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Tal van elementen zullen je dus ongetwijfeld bekend voorkomen, maar
toch zijn er ten opzichte van het Begeleidingsplan 2018-2021 wel degelijk belangrijke inhoudelijke accentverschillen te ontdekken. Tijdens ons schrijfproces
hebben we ‘data-geïnformeerd’ nieuwe klemtonen gelegd. We hebben daarvoor
gebruikgemaakt van maar liefst zeven databronnen, namelijk – op extern vlak
– een uitgebreide analyse van het actuele onderwijsbeleid en de engagementen die we in het kader daarvan aangegaan zijn, een screening van het recente
wetenschappelijk onderzoek en een reflectie op de in de jaarlijkse Onderwijsspiegel gesignaleerde noden. Intern waren dat de input vanuit de behoeftebevraging (basisonderwijs en secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, volwassenenonderwijs) bij onze onderwijsprofessionals in het voorjaar van 2021, een
grondige analyse van ons nascholingsaanbod van de voorbije schooljaren, de
informatie die pedagogisch begeleiders ons bezorgd hebben naar aanleiding
van hun frequente contacten met (leden van) schoolteams en onze evaluatie
van de mate waarin de strategische doelen van het vorige begeleidingsplan
bereikt zijn.
In ons begeleidingswerk zijn we in sterke mate afhankelijk van de vragen
van het schoolteam zelf en van de keuzes die de scholen zelf maken. Naast die
vraaggerichte benadering van begeleidingsinitiatieven willen we ook zorgen
voor een weloverwogen eigen aanbod. Een goede mix is volgens ons de beste
garantie tot succes. We zijn ervan overtuigd – en dat is grotendeels nieuw –
Beste collega-begeleider, geïnteresseerde lezer

dat we specifieke vragen in de scholen kunnen uitlokken door bepaalde zaken
als pedagogische begeleiding extra onder de aandacht te brengen. Door zo’n

We zijn fier je het Begeleidingsplan 2021-2024 van de pedagogische

proactieve benadering komen we specifieke ondersteuningsnoden gemakke-

begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te kunnen presenteren.

lijker op het spoor en kunnen we er vervolgens met de betrokken onderwijsin-

Dit begeleidingsplan is het werk van vele handen en het resultaat van een

stellingen sneller mee aan de slag.

onderbouwd en participatief proces. Daarom zijn we ervan overtuigd dat dit
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begeleidingsplan de komende schooljaren een bruikbaar instrument voor

In het Begeleidingsplan 2021-2024 herken je onmiddellijk de vertrouwde

iedere pedagogisch begeleider in onze organisatie zal zijn. We zien het Begelei-

opbouw: ook in de periode september 2021-augustus 2024 werken we met

dingsplan 2021-2024 als een voortzetting en een ‘update’ van de thema’s die we

de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de zes

ook al in het vorige begeleidingsplan naar voren geschoven hebben.

prioritaire thema’s die we al in 2018 gedefinieerd hebben. Binnen ieder thema
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nemen we enkele strategische doelen op. Bij de ‘update’ van de thema’s zijn

inschatten van de besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten door

we tot de vaststelling gekomen dat we de operationele doelen uit het vorige

de Vlaamse regering, en zijn er nog verschillende contextfactoren die voor

begeleidingsplan beter zouden vervangen door speerpunten met indicatoren.

onduidelijkheid zorgen.

We behouden met andere woorden wat goed is en sturen bij waar nodig. Die
speerpunten en indicatoren geven overigens niet alleen richting aan ons werk

We denken daarbij uiteraard aan de mogelijke impact van het nieuwe

als pedagogisch begeleider, maar verduidelijken voor de scholen eveneens voor

kwaliteitsdecreet en het leersteundecreet op de werking van de pedagogische

welke ondersteuningsvragen zij bij ons kunnen aankloppen. Bovendien maken

begeleidingsdiensten. We hebben in het voorliggende begeleidingsplan het

we de koppeling tussen de strategische doelen en het referentiekader voor

aanbod en de doelen omschreven waartoe we ons graag willen engageren.

onderwijskwaliteit (OK), zodat het voor scholen in een oogopslag duidelijk is

Het spreekt voor zich dat we bereid zijn om aanpassingen te doen, wanneer

hoe beide zich tot elkaar verhouden. In het hoofdstuk over de interne werking

de decretale opdrachten voor de pedagogische begeleidingsdiensten zouden

geven we aan welke verdere stappen we in de eigen organisatie zetten om onze

wijzigen. We willen met de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs

scholen op de best mogelijke wijze te kunnen begeleiden.

Vlaanderen wendbaar inspelen op de maatschappelijke en onderwijskundige
uitdagingen, terwijl we bovenal, vanuit de kadervisie van de katholieke dia-

We werken op organisatieniveau aan de geformuleerde thema’s en

loogschool die ons netwerk verenigt, onze onderwijsinstellingen willen bijstaan

doelen. Schoolteams zullen op basis van hun eigen ondersteuningsnoden een

in het realiseren van onderwijskwaliteit. Dit begeleidingsplan is in die zin een

keuze (moeten) maken. We gaan uiteraard in op vragen die scholen ons stellen.

belangrijke toetssteen voor de verwachtingen die het onderwijsbeleid én de

Dat is en blijft onze kernopdracht. Vaak zullen die vragen gebaseerd zijn op

leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de komende jaren zullen uitspreken

lokale dynamieken. Dat daagt ons uit om er samen met de school antwoor-

ten aanzien van de pedagogische begeleidingsdiensten.

den voor te bedenken en te evalueren. Dat houdt ons scherp. Door bepaalde
speerpunten uitdrukkelijk in de verf te zetten, nodigen we de schoolteams uit

Met onze ambitieuze ‘update’ van het begeleidingsplan hebben we ook

om bepaalde vragen aan ons te stellen. We hopen de scholen op die manier te

de ambitie om aan de hand van een uitgebouwde monitoring kwalitatief te

mobiliseren om gerichte stappen te zetten. Specifieke aandacht hebben we voor

kunnen nagaan welke begeleidingsactiviteiten we allemaal aanbieden en wat

scholen die nooit vragen stellen en we nemen onze verantwoordelijkheid op ons

de effecten van die activiteiten op de onderwijsprofessional zijn. Zo groeien

ten aanzien van scholen waar het leerrecht van de leerlingen bedreigd is.

we als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zelf ook
verder uit tot een lerende organisatie. Wat we van onze onderwijsinstellingen

Het Begeleidingsplan 2021-2024 is voor de pedagogische begeleiding van

verwachten, namelijk de effecten van hun werk in kaart brengen, brengen we

Katholiek Onderwijs Vlaanderen een nieuwe mijlpaal. De ingangsdatum van

daarmee zelf in de praktijk. Jaar na jaar zullen we de vorderingen evalueren en

het nieuwe begeleidingsplan valt bovendien samen met de start van onze (ver-)

erover rapporteren in het begeleidingsverslag dat we telkens op 30 november

nieuw(d)e organisatiestructuur: het voorbije schooljaar hebben we onze interne

bij de overheid indienen.

structuur zo herdacht dat we de beschikbare expertise zo efficiënt mogelijk
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kunnen inzetten om nog meer schoolnabijheid te kunnen realiseren. Tege-

Machteld Verhelst, pedagogisch directeur

lijkertijd kunnen we op dit moment nog altijd niet ten volle de consequenties

Lieven Boeve, directeur-generaal
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1. Uitgangspunten

De werking van de pedagogische begeleidingsdiensten is voorzien in het
kwaliteitsdecreet. Het huidige kwaliteitsdecreet dateert van 2009 en wordt
momenteel herbekeken. Bij het uitschrijven van het begeleidingsplan met het
oog op de werkingsjaren 2021-2024 vormde het huidige decreet de basis. Zoals
eerder vermeld, vinden we het als pedagogische begeleiding belangrijk om
te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden of verwachtingen.
Net zoals we voortdurend trachten in te spelen op wijzigende verwachtingen
of behoeften bij onze onderwijsinstellingen, zijn we uiteraard responsief ten
aanzien van verwachtingen die de Vlaamse overheid stelt. Het voorliggende
begeleidingsplan wordt dan ook gekenmerkt door een open houding met
betrekking tot een wijzigend kwaliteitsdecreet. Bijsturingen van (bepaalde
elementen van) het Begeleidingsplan 2021-2024 zijn dan ook altijd mogelijk.
Momenteel ligt het plan voor, vertrekkend van de volgende kernopdracht uit het kwaliteitsdecreet van 2009:

‣
1.1.

Decretale opdrachten

Dit begeleidingsplan loopt van september 2021 tot en met augustus
2024, namelijk de door de overheid opgelegde periode (kwaliteitsdecreet Art.

gedachten. Bij de uitwerking van het concept van het voorliggende begeleidingsplan zijn we dan ook ons oorspronkelijke uitgangspunt trouw gebleven:
we vertrekken in ons begeleidingsaanbod in belangrijke mate opnieuw vanuit

leerplichtonderwijs zijn opgenomen in het decreet betreffende de kwaliteit
van onderwijs, 8 mei 2009, artikel 15 § 1.

‣

15, §2). Zoals we eerder in het Begeleidingsplan 2018-2021 al aangaven, hadden
we in 2018 al onmiddellijk een cyclus van tweemaal drie schooljaren in

De decretale opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het

De decretale opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het
volwassenenonderwijs zijn opgenomen in het decreet betreffende de kwaliteit
van onderwijs, 8 mei 2009, artikel 28 § 1.

‣

De uitvoering van de gezamenlijke opdrachten met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs staan vermeld in artikel 49 van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

hetzelfde doelenpakket, zetten voort wat nog niet (helemaal) gerealiseerd is
en bouwen verder op het vorige begeleidingsplan. Je gaat in het Begeleidings-

Om die decretale opdrachten vorm te geven, krijgen de activiteiten van

plan 2021-2024 dus tevergeefs op zoek naar grote inhoudelijke verschuivingen.

de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een plaats

Uiteraard sturen we bij waar nodig, houden we rekening met de onderwijsreali-

onder zes prioritaire thema’s.

teit anno 2021 en putten we uit de beschikbare data.
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1.2.

Begeleidingsplan voor een dubbele cyclus: update 2018-2021

In de eerste plaats hebben we onze scholen beluisterd. Zij vormen

Dit begeleidingsplan voor de pedagogische begeleiding van Katholiek

onze begeleidingsinitiatieven. Daartoe organiseerden we behoeftebevra-

Onderwijs Vlaanderen werd op zich al geïnitieerd in 2018. Toen werd de

gingen bij de verschillende onderwijsniveaus: basisonderwijs, buitengewoon

keuze gemaakt om een plan uit te werken vanuit het principe van tweemaal

onderwijs, secundair onderwijs en postinitieel onderwijs. Om het brede

immers onze belangrijkste doelgroep – of in economische termen ‘cliënt’ – van

drie schooljaren. Dat betekent dat een eerste cyclus de jaren 2018-2021 over-

spectrum van het doelpubliek te ondervangen, hebben we diverse profielen

spande. Het principe impliceerde ook dat na die eerste cyclus een ‘update’

van onderwijsprofessionals geraadpleegd. De bevraging resulteerde in een

gemaakt zou worden. Dat is exact wat we gedaan hebben bij de opmaak van dit

breed spectrum aan ondersteuningsvragen die zich sterk laten leiden door de

nieuwe begeleidingsplan. Het Begeleidingsplan 2018-2021 werd tegen het licht

context waarin scholen ‘school maken’:

gehouden om een update te realiseren.

‣
‣
‣
‣
‣
‣

De opbouw van het Begeleidingsplan 2018-2021 blijft ook in de tweede
cyclus overeind. Dat betekent dat de doorvertaling van onze decretale opdrachten in prioritaire thema’s behouden blijft. Het stipuleren van strategische
doelen binnen de prioritaire thema’s krijgt ook een prominente plaats binnen
het nieuwe begeleidingsplan. Onze strategische doelen werden geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd. Binnen de strategische doelen werden de operationele
doelen vervangen door speerpunten. Voor het begeleidingswerk bleken de
operationele doelen op het niveau van de pedagogische begeleidingsdienst in
de praktijk immers niet zo ondersteunend als verhoopt. Met het selecteren van
speerpunten nemen we een focus waarin we de scholen willen versterken in de
komende drie schooljaren. Dat betekent ook dat we die op het niveau van de
school formuleren.
1.3.
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Data-geïnformeerd

‣

De invoering van de nieuwe eindtermen en leerplannen;
Het toegenomen belang van een kwaliteitsbeleid op school;
De steeds groter wordende diversiteit van leerlingeninstroom;
De blijvende vraag naar kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie;
De nood aan beleidsvoering vanuit gedeeld leiderschap;
Het groeiende belang van een krachtig personeelsbeleid, professionele
samenwerking en aanvangsbegeleiding;
De coronacrisis, die vragen naar blended leren als methodiek genereert.
Naast die bevraging hebben we ons breed georiënteerd op de context

De ontwikkeling van het Begeleidingsplan 2021-2024 kwam niet uit de

waarin we opereren. Om te kunnen inspelen op wat beweegt binnen onze

lucht gevallen. Als pedagogische begeleiding vinden we het belangrijk om een

ruime omgeving, hebben we een contextanalyse gemaakt. Daarin werden ver-

plan op te stellen dat data-geïnformeerd is. Daarmee bedoelen we dat we ons

schillende elementen opgenomen, zoals de resultaten van (internationaal ver-

bij de uitwerking van ons begeleidingsplan gebaseerd hebben op gegevens die

gelijkend) onderzoek, de meest recente Onderwijsspiegel, beleidsinitiatieven of

duiden op noden en behoeften. Daartoe hebben we verschillende gegevens-

OESO-rapporten. Ook de onderwerpen waarin we een engagementsverklaring

bronnen geconsulteerd.

zijn aangegaan, werden hierin meegenomen.

Uitgangspunten

Uitgangspunten

11

Het spreekt voor zich dat de gemaakte keuzes in het begeleidingsplan
voor de komende drie schooljaren gestoeld zijn op een weloverwogen analyse
van al die elementen.

1.5.

Monitoring en effecten

Tijdens de nieuwe cyclus van het begeleidingsplan willen we ook intensiever werk maken van het in kaart brengen van onze geboekte resultaten. Dat

1.4.

Vraaggericht en proactief aanbod

willen we doen door de nauwgezette monitoring van onze activiteiten om zo
zicht te krijgen op het effect dat onze begeleidingsinitiatieven op de praktijk

Als pedagogische begeleiding hanteren we in ons begeleidingswerk

hebben. Voor elk van de vooropgestelde speerpunten werken we aan indi-

twee sporen. Het eerste en het belangrijkste spoor is dat van het vraaggericht

catoren die ons meer vertellen over het bereik en het effect dat we willen

werken: de vragen van onze scholen staan centraal binnen onze dienstver-

waarnemen in de begeleide scholen.

lening. Als pedagogische begeleiding willen we zoveel mogelijk inspelen op
vragen ter ondersteuning van onze scholen. Op basis van de vertrouwensrela-

Onder ‘bereik’ definiëren we voor onszelf hoeveel scholen we met een

tie met onze scholen willen we openstaan voor elke mogelijke vraag die scholen

speerpunt willen bereiken. Met ‘effect’ maken we een omschrijving van welke

ons stellen. Bij vragen waarrond we (nog) geen begeleidingsinitiatieven kunnen

impact we willen zien van het begeleidingswerk op de praktijk, bijvoorbeeld

opzetten, nemen we een makelaarsrol op waardoor de school wordt verder

in termen van gedrag binnen een school. Op die manier kunnen de indicato-

geholpen.

ren ook richting geven aan het werk van de pedagogisch begeleiders en als
dusdanig ondersteunend zijn. De indicatoren maken overigens geen deel uit

Daarnaast – en dat is het tweede spoor – organiseren we onze peda-

van dit begeleidingsplan, maar worden wel gelinkt aan de interne actieplannen.

gogische begeleiding op een dusdanige wijze dat we vragen van individuele

Bovendien komen ze uitgebreid aan bod wanneer er gerapporteerd wordt over

scholen trachten te overstijgen. De schaalgrootte van onze organisatie leidt er

het begeleidingswerk in het jaarlijkse begeleidingsverslag.

immers toe dat we goed zicht hebben op opkomende thema’s of weerkerende
vragen. Over die onderwerpen willen we als het ware vragen uitlokken bij
onze scholen. Die onderwerpen hebben we in het Begeleidingsplan 2021-2024
geformuleerd als onze speerpunten en maken op die manier deel uit van het
proactief aanbod dat we centraal willen stellen.

1.6.

Begeleidingsstrategie

De voorbije schooljaren hebben we als pedagogische begeleiding van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen sterk ingezet op de wijze waarop we het
begeleidingswerk vormgeven. Onze aanpak werd geëxpliciteerd in een

12

De speerpunten binnen het proactief aanbod zijn in principe tijdelijk van

Vlaanderenbrede begeleidingsstrategie. Het Basisscenario voor het profes-

aard. Door gedurende de komende drie schooljaren extra op die topics in te

sionaliseren van katholieke dialoogscholen vormt de hoeksteen van het bege-

zetten, hopen we in de scholen een verschil te kunnen maken en het resultaat

leidingswerk en biedt bovendien ook de kans om nieuwe collega’s te profes-

van onze begeleidingsinitiatieven te verduurzamen. Sommige speerpunten

sionaliseren in het begeleidingsmetier. Meer over deze aanpak kun je lezen in

kunnen specifiek geformuleerd zijn per onderwijsniveau, andere kunnen dan

hoofdstuk 4 ‘Een Vlaanderenbreed gedeelde begeleidingsstrategie: hoe pakken

weer niveauoverschrijdend van aard zijn.

we dat aan?’.
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1.7.

Interne werking

Vanuit die gedachte willen we in het nieuwe begeleidingsplan ook een
dynamiek inschrijven, een dynamiek die ons in staat moet stellen om flexibel

In het begeleidingsplan krijgt de dienstverlening voor onze scholen

te kunnen inspelen op de noden die komen bovendrijven in het onderwijsveld.

ruime aandacht. Daarnaast kijken we ook naar onze eigen organisatie. Wat we

Willen we onze maatschappelijke rol ten volle kunnen vervullen, dan is het

binnen ons begeleidingswerk vooropstellen maar ook de manier waarop we

noodzakelijk dat we tegemoetkomen aan wijzigende noden en behoeften bij

dat willen realiseren, betekent ook dat we voor onszelf als organisatie doelen

onze scholen. Dat betekent ook dat we het begeleidingsplan werkelijk als een

stellen. Die doelen hebben dus betrekking op de optimalisering van onze

plan beschouwen. Uiteraard gaan we ten volle het engagement aan om dit plan

eigen interne werking en vloeien onder andere voort uit de bevindingen van

te realiseren. Tegelijkertijd willen we het plan ook kunnen bijsturen, wanneer

de commissie-Monard en ons kerntakendebat. Door wijzigende uitdagingen,

dat nodig blijkt.

besparingen en verwachtingen in onze omgeving willen we ons als pedagogische begeleiding ook op een andere manier organiseren om daaraan tegemoet
te kunnen komen. Die reorganisatie kent zijn omslagpunt in september 2021.
Dan verandert er heel wat op het vlak van onze interne werking. Het centrale
uitgangspunt hierbij is dat we door onze (ver)nieuw(d)e werking scholen nog
beter kunnen ondersteunen en dat we onze aanwezigheid in het veld en op de
klasvloer maximaliseren. In de geest van het begeleidingsplan maken we ook
voor de doelen met betrekking tot onze interne werking een update.
1.8.

Dynamische organisatie

Als pedagogische begeleiding vinden we het belangrijk om een dynamische omgeving te zijn. Dat uit zich onder andere in onze reorganisatie waarin
we werken met zelforganiserende teams. Die teams kunnen passend inspelen
op wijzigende omstandigheden of verwachtingen. Daarmee willen we het
vermogen verder uitbouwen om te kunnen inspelen op zaken die plots hogere
noden of behoeften kennen. Zo denken we bijvoorbeeld aan de uitdagingen
die voor ons liggen naar aanleiding van de coronapandemie. Onze leerlingen
hebben een leervertraging opgelopen die we samen met onze scholen willen
bijbenen. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie het onderwijsveld gedwongen
om te groeien in de onderwijspraktijk op het vlak van blended leren. Volgens ons
liggen daar kansen om die werkvorm verder te verduurzamen in de werking
van onze scholen. Daar willen we hen dus ook verder in ondersteunen.
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2. Themazetting:
waar werken we aan?

Elke onderwijsinstelling heeft haar eigenheid die bepaald wordt door
vele factoren, zoals de traditie waarop zij voortbouwt, de lokale verankering van
de school en haar doelpubliek. De eerste reeks vragen gaan dan ook over wat
de school in het verleden was, op dit moment is en in de toekomst wil worden.
Het zijn de vragen die peilen naar de visie op identiteit. Welke interventie de
begeleider ook doet, hij begeleidt de school in de zoektocht naar de essentie
van haar onderwijs. Waarom geven we onderwijs en waarom doen we dat op
een manier die eigen is aan onze school? Waar komt onze passie vandaan, onze
overtuiging, wat is onze persoonlijke en professionele eigenheid? Welke traditie
en inspiratie maken dat wij als schoolteam onze onderwijsopdracht nu en voor
de toekomst op een unieke manier op ons nemen? Hoe geven we die toekomst
gestalte? Wat is ons duurzaam project? Waarvan dromen we?

2.1.

Het fundament van onze begeleidingsinterventies

Drie reeksen vragen geven richting aan elke begeleidingsinterventie. We
kunnen die vragen beschouwen als het fundament van onze begeleidingsaanpak. In elke begeleidingsinterventie 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.
Visueel verduidelijken we dat proces aan de hand van twee cirkels die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, doordat de binnenste cirkel integraal deel
uitmaakt van de buitenste cirkel. We gaan nog wat dieper in op de drie reeksen
vragen en de wisselwerking tussen beide cirkels.
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In de tweede reeks vragen gaat het vooral over de concrete manieren om
de droom van de school te realiseren. We komen daarmee op het domein van
de onderwijskwaliteit. De begeleider begeleidt de school in de vertaling van
haar visie op identiteit in haar visie op kwaliteit. Een goede school worden
vergt beleidsmatige keuzes, die met zoveel mogelijk mensen samen gemaakt
worden. Doen wij de goede dingen, doen wij de dingen goed, hoe weten we dat
en hoe weten anderen dat? Hoe kiezen we onze prioriteiten en hoe evalueren
we het proces van ons op weg zijn naar een goede school?
De derde reeks vragen hebben te maken met de belangrijke pedagogische en didactische keuzes die de school maakt om haar identiteits- en kwaliteitsontwikkeling vorm te geven. Met pedagogische en didactische keuzes
bedoelen we de principes die aan de basis liggen van het onderwijs, de kijk

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Identiteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Leiderschap en schoolorganisatie
Schoolspecifieke leerplannen/curricula en pedagogisch-didactische implementatie
Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen
Talenbeleid in diversiteit

op leerlingen en leraren, maar ook zaken als de indeling van ruimte en tijd, de
opbouw van de leerinhouden en leerplannen, de regels, de routines, de rituelen
die elk team nodig heeft om goed onderwijs te kunnen geven.
2.2.

Prioritaire thema’s

Uiteraard werken we rond alle decretale opdrachten, wanneer ons
vragen ter ondersteuning van onze scholen bereiken, maar onze prioritaire
aandacht gaat naar de doelstellingen die we binnen zes thema’s formuleren.
In bijlage 1 tonen we aan de hand van twee schema’s de verwevenheid tussen
deze zes thema’s en de decretale opdrachten van respectievelijk het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs.
Die thema’s vinden hun oorsprong in het Begeleidingsplan 2018-2021 en
werden vastgelegd voor een periode van tweemaal drie schooljaren. Ook in
de nieuwe cyclus van het begeleidingsplan blijven die thema’s onverminderd
actueel. De zes thema’s, in willekeurige volgorde, zijn:
Begeleidingscirkel binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen

18
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We willen nadrukkelijk de verwevenheid tussen de verschillende thema’s

Pedagogisch begeleiders houden in hun dagelijks werk ook steeds

beklemtonen. Bepaalde doelen zullen nooit op zich gerealiseerd worden, maar

rekening met de ondersteuning vanuit de verschillende andere diensten van

maken deel uit van een traject waarin thema’s samenkomen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – we denken daarbij aan personeelszaken of
infrastructuurbeleid – en vanuit de vicariale diensten.

Elk prioritair thema in de buitenste cirkel kan maar gerealiseerd
worden, wanneer de kernvragen uit de binnenste cirkel beantwoord worden.
De binnenste cirkel kan dus als het fundament van onze begeleidingsaanpak
beschouwd worden. Een school maakt immers voortdurend (beleids-)keuzes op
tal van deelterreinen van het schoolleven, aspecten uit elk van de zes prioritaire
thema’s. Deze keuzes als school consequent maken vanuit de elementen uit de
binnenste cirkel garandeert een coherente, consistente en effectieve realisatie.
De concrete keuzes van de school op tal van deelterreinen van het schoolleven
omsluiten als tweede cirkel de binnenste cirkel. Naast de thema’s die als prioritair
thema werden geselecteerd, kan de school op nog vele andere deelterreinen van
het schoolleven een beleid voeren. Binnen de figuur is voor deze schoolspecifieke keuzes ruimte voorzien in het donkeroranje gedeelte bovenin de cirkel. We
kiezen ervoor om dat expliciet een plaats te geven in de grafische voorstelling,
omdat we het belangrijk vinden er ook de nodige aandacht aan te schenken.
Werken vanuit een geïntegreerde visie op de onderwijsrealiteit betekent
voor alle betrokken partijen een hele uitdaging. We leggen als pedagogische
begeleiding bepaalde accenten, die we in dit begeleidingsplan als speerpunten
naar voren schuiven. Tegelijkertijd stellen scholen ons vragen die als dusdanig
niet in ons begeleidingsplan vervat zitten, maar wel tot onze decretale opdrachten behoren. We willen in ons begeleidingswerk ook rekening houden met die
lokale dynamieken. Door middel van een verhelderend intakegesprek en vervolgens een gericht begeleidingstraject op te starten, gaan we op die lokale
dynamieken in, zonder onze drie richtinggevende reeksen vragen los te laten.
Indien nodig, verwijzen we via makelaarschap ook door naar expertise die
zich buiten de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
bevindt.
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3. Strategische doelen
en speerpunten

speerpunten ook expliciet koppelen aan dit referentiekader voor onderwijskwaliteit (zie bijlage 3). Op die manier maken we duidelijk dat onze speerpunten een belangrijke bijdrage leveren in het werken aan onderwijskwaliteit.
Door het opnemen van een bepaald speerpunt binnen een school, wordt er
dus concreet gewerkt aan de invulling van één of meerdere kwaliteitsverwachting(en) van het OK. Bij het expliciet maken van deze koppeling sommen we
enkel de meest directe verbanden op. Het is dus niet onze bedoeling om elke
mogelijke link te leggen.
3.1.

Thema 1: identiteitsbeleid

3.1.1.

Omschrijving

De netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat uit van
een geïntegreerd vormingsconcept dat zich richt op de brede vorming van de
persoonlijkheid van iedere lerende. Bovendien willen we ook met en tussen
mensen, verenigingen en samenlevingen op een constructieve manier verbinding maken. In het samenspel tussen de lokale context van elke katholieke
school en het netwerk als geheel ontwikkelt zich een verrijkende en versterBinnen onze zes prioritaire thema’s gaan we als pedagogische begelei-

kende dynamiek. Het concept van de katholieke dialoogschool laat toe dat

ding aan de slag. In eerste instantie doen we dat door in te gaan op vragen

schoolbesturen en scholen vanuit hun eigen pedagogisch project op een geïnte-

van scholen. Daarnaast kiezen we er expliciet voor om proactief een specifiek

greerde manier werken. Iedere katholieke school heeft een eigen opvoedings-

aanbod uit te werken met betrekking tot de onderstaande strategische

project en voert een eigen beleid. Door ervoor te kiezen om tot het netwerk van

doelen en speerpunten. Zo hopen we scholen te stimuleren om ons daarover

Katholiek Onderwijs Vlaanderen te behoren, kunnen ze gebruikmaken van de

vragen te stellen. De speerpunten worden Vlaanderenbreed uitgeschreven. Een

aangereikte kaders om hun eigen opvoedingsproject te realiseren.

specifiekere invulling eraan geven we in de actieplannen en het bijbehorende
monitoringplan, waar we zowel het bereik, het effect als de kwaliteitsbeelden

We begeleiden scholen in het expliciteren van hun opvoedingsproject en

beschrijven. Daarover zullen we jaarlijks rapporteren in het begeleidingsverslag.

ondersteunen hen in de realisatie ervan in alle facetten van het schoolleven. Als
pedagogische begeleiding zien we dat expliciet als vertrekpunt. De katholieke

22

In het realiseren van het pedagogisch project vormt het referentiekader

dialoogschool is intussen in onze scholen breder bekend. Ook voor de kleinere

voor onderwijskwaliteit (OK) een belangrijke toetssteen (zie bijlage 2). Nieuw

groepen van het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de

binnen dit begeleidingsplan is dat we het proactief aanbod onder de vorm van de

internaten blijven we daarop inzetten.
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Uit de interne evaluatie van dit thema en uit de focusgesprekken met
onze doelgroepen blijkt dat door enkel vraaggestuurd te werken identiteit vaak
onder de radar blijft. Daarom is het belangrijk om er expliciet aandacht aan te

Strategisch doel 2: De school maakt haar missie en visie

blijven besteden. Tegelijkertijd streven we ernaar om binnen al onze onder-

zichtbaar in het schoolbeleid1 en in de schoolpraktijk.

steuningsinitiatieven identiteit nog meer mee te nemen. We willen met andere
woorden tot een grotere integratie komen van identiteit binnen de verschil-

Speerpunt 3: De school maakt haar missie en visie,

lende thema’s van het schoolleven.

geïnspireerd door het project van de katholieke dialoogschool, zichtbaar in haar werking en in diverse beleidsdomeinen.

3.1.2. Strategische doelen en speerpunten

Strategisch doel 1: De school1 ontwikkelt een schooleigen
gedragen missie en visie in lijn met het project van de katho-

Strategisch doel 3: Het schoolteam2 gaat vanuit het eigen

lieke dialoogschool.

opvoedingsproject in dialoog met de lerenden om hun identiteitsontwikkeling te ondersteunen.

Speerpunt 1: De school grijpt kansen aan om haar
missie en visie te laten inspireren door het project van

Speerpunt 4: De school biedt pastorale en identiteitsge-

de katholieke dialoogschool aan de hand van aangebo-

voelige initiatieven aan om de identiteitsontwikkeling

den inspiratie bij de wegwijzers naar vorming.

van de lerenden te ondersteunen.

Speerpunt 2: De school engageert zich om haar missie
en visie met betrekking tot de katholieke dialoogschool
bij al haar betrokkenen uit te dragen.

1.

Onder schoolbeleid verstaan we: personeelsbeleid- en professionaliseringsbeleid, financieel en materieel beleid, identiteit en pastoraal, pedagogisch en didactisch beleid, zorgen kansenbeleid, communicatie en participatie, kwaliteitsbeleid, organisatie en leiderschap.

1.

Onder school verstaan we zowel een school, centrum voor volwassenenonderwijs als
academie. We hanteren ‘de school’, wanneer we spreken over het beleid dat aan het
bestuur, de directeur en zijn directe medewerkers kan worden gekoppeld.
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3.2.

Thema 2: kwaliteitsbeleid

3.2.1. Omschrijving

van andere gegevensbronnen en van de instrumenten die we zelf ontwikkelen
(zoals IDP, de interdiocesane proeven), versterkt nog de nood aan een grote
datageletterdheid. Nu al stellen scholen van de verschillende onderwijsniveaus
hierrond heel wat begeleidingsvragen.

Kwaliteitsvol onderwijs vertrekt voor elke school vanuit het eigen pedagogisch project. Vanuit die visie, en inspelend op de eigen context is het de

Als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

bedoeling dat de school haar onderwijs op die manier inricht dat het maximale

willen we scholen helpen in het verder ontwikkelen van hun onderwijskwa-

ontplooiingskansen biedt voor elke lerende. Het is van cruciaal belang dat

liteit zowel door hen te professionaliseren en te begeleiden in de processen

scholen een eigen en gedragen invulling geven aan het concept onderwijskwa-

die daarvoor belangrijk zijn als door hen op gezette tijden als kritische vriend

liteit dat ingebed wordt in hun werking.

een spiegel voor te houden waar dat nodig is of van ons gevraagd wordt.

Scholen zetten gericht in op systematische kwaliteitsontwikkeling met
het oog op de zo goed mogelijke realisatie van de eigen doelen, zoals het

3.2.2. Strategische doelen en speerpunten

bieden van een brede persoonsvorming of het tot stand brengen van een
(psychologisch) veilig leerklimaat. Tegelijkertijd kan ook doelgericht werk
gemaakt worden van het ingaan op verwachtingen van externen, zoals de
overheid of ouders. Een belangrijke toetssteen hiervoor is het refentiekader

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een gedragen visie op

voor onderwijskwaliteit.

kwaliteit met het oog op haar onderwijsleerpraktijk.

Het thema kwaliteitsbeleid zal de komende schooljaren wellicht nog

Speerpunt 1: De school beschikt over een schooleigen

meer aan belang winnen. Uit de Onderwijsspiegel 2021 blijkt alvast dat scholen

visie op kwaliteitsvol onderwijs en gebruikt/concreti-

nog een hele weg af te leggen hebben op het vlak van kwaliteitsontwikkeling.

seert die visie in de beleids- en onderwijsleerpraktijk.

Dit illustreert dan ook de noodzaak om het thema vanuit de pedagogische
begeleiding de komende schooljaren extra in de verf te zetten. Zo willen we

Speerpunt 2: De school toetst haar onderwijskwaliteit

scholen gericht ondersteunen om de informatierijke omgeving waarin ze

af aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

werken beter te begrijpen en op grond daarvan gepaste (beleids)beslissingen
te nemen. Daartoe willen we (verder) inzetten op het ontwikkelen van hun
datageletterdheid.
Die informatierijke omgeving zal immers alleen maar groeien met de
invoering van de ‘Vlaamse toetsen’ door de overheid. Het gepast interpreteren en gebruikmaken van de resultaten uit deze toetsen, maar uiteraard ook
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3.3.
Strategisch doel 2: De school borgt en ontwikkelt haar kwaliteit
op basis van een cyclische, systematische en betrouwbare
evaluatie van haar werking.

Thema 3: leiderschap en schoolorganisatie

3.3.1. Omschrijving
Het realiseren van een sterk onderwijskundig beleid stelt scholen voor
vele uitdagingen. Het vergt van hen dat ze op een doordachte en strategische

Speerpunt 3: De school kent, verzamelt, analyseert,

wijze eigen beleidskeuzes maken die aansluiten bij hun eigen pedagogisch

interpreteert en hanteert verschillende databronnen om

project als katholieke dialoogschool. Dit vraagt om een dialogaal leiderschap

inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar klas- en school-

dat onder andere gekenmerkt wordt door een sterk gedeeld onderwijskundig

werking.

leiderschap. Dit impliceert een leiderschap dat meer omvat dan de rol van de
schoolleider. Het erkent de wezenlijke rol van bestuurders, middenkader, maar

Speerpunt 4: De school gebruikt de resultaten van de

ook van elk lid van het schoolteam die verantwoordelijkheden opneemt in het

IDP met het oog op haar kwaliteitsontwikkeling.

realiseren van het pedagogisch project van de school. In veel scholen liggen
nog sterke groeikansen op het vlak van het onderwijskundig beleid (zie bijvoor-

Speerpunt 5: Het centrum voor volwassenenonderwijs

beeld ook de Onderwijsspiegel 2021). We willen hen daar vanuit de pedagogi-

gebruikt de beschikbare data van cursisten om inzicht

sche begeleiding de komende jaren verder sterk in ondersteunen.

te krijgen in leerwinst en onderwijskwaliteit door middel
van onderlinge benchmarking.

We doen dit onder andere door de recente inzichten uit onderzoek
rond leiderschap en de daarmee samenhangende wijzigende verwachtingen

Speerpunt 6: De school werkt systematisch en cyclisch

ten aanzien van het profiel van leidinggevenden te integreren in de vorming

aan kwaliteitsontwikkeling.

en professionalisering van onze leidinggevenden binnen Katholiek Onderwijs
Vlaanderen. Deze vormingen verzorgen we zowel vanuit een in-service principe

Speerpunt 7: De school maakt een doelgerichte en par-

bij de start van de leidinggevenden in hun nieuwe rol, als in de voortgezette

ticipatieve actieplanning op om de aspecten van de

vorming zodat zij zich kunnen blijven bekwamen als schoolleider van en in een

werking te verankeren of bij te sturen.

katholieke dialoogschool. Naast de wijze waarop leiderschap wordt opgenomen
en vormgegeven, spelen nog diverse andere factoren een belangrijke rol in hoe
het beleid van een school vorm krijgt en zich concretiseert. De ontwikkeling
van een school vanuit structureel en cultureel perspectief draagt bij tot het versterken van het beleidsvoerend vermogen van de school. We willen dan ook
als begeleiding gericht inzetten op initiatieven die structurele en culturele veranderingen in scholen rond diverse thema’s ondersteunen, om zo scholen tot
krachtige lerende organisaties te maken.
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3.3.2. Strategische doelen en speerpunten

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend
vermogen.
Speerpunt 1: De school hanteert de pijlers van beleidsvoerend vermogen om haar werking te versterken.

3.4.

Thema 4: schoolspecifieke leerplannen/
curricula en pedagogisch-didactische
implementatie

3.4.1. Omschrijving
Werken met goedgekeurde leerplannen is een erkenningsvoorwaarde.
Het betreft dus een hoogst belangrijke aangelegenheid. Het leerplanconcept
dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen hanteert, is geïntegreerd: alles is met
alles verbonden en het opvoedingsproject zit verweven door alles heen. Onze
leerplannen vormen zo een kwaliteitskader dat inzet op een eigen visie en een

Strategisch doel 2: De school werkt samen aan dialogaal, gedeeld

identiteitskader dat de unieke identiteit van een school in de diverse samenle-

onderwijskundig leiderschap.

ving versterkt en ondersteunt. Zo garanderen we binnen het kader dat door de
Vlaamse regering werd vastgelegd voldoende vrijheid voor schoolbesturen om

Speerpunt 2: Leidinggevenden versterken hun competenties

het eigen pedagogisch project vorm te geven vanuit de eigen schoolcontext.

inzake gedeeld onderwijskundig leiderschap vanuit het

In het volwassenenonderwijs werken we aan het agogisch project vanuit de

kader Leadership for Learning.

inter-netten leerplannen en opleidingsprofielen.

Speerpunt 3: In een schoolteam nemen teamleden samen
verantwoordelijkheid op zich.

We ondersteunen lerarenteams om vanuit de leerplannen onderwijsarrangementen te ontwikkelen en werk te maken van goed onderwijs met oog
voor de maximale ontplooiingskansen van alle lerenden. Het is daarbij belangrijk dat scholen bewust en doelgericht inzetten op pedagogisch-didactisch of
orthodidactisch handelen rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke

Strategisch doel 3: De school bouwt doelgericht aan haar school-

inzichten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte voor het basisonderwijs

organisatie en -cultuur in samenspraak met alle partners.

het leerplantraject Zin in leren! Zin in leven! uit. Onze pedagogisch begeleiders
ondersteunen scholen volop bij de verdere implementatie ervan. Met het oog

Speerpunt 4: De school voert een duurzaam beleid van

op vernieuwde eindtermen basisonderwijs zal het leerplan Zin in leren! Zin in

loopbaanbegeleiding met specifieke aandacht voor aan-

leven! waar nodig worden bijgestuurd. We blijven daarbij inzetten op de gelijk-

vangsbegeleiding.

gerichte taal tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. De modernisering
van het secundair onderwijs ging twee jaar geleden van start in het eerste
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Speerpunt 5: De school zet binnen haar professionalise-

leerjaar van de eerste graad. Vanaf 1 september 2021 zal de vernieuwing door-

ringsbeleid in op methodieken van collectief leren.

getrokken worden naar de tweede graad. Dat betekent dat nieuwe leerplannen
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werden voorbereid die vanaf volgend schooljaar worden geïmplementeerd. Die
leerplannen sluiten aan bij de aanpak van de leerplannen van de eerste graad
van het secundair onderwijs. Ze geven richting en laten ruimte. Zo versterken

Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedago-

we het eigenaarschap van scholen die door middel van eigen beleidskeuzes de

gisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de

vorming van leerlingen gestalte geven. We creëren ook ruimte voor het vakin-

volledige persoon van de lerende.

houdelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar, maar bieden
– via pedagogische begeleiding – ondersteuning waar nodig. Scholen buiten-

Speerpunt 4: Leraren evalueren leerlingen volgens

gewoon secundair onderwijs implementeren vanaf september 2021 nieuwe

criteria van kwaliteitsvolle evaluatie en het schooleigen

opleidingsprofielen. Vanuit het belang dat we hechten aan een inclusieve

evaluatiebeleid.

samenleving en arbeidsmarkt zoeken we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bewust de verbinding tussen gewoon en buitengewoon secundair

Speerpunt 5: Leraren ontwikkelen onderwijsarrange-

onderwijs in de taal die we hanteren in de curriculuminstrumenten waarmee

menten (in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm) vanuit

onze scholen aan de slag gaan.

behoeften van leerlingen met het oog op gelijke onderwijskansen.

3.4.2. Strategische doelen en speerpunten basisonderwijs

Speerpunt 6: De school hanteert principes van inspirerend burgerschap bij het ontwikkelen van onderwijsar-

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn eigen

rangementen.

opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in handen in
lijn met de onderliggende principes ervan.

Speerpunt 7: Leraren versterken hun didactisch
handelen op het vlak van specifieke inhouden via (inter-

Speerpunt 1: Het schoolteam hanteert het leerplan Zin in leren!

nationale) onderzoeksresultaten waarvoor de pedago-

Zin in leven! zoals bedoeld, namelijk volgens de vijf krachtlijnen

gische begeleidingsdiensten vanuit de Vlaamse overheid

en de opbouw van het leerplan.

een bijkomende opdracht kregen.

Speerpunt 2: Het schoolteam gebruikt de generieke doelen met
ontwikkelstappen uit Zin in leren! Zin in leven! doelgericht.
Speerpunt 3: Het schoolteam gaat met vertrouwen aan de slag
met een herwerkt leerplan Zin in leren! Zin in leven! op basis
van nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen basisonderwijs.
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3.4.3. Strategische doelen en speerpunten buitengewoon onderwijs

3.4.4. Strategische doelen en speerpunten secundair onderwijs

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn

eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in

eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in

handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

Speerpunt 1: De school verhoogt haar onderwijskwaliteit

Speerpunt 1: Het schoolteam implementeert vanuit zijn

door in te zetten op de realisatie van het cyclisch proces van

eigen pedagogisch project en vanuit een gezamenlijke ver-

handelingsplanning op school-, groeps- en leerlingniveau

antwoordelijkheid via de vakgroepwerking de nieuwe leer-

met extra aandacht voor het orthodidactisch en orthopeda-

plannen.

gogisch handelen.

Speerpunt 2: Leraren gaan in hun pedagogisch-didactisch

Speerpunt 2: De school formuleert binnen handelingsplan-

handelen uit van de nieuwe leerplannen voor het secundair

ning de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften van

onderwijs.

haar leerlingen concreet.

Speerpunt 3: De school implementeert de leerplandoelen
van het gemeenschappelijk leerplan ICT volgens een schooleigen visie.

Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedago-

Speerpunt 4: De school implementeert (aspecten van) het

gisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de

gemeenschappelijk funderend leerplan volgens een school-

volledige persoon van de lerende.

eigen visie.

Speerpunt 3: Scholen evalueren kwaliteitsvol binnen handelingsplanning door te reflecteren op het eigen handelen (als
leraar, als team, als school) door op een efficiënte wijze data
te verzamelen over het procesgericht en het productgericht
handelen en met die data de eigen praktijk bij te sturen en
daarover te communiceren.
Speerpunt 4: Scholen ontwikkelen binnen handelingsplanning orthodidactiek, expliciteren hun expertise, passen die
toe en verbinden de orthodidactiek met hun orthopedagogisch handelen.
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3.4.5. Strategische doelen en speerpunten volwassenenonderwijs
Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de
Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door

volledige persoon van de lerende.

zijn eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn
Speerpunt 5: Scholen maken werk van goed onderwijs

curricula in handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

voor alle leerlingen (fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm)
geïnspireerd door het eigen pedagogisch project en de

Speerpunt 1: Centra voor volwassenenonderwijs ont-

eigen context.

wikkelen gezamenlijk en implementeren nieuwe of hernieuwde opleidingsprofielen, leerplannen en desge-

Speerpunt 6: Leraren evalueren leerlingen volgens

wenst EVC-trajecten voor hun aanbod.

criteria van kwaliteitsvolle evaluatie en het schooleigen
evaluatiebeleid.
Speerpunt 7: Leraren verrijken hun eigen wiskundedidactiek door goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen
met basisscholen en andere secundaire scholen vanuit

3.5.

Thema 5: inzet voor alle lerenden,

met bijzondere focus op zorg en kansen

een gemeenschappelijke doelgerichtheid.

3.5.1. Omschrijving

Speerpunt 8: De school bereikt met zoveel mogelijk

Met het oog op het realiseren van haar missie zet de pedagogische

leerlingen van de B-stroom alle doelen basisgeletterd-

begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onder meer in op het garan-

heid.

deren van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een
inclusieve onderwijssetting. We helpen de school op zoek te gaan naar haar
identiteit en zo haar eigen pedagogisch project vorm te geven. Op die manier
werken we mee aan een inclusieve leeromgeving waarin iedere leerling tot
optimaal leren en leven komt. Het is immers een grote bekommernis van de
school om alle leerlingen te vormen en voor iedere leerling maximale leeruitkomst te realiseren.
We hebben bijzondere aandacht voor lerenden die met minder kansen
aan de start van hun onderwijsloopbaan komen. Nog altijd is er een sterke
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correlatie tussen de sociaal-economische status van het gezin en de kansen
van lerenden op school. De heterogeniteit van de klassen is over de jaren heen

3.5.2. Strategische doelen en speerpunten

dermate toegenomen, zeker in de grootstedelijke context, dat men van superdiversiteit spreekt. Daarom zetten we schoolteams ertoe aan meer te doen met

Strategisch doel 1: Het schoolteam erkent diversiteit, gaat erover in

de ‘kracht van het verschil’. Bovendien pleiten we nadrukkelijk voor een verbin-

dialoog, benut de kracht van het verschil en realiseert een inclusieve

dend schoolklimaat.

leeromgeving.

Als pedagogische begeleiding ondersteunen we de scholen bij de initia-

Speerpunt 1: Scholen zetten in op duurzame en brede samen-

tieven die zij nemen rond leerlingenbegeleiding. Recente besluitvorming stelt

werkingsverbanden op het vlak van zorgbreed en kansenrijk

dat leerlingenbegeleiding zich altijd situeert op vier begeleidingsdomeinen:

onderwijs.

de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren
en preventieve gezondheidszorg. Van elke school wordt verwacht dat ze voor

Speerpunt 2: Scholen kennen de regelgeving, passen de regel-

al haar leerlingen werkt aan fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm en zorg biedt

geving correct toe en zetten die in met het oog op een optimale

voor de leerlingen voor wie dat niet volstaat. De pedagogische begeleiding

ontwikkeling van elke lerende.

versterkt de school daarin. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en erkennen de eigen opdracht van

Speerpunt 3: Scholen realiseren een verbindend schoolklimaat.

de ondersteuningsnetwerken, en in de toekomst de leersteunnetwerken. We
ondersteunen in het bijzonder de samenwerking tussen scholen voor buiten-

Speerpunt 4: Scholen engageren zich om blijvend een construc-

gewoon en gewoon onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 werkte de peda-

tieve en evenwaardige relatie op te bouwen met de opvoe-

gogische begeleiding het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs uit. De

dingscontext van elke lerende.

komende schooljaren willen we scholen helpen om met het vademecum aan de
slag te gaan en zo te bouwen aan een school voor iedereen. Het vademecum

Speerpunt 5: Scholen voeren een duurzaam beleid met betrek-

kan ondersteunen bij de ontwikkeling van een visie op een beleid over zorg

king tot onderwijsloopbaanbegeleiding voor elke lerende.

en kansen. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn waarmee het eigen
schoolbeleid in zijn dagelijkse praktijk geoptimaliseerd kan worden.

Speerpunt 6: Het schoolteam ontwikkelt vanuit een breed
gedragen schooleigen opvoedingsproject een beleid met betrekking tot diversiteit om een inclusieve leeromgeving te realiseren.
Speerpunt 7: Het schoolteam ontwerpt een onderwijsleercontext waarin elke lerende tot leren komt.

38

Strategische doelen en speerpunten

Strategische doelen en speerpunten

39

3.6.

Thema 6: talenbeleid1 in diversiteit

3.6.1. Omschrijving
We zetten onze werking op het vlak van taal- en talenbeleid voort en

denken over hun aanpak van de ‘taalscreening’ in de derde kleuterklas en over
wat er daarna op school moet gebeuren, welke acties zich overeenkomstig de
noden opdringen.
3.6.2. Strategische doelen en speerpunten

bieden extra ondersteuning aan de scholen in het basisonderwijs en het
secundair onderwijs met een grote groep leerlingen die het ‘moeilijk hebben
met taal’ en aan het NT2-onderwijs in het volwassenenonderwijs. De diversiteit

Strategisch doel 1: Het schoolteam gaat uit van de kracht van de

neemt toe en heeft logischerwijze ook belangrijke gevolgen voor het talenbeleid

talige diversiteit in de samenleving en op school om actief in te zetten

van scholen. Steeds meer zet de tendens zich door waarbij anderstalige families

op de meertalige ontwikkeling van alle lerenden.

zich vestigen in grootstedelijke centra en de kinderen daar ook school lopen.
Tegelijkertijd zien we dat families met een migratieachtergrond die al langere

Speerpunt 1: Scholen met een hoge OKI-index en/of meerta-

tijd in Vlaanderen verblijven, zich meer en meer in landelijke gebieden gaan

lige context beschikken over een evidence-informed en

vestigen. Ook dat stelt onze scholen voor verdere uitdagingen. We erkennen

gedragen visie op meertaligheid en handelen daarnaar.

die diversiteit en maken - gesteund op wetenschappelijke inzichten - bewust
de keuze om positief om te gaan met de aanwezige meertaligheid in onze
onderwijsinstellingen. Het is een eerste opstap om de kennis van het Nederlands bij de leerlingen te versterken. We werken in die zin daadkrachtig mee

Strategisch doel 2: Het schoolteam creëert een krachtige taalleer-

aan de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt in de ondersteuning van het

omgeving afgestemd op de talige noden van alle lerenden.

talenonderwijs. Voor ons is het daarbij noodzakelijk om altijd ook te kijken hoe
we die initiatieven kunnen vertalen voor de meest kwetsbare leerlingen en wat

Speerpunt 2: De school bouwt een krachtige leesomgeving

dat betekent voor onze rol als pedagogische begeleiding. Katholiek Onderwijs

uit en verankert die in haar talenbeleid.

Vlaanderen heeft zich bovendien bereid verklaard actief mee te werken aan
verschillende initiatieven die de Vlaamse regering rond taal genomen heeft.

Speerpunt 3: De school implementeert taalgericht (vak-)

Wij nemen daar vanuit onze visie en missie (oog voor kwetsbare leerlingen)

onderwijs in alle vakken/leergebieden.

onze rol in op. Die engagementen vertalen zich uiteraard ook in onze eigen
actieplannen of de speerpunten die we vanuit de pedagogische begeleiding

Speerpunt 4: Scholen met een hoge OKI-index en/of meerta-

naar voren willen schuiven. We stimuleren schoolteams onder meer om na te

lige context maken sterke taaltrajecten op basis van data,
waaronder de taalscreening van het niveau van de onderwijs-

1.

Onder talenbeleid verstaan we hier een structurele en strategische poging van een
schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de

taal Nederlands, en benutten data voor hun kwaliteitsontwikkeling en leerlingenbegeleiding.

lerenden met uitzondering van het taalvakkenbeleid vreemde en klassieke talen.
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4. Een Vlaanderenbreed
gedeelde begeleidingsstrategie: hoe pakken
we dat aan?

Het basisscenario wil bijdragen aan de realisatie van de gemeenschappelijke droom van alle partijen binnen onze netwerkorganisatie: in dialoog
geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen realiseren.
Ons basisscenario reikt een gemeenschappelijke visie op effectief professionaliseren aan. Het geeft een eerste antwoord op de vragen waarom we
inzetten op krachtige ondersteuning van onze scholen, wat kenmerkend is
voor ons DNA, waarop we willen inzetten en hoe we dat kunnen doen met een
duurzaam effect tot op de klasvloer. Daarbij biedt het basisscenario ook handvatten voor de kwaliteitsontwikkeling binnen elk professionaliseringsproces
en binnen de pedagogische begeleiding als geheel. Zo schetst het een beeld
van onze Vlaanderenbrede begeleidingsdidactiek en -strategie.
Het basisscenario helpt pedagogisch begeleiders om – ondanks de verscheidenheid en specificiteit van ieders dienstverlening in de scholen die deel
uitmaken van onze netwerkorganisatie – samen met collega’s gelijkgericht
(samen) te werken en in een gemeenschappelijke taal met elkaar en met onze
scholen te communiceren over de ondersteuning die we op pedagogisch-didactisch vlak bieden.
Het begeleidingswerk vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt zijn
kracht in teamwerk. We gaan er met andere woorden van uit dat pedagogisch
begeleiders altijd in verbinding met collega’s werken. Hetzij impliciet door het
delen van specifieke expertise en bij elkaar te rade te gaan, hetzij expliciet door

4.1.

Een basisscenario als gids voor onze begeleidingspraktijk

daadwerkelijk door middel van co-creatie en co-teaching samen actief te zijn
op de werkvloer. Ons samen-verhaal wordt zichtbaar in de dagelijkse praktijk,

42

Om onze begeleidingsinitiatieven binnen de vooropgestelde thema’s

bijvoorbeeld wanneer een pedagogisch begeleider samen met collega’s aan het

vorm te geven, ontwikkelden we de voorbije schooljaren een Basisscenario

werk gaat in een school of wanneer hij voor bepaalde begeleidingstaken een

voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen. Dat basisscenario is

beroep doet op collega’s met een specifieke of complementaire expertise. Zelfs

bedoeld als houvast voor iedere pedagogisch begeleider en voor alle mede-

wanneer een begeleider de ondersteuning individueel op zich neemt, speelt

werkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die instaan voor de professio-

op de achtergrond altijd het proces van afstemming en wisselwerking met

nalisering van de onderwijsprofessionals in onze scholen en instellingen.

collega-begeleiders.
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4.2.

Onze begeleidingsstrategie is evidence-informed: ze combineert de
beschikbare wetenschappelijk onderbouwde inzichten in verband met wat
effectief werkt binnen het domein van de begeleidingsdidactiek en professio-

Het basisscenario in een notendop

Het basisscenario is opgebouwd uit vier lagen, die wel onderscheiden

nalisering met de keuzes die we maken op basis van het DNA van onze net-

maar niet gescheiden kunnen worden:

werkorganisatie. Dat het basisscenario bedoeld is als een gemeenschappelijk

‣
‣
‣
‣

handvat onder het keurmerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen belet geenszins
dat er voldoende ruimte blijft voor iedere pedagogisch begeleider om, vanuit
eenzelfde grondhouding en een gelijkgerichte aanpak, toch op een authentieke
en persoonlijke wijze invulling te geven aan zijn begeleidingsopdracht.
Het basisscenario heeft meerdere functies en daarmee samenhangend
ook verschillende verschijningsvormen. Allereerst is het basisscenario bedoeld
als een toelichting van en onderbouwing bij onze Vlaanderenbrede begeleidingsstrategie. De tekst en de figuur van het scenario bieden pedagogisch

Laag 1: het DNA van de katholieke dialoogschool;
Laag 2: de school;
Laag 3: het agogisch-didactische proces;
Laag 4: de kwaliteitsontwikkeling.
We schetsen kort de vier lagen en hun kernideeën.

begeleiders daarbij houvast. Daarnaast fungeert het in zijn digitale vorm ook
als een ‘portaal’ waarlangs verschillende begeleidingsdidactische basisbron-

4.2.1. Laag 1: het DNA van de katholieke dialoogschool

nen voor begeleiders ontsloten en praktijkverhalen gedeeld worden naast
het instrumentarium voor de begeleidingspraktijk met aanzetten tot reflectie.

Als pedagogisch begeleider worden

Daartoe zijn er tal van ‘deurtjes’ voorzien, die gebruikers van het scenario naar

we opgeroepen om geïnspireerde begelei-

het achterliggende materiaal brengen.

ders te zijn, verbonden door een gemeenschappelijke droom. Voor ons wordt die

Tot slot, het basisscenario vormt bij de professionalisering van pedago-

droom gevoed door het evangelie en de

gisch begeleiders de belangrijkste rode draad tijdens de basisvorming en de

katholieke traditie. Een katholieke dialoog-

voortgezette vorming. Bovendien is er ook in het interne professionaliserings-

school is daar de onderwijskundige vertaling

aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aanbod dat toelaat om op

van. De toon van deze eerste laag straalt af

individueel, teamgebonden en organisatiebreed niveau vertrouwd te geraken

op de bovenliggende lagen, die daardoor

met onze gedeelde begeleidingsstrategie.

een specifieke tint krijgen. Het DNA bepaalt
de grondhouding van waaruit we handelen. Onze inspiratie is aanwezig in het
grote en het kleine, in het bijzondere en in het gewone van het (school)leven.
Ze verbindt alle scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze is ons kompas
en bepaalt hoe we met mensen op weg willen gaan: in verbondenheid, in
Hebreeuwse dialoog, gelijkwaardig in relatie, complementair in expertise.
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4.2.2. Laag 2: de school

Het begin- en eindpunt van die processen wordt zichtbaar in wat we ‘kristallisatiepunten’ noemen: vraag en opdracht, beginsituatie-analyse en doelen,

Het waarom, het hoe en het wat van

strategie en acties, effecten en conclusies.

pedagogische begeleiding start met een
afbeelding van een school, een katholieke
dialoogschool, in het hart van het basis-

4.2.4. Laag 4: kwaliteitsontwikkeling

scenario. Daarmee drukken we uit dat we

In de loop van ons begeleidingswerk combineren we de vier lagen, de

als begeleider altijd ‘schoolnabij’ werken,

deelprocessen van de derde laag en stellen we de kristallisatiepunten continu

ten dienste van scholen en leraren, met

bij. Dat verstaan we onder kwaliteitsontwikkeling. Tegelijkertijd voeden we

respect voor hun eigenaarschap. Vier kern-

met die kwaliteitsontwikkeling niet enkel het begeleidingsproces in die ene

begrippen geven aan waarop onze focus ligt in het begeleiden van die katho-

school, maar ook onze collectieve expertise en Vlaanderenbrede begeleidings-

lieke dialoogscholen: ‘droom’, ‘ik’, ‘wij’ en ‘context’. We gaan aan de slag rond

strategie. De vier lagen spelen

de droom van een concrete school, we gaan op weg met wie die droom wil

voortdurend mee in ons bege-

waarmaken: leraren, directeurs, medewerkers, en hebben tegelijkertijd oog

leidingswerk en worden daarom

voor de dynamiek binnen een schoolteam en voor de context binnen en rond

samengevoegd tot één figuur

de school. Door een balans te zoeken tussen die vier kernbegrippen, komen

die dat samenspel visueel tot

we tot een focus die richting geeft aan een specifiek professionaliseringstraject.

uitdrukking brengt.

4.2.3. Laag 3: het agogisch-didactische proces
Aan elk professionaliseringstraject is
een agogisch-didactisch proces verbonden.
Daarbinnen onderscheiden we in ons basisscenario vier deelprocessen: ‘afstemmen’,
‘ontwerpen’, ‘realiseren’ en ‘evalueren’. De
focus van die processen ligt op de school
met haar ‘droom’, ‘ik’, ‘wij’ en ‘context’. Onze
grondhouding kleurt de invulling ervan:
we stemmen af ‘in dialoog’, ontwerpen ‘in
dialoog’ … Samen zorgen de deelprocessen
ervoor dat we doelgericht en doeltreffend aan de slag gaan, steunend op onze
eigen inhoudelijke en agogische expertise én die van onze collega’s.
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5. Interne werking:
hoe organiseren we ons?

vrijgegeven, maar staan we ook voor de uitvoering van enkele politieke beslissingen die een impact hebben op onze organisatie. Zo buigt de overheid
zich met haar kerntakendebat over een nieuw kwaliteitsdecreet waarin onze
opdracht wordt geformuleerd. Ook werden ons forse besparingen opgelegd
die zich de komende jaren stevig zullen laten voelen in onze organisatie.
De denkoefening die we intern doen met betrekking tot onze kerntaken
heeft zich reeds vertaald in een reorganisatie die in het komende jaar wordt
uitgerold. We willen hiermee als organisatie klaar zijn voor de toekomstige
uitdagingen. Toch zal naar aanleiding van de veranderende beleidscontext de
denkoefening rond onze kerntaken wellicht nog een vervolg krijgen.
5.1.

Kerntakendebat en reorganisatie

Als speler in het onderwijsveld is de pedagogische begeleidingsdienst
onderhevig aan wijzigende omstandigheden. Uiteraard staan wij ten dienste
van de onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op die manier een beroep willen doen op onze ondersteuning. Het
spreekt voor zich dat wij maximaal willen inspelen op hun noden en behoeften.
Om alle doelstellingen te kunnen realiseren die we in de voorgaande

De opdrachten die we daarbij opnemen, zijn dan ook decretaal

hoofdstukken hebben toegelicht, is het noodzakelijk om onze eigen werking

verankerd door onze overheid, die daar ook middelen tegenover zet. Als goede

daarop af te stemmen. In het Begeleidingsplan 2018-2021 werden initiële

huisvader moeten we erover waken dat we deze middelen effectief maar ook

stappen uitgezet om onze interne werking bij te sturen. Dat betekent dat we

efficiënt inzetten. Het hoeft niet gezegd dat dit een belangrijke evenwichts-

als organisatie blijven evolueren en ons niet enkel de vraag stellen: ‘Doen we de

oefening vormt. De voorbije jaren hebben we werk gemaakt van het kern-

dingen goed?’, maar ook: ‘Doen we de goede dingen?’

takendebat om onze opdracht scherper te stellen en om te beslissen hoe we
ons daartoe organiseren.

Als organisatie staan we voor veel uitdagingen. Doelstellingen die we
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voor onszelf vooropstellen omdat we ervan overtuigd zijn dat we daar het

Er werd werk gemaakt van een vernieuwde organisatiestructuur van

verschil kunnen maken voor onze scholen. Tegelijkertijd zijn er ook verschil-

onze pedagogische begeleidingsdienst als deel van de netwerkorganisatie

lende externe verwachtingen waar we responsief voor willen zijn. Zo werden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vier sleutelprincipes vormen het uitgangspunt

sinds het vorige begeleidingsplan de resultaten van de commissie-Monard

van deze verandering in onze manier van werken:
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Met deze reorganisatie stellen we dus vooral onze dienstverlening naar
onze scholen voorop, maar de wijze waarop we ons daar intern toe organiseren
zal in de komende tijd grondig wijzigen. Dit betekent dat er ook heel wat uitdaWe kennen de scholen, en de scholen kennen ons

gingen en doelstellingen voor onze interne werking in het vooruitzicht liggen.
Dit strekt zich uit over verschillende domeinen, gaande van de ontwikkeling van

We ondersteunen en begeleiden zo schoolnabij mogelijk. We spelen

instrumenten of tools die ons begeleidingswerk dienen te ondersteunen, het

daarbij in op de noden van de scholen, zowel aanbodgestuurd als

optimaliseren van kwaliteitsontwikkelingsprocessen, het implementeren van

vraaggericht.

samenwerkingsvormen, het communiceren van ons professionaliseringsaanbod naar scholen toe tot het ontwikkelen van een professionaliseringsbeleid

We werken resultaatsgericht

voor onze eigen medewerkers.

We maken een verschil tot op de klasvloer. We zijn wendbaar en werken

Als pedagogische begeleidingsdienst bouwen we verder op het principe

efficiënt. We ondersteunen onze scholen vanuit een Vlaanderen-

‘gelijkgericht waar het kan, verscheiden waar nodig’. Dat vertaalt zich ook

brede visie via een zo kort mogelijke besluitvormingsketen en een

in het ondersteuningsaanbod dat gerealiseerd zal worden. Alle begeleiders

transparante aansturing.

met eenzelfde expertise zullen vanaf 1 september 2021 geclusterd worden
binnen dezelfde dienst. Hiermee beogen we een grotere gelijkgerichtheid in

We werken complementair

onze begeleidingsinitiatieven, maar het biedt ons ook de kans om gepast in te
spelen op verscheiden contexten. Bovendien streven we ernaar om met deze

We stemmen ons ontwikkelwerk en onze schoolnabije ondersteuning

werkwijze een grotere wissel- en samenwerking te realiseren die expertise van

wederzijds op elkaar af. Steeds vanuit een dialogale grondhouding

onze begeleiders zal kunnen versterken. De ultieme doelstelling daarbij is het

maken we hiervoor gebruik van de Vlaanderenbreed aanwezige

verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze scholen toe.

expertise en complementaire sterktes van onze medewerkers en
stakeholders.

5.2.

Update doelen interne werking Begeleidingsplan 2018-2021

We werken samen

De belangrijkste doelen voor onze interne werking delen we op in vijf
rubrieken: visie, geoptimaliseerde werking, zichtbaarheid, interne communica-
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We werken samen in flexibele en werkbare teams waar iedereen zich

tie en samenwerking, en personeels- en professionaliseringsbeleid. Hieronder

veilig voelt. Iedereen vindt er een nest en de ruimte om vanuit ver-

omschrijven we telkens de rubriek en lijsten we de belangrijkste doelen binnen

trouwen specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen.

deze rubriek op voor de komende drie schooljaren.
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5.2.1. Visie

Bij de implementatie van het Begeleidingsplan 2021-2024 zien wij ook
groeikansen in een goede monitoring. Meer nog de voorbije jaren willen we

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het belangrijk om te blijven inves-

hier uitdrukkelijk op inzetten. Dit impliceert een meer systematische en verbe-

teren in visieontwikkeling vanuit onze eigen identiteit. Ook het expliciteren

terde registratie van begeleidingsactiviteiten en het in kaart brengen van de

ervan naar onze scholen is een belangrijk aandachtspunt. De voorbije jaren

effecten die onze begeleidingsinitiatieven teweegbrengen. Daartoe investeren

werd in dat verband sterk ingezet op het uitschrijven en breed aftoetsen van

we in WeShare, een instrument dat als hefboom dient voor kwaliteitsvollere

het basisscenario. Sinds vorig schooljaar zetten we in op de communicatie en

begeleiding, ons toelaat beter samen te werken en goed met elkaar te commu-

het professionaliseren van begeleiders in het gebruik van deze Vlaanderen-

niceren over professionaliseringsactiviteiten.

brede, gelijkgerichte begeleidingsstrategie. We werken in de komende jaren
het basisscenario verder uit met heel wat ondersteunend materiaal dat pedagogisch begeleiders kunnen hanteren in hun praktijk.

Als pedagogische begeleidingsdienst:
Als pedagogische begeleidingsdienst:

‣
‣

handelen we bij het ondersteunen van scholen volgens de
principes van het basisscenario;
expliciteren we in onze begeleiding naar scholen de principes
van onze begeleidingsstrategie.

5.2.2. Geoptimaliseerde werking
Het blijft ook in de toekomst onze ambitie om onze eigen werking voort-

‣
‣
‣

verdiepen we onze begeleidingspraktijken met een wetenschappelijke onderbouwing;
verhogen we het contact met onderwijsprofessionals;
bouwen we ons systeem van interne kwaliteitsontwikkeling
verder uit;

‣

monitoren we de realisatie van de doelen van het Begelei-

‣

brengen we de effecten van ons begeleidingswerk in kaart.

dingsplan 2021-2024;

durend te optimaliseren en onze interne kwaliteitsontwikkeling verder uit te
bouwen. Een belangrijke stap daartoe is ons engagement om de contacten met
de onderwijsprofessionals nog te verhogen.
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5.2.3. Zichtbaarheid
Als pedagogische begeleidingsdienst:

Door gerichte communicatie trachten we in alle scholen ons ondersteuningsaanbod voldoende bekend te maken, ook tot bij de individuele leraar. Het is
dan ook ons streefdoel dat alle katholieke scholen ons ondersteuningsaanbod
kennen, en een beroep op ons doen wanneer zij daar behoefte aan hebben.
Een uniek en belangrijk aspect van onze werking is het hand in hand
gaan van nascholing en begeleiding, waarbij deze elementen zich op een

‣

communiceren en promoten we ons geïntegreerd professiona-

‣

trachten we alle scholen te bereiken met ons ondersteunings-

waar de beide elementen complementair én ondersteunend zijn voor de school.
Ook blended professionaliseren vormt hierbij voor ons een nieuwe uitdaging.
De oprichting van de Academie in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waarbinnen het professionaliseringsaanbod gegroepeerd wordt, zal onze activiteiten nog sterker in de verf zetten en de doelstelling rond een geïntegreerd
aanbod helpen te realiseren. Het voorbije jaar hebben we een grote behoefte
ervaren bij leraren om over de grenzen van de eigen school en regio in contact
te komen met leraren van andere scholen. We willen dan ook de digitale

aanbod en ontwikkelen we in het bijzonder strategieën om
beleidszwakke scholen te bereiken;

continuüm van professionalisering bevinden. We willen dit gegeven nog meer
zichtbaar maken. We werken geïntegreerde professionaliseringstrajecten uit

liseringsaanbod helder naar scholen;

‣
‣
‣

evalueren en sturen we onze communicatiestrategie regelmatig bij;
zetten we in op de externe visibiliteit van onze organisatie;
faciliteren we digitale lerarennetwerken om leraren te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen en te laten
samenwerken over scholen heen.

lerarennetwerken verder uitbouwen tot een uitwisselingsplatform om samen
met collega’s te communiceren, te delen en samen materiaal uit te werken. De
pedagogische begeleiding is daarbij sterk betrokken en kan de lerarennetwerken ook aanwenden als begeleidingsstrategie.
5.2.4. Interne communicatie en samenwerking
Op het vlak van interne communicatie werd de voorbije jaren sterke
vooruitgang geboekt. Maar ook hier liggen er nog groeikansen die we in de
komende jaren willen uitwerken. Zo willen we ons begeleidingswerk in de
komende jaren versterken door het gericht delen van reeds intern beschikbare
kennis, maar ook het delen van kennis die we van buiten onze eigen organisatie binnenbrengen.
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Op die manier beogen we onze expertise verder te ontwikkelen binnen

Een etalage met een professionaliseringsaanbod voor de eigen mede-

elk van de thema’s die we als pedagogische begeleidingsdienst behartigen.

werkers kan iedereen helpen om de nodige expertise op te bouwen. Verschil-

Onze hertekende werking, die ingaat vanaf september 2021, zal het realise-

lende methodieken worden daarvoor aangewend. In het bijzonder zetten wij in

ren van deze doelen faciliteren. Zo zullen begeleiders op een nieuwe manier

op delend leren.

werken binnen leer- en ontwikkelteams rond specifieke onderwerpen.

Als pedagogische begeleidingsdienst:

‣

dragen we bij tot de standpuntbepaling van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen en zien we erop toe dat die standpunten
ook door alle personeelsleden gekend zijn;

‣

investeren we in verbinding tussen begeleiders met diverse

‣

versterken we de samenwerking, kennisdeling en commu-

expertisedomeinen;

Als pedagogische begeleidingsdienst:

‣
‣

zetten we personeels- en financiële middelen correct in;
verduidelijken we functies, rollen en verantwoordelijkheden met het oog op de gezamenlijke realisatie van onze
opdrachten;

‣

maken we werk van hoge professionaliteit van iedere individuele begeleider via een doorgedreven onthaalbeleid, initia-

nicatie tussen alle pedagogisch begeleiders door digitale

tieven van voortgezette vorming en een gelijkgericht functio-

mogelijkheden gepast in te zetten.

neringsbeleid;

‣
5.2.5. Personeels- en professionaliseringsbeleid
Katholiek Onderwijs Vlaanderen leverde heel wat inspanningen om
te komen tot een eenvormig personeelsbeleid. Bij de reorganisatie is er een

‣
‣

hanteren we een professionaliseringsplan op het niveau van
de organisatie, van de teams en het individu;
zetten we sterk in op delend leren zowel intern als extern;
organiseren we ons op makelaarschap voor vragen die we
(nog) niet zelf (kunnen) opnemen.

hernieuwde aandacht nodig voor het herschrijven van functieprofielen en het
uitwerken van een aangepast professionaliseringsplan.
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6. Samenwerking
met externen

Heel wat van onze begeleiders zetelen in commissies of raden van de Vlor.
Door hun expertise worden ze ook vaak gevraagd om deel te nemen aan
talrijke andere fora van onderwijs- en andere organisaties. In opvolging van
ons kerntakendebat zal opnieuw bekeken worden welke opdrachten in de
toekomst opgenomen blijven door begeleiders en waar andere medewerkers
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als vertegenwoordiger van onze ledenvereniging kunnen aansluiten.
Ook met hogescholen en universiteiten, in het bijzonder met de partnerinstellingen die verbonden zijn aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderhouden we een intense samenwerking. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit
naar instellingen met een lerarenopleiding of een opleiding met een pedagogisch profiel. De samenwerking spitst zich dan bijvoorbeeld toe op het uitwerken
van aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren, het samen uitdenken van
en participatie aan onderzoek of in relatie tot vormings- en opleidingsinitiatieven. Vanuit onze betrokkenheid met de lokale contexten sluiten we bovendien
regelmatig aan bij provinciale, stedelijke of gemeentelijke initiatieven.
Tussen pedagogische begeleiding en centra voor leerlingenbegeleiding zijn er eveneens belangrijke raakvlakken, zeker wat betreft verschillende
aspecten van leerlingenbegeleiding. Het spreekt voor zich dat het Vrij CLB-net-

De thema’s waarvoor het onderwijsveld een beroep op ons doet, zijn zeer

werk en de bij haar aangesloten centra daarbij onze bevoorrechte partners

divers. Het is daarom belangrijk om als organisatie een breed samenwerkings-

zijn. De beleidsmaatregelen in de richting van inclusief onderwijs vragen dat

netwerk uit te bouwen. De samenwerkingsverbanden met externen kunnen

we afstemmen met verschillende partners om iedere leerling (en leerkracht) de

we onderverdelen in een aantal clusters. Allereerst hebben we een uitgebreide

ondersteuning te geven waar hij of zij recht op heeft. Ook dat veronderstelt

samenwerking met het beleidsdomein ‘Onderwijs’ van de Vlaamse overheid,

constructieve dialoog. Daarbij wordt ook de nodige samenwerking gezocht met

uiteraard met het Departement Onderwijs en Vorming rond allerlei initiatie-

organisaties uit de welzijnssector.

ven, met AHOVOKS, met de onderwijsinspectie en in functie van onderzoek.
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Ook met het beleidsdomein ‘Werk’ van de Vlaamse overheid werken we intens

Tot slot willen we nog de samenwerking tussen de verschillende netten

samen voornamelijk via de verschillende sectorale partnerschappen. Verder

vermelden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

hebben we met nog heel wat andere instellingen van de Vlaamse overheid een

werkt reeds geruime tijd samen met de andere netgebonden pedagogische

samenwerkingsverband.

begeleidingsdiensten.
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Onze begeleiders delen expertise en werken samen rond een aantal
inhoudelijke thema’s. Bij de start van elk schooljaar wordt per thema een
actieplan opgesteld, met de geplande acties voor dat schooljaar en de beoogde
output. De samenwerking die we reeds uitbouwden bij het ondersteunen
van het volwassenenonderwijs zetten we voort. Het jaaractieplan werd als
bijlage 4 bij het begeleidingsplan toegevoegd. Hiernaast zullen we vanuit
gezamenlijke referentiekaders onze scholen ondersteunen en begeleiden bij
het gebruik van de digitale tools die in het kader van het project i-Learn ontwikkeld werden (zie bijlage 5).
Tot nu bracht elke pedagogische begeleidingsdienst afzonderlijk in kaart
welke scholen en specifieke doelgroepen ze bereikte. We stemden hierrond af
en tekenden een gezamenlijk kader uit over hoe we ons bereik in kaart brengen
vanaf het schooljaar 2021-2022. Tevens engageerden we ons om met de start
van het nieuwe begeleidingsplan, opnieuw met alle onderwijsverstrekkers, een
aantal thema’s inhoudelijk af te bakenen waarrond we zullen samenwerken en
een jaaractieplan op punt stellen.
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7. Bijlagen

7.1.

Bijlage 1: link tussen de decretale opdrachten en de zes prioritaire thema’s

Uiteraard werken we rond alle decretale opdrachten maar onze prioritaire aandacht gaat naar zes thema’s met strategische doelen die uitdrukkelijk
binnen de decretale opdrachten vallen. Zie hiervoor onderstaande schema’s
voor respectievelijk het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs. De
cijfers en letters verwijzen naar de nummering van de decretale opdrachten
in artikel 15, respectievelijk 28 van het kwaliteitsdecreet. De nummers in de
binnenste cirkel kunnen met ieder van de zes thema’s in verband worden
gebracht.
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Bijlagen
K3

K2

K1

R6

R5

R4

De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst.

R3

7.2.

V3
V4

Het schoolteam biedt een passend, actief en
samenhangend onderwijsaanbod aan.

Het schoolteam en de lerenden gaan positief
om met diversiteit.
De leef- en leeromgeving en de
onderwijsorganisatie ondersteunen het
bereiken van de doelen.

V2

Het schoolteam en de lerenden creëren
samen een positief en stimulerend schoolen klasklimaat.

Vormgeving onderwijsleerproces
en leef- en leeromgeving

Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria.

Het schoolteam hanteert doelen die sporen met het
gevalideerd doelenkader en zorgt voor samenhang
tussen de doelen.
Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare
doelen.

Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en
harmonische vorming die betekenisvol is.

V1

D4

D3

D2

D1

Doelen

O4

O3

O2

O1

B4

B3

B2

B1

Het schoolteam beslist en rapporteert
onderbouwd over het behalen van de doelen
bij de lerende.

Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij
op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.

Het schoolteam geeft de lerenden adequate
feedback met het oog op de voortgang in het
leer- en ontwikkelingsproces.
Het schoolteam evalueert op een brede en
onderbouwde wijze het onderwijsleerproces
en het behalen van de doelen.

Opvolging

Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit
een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.
Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van
leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg.
Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen
met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere
relevante partners.

Begeleiding

Ontwikkeling stimuleren

Beleid

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid
van de leef-, leer- en werkomgeving.
BL12

Fysieke en mentale veiligheid
van de leef-, leer- en werkomgeving

De school beheerst de kosten voor alle lerenden.

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend financieel en materieel beleid.

Financieel en
materieel beleid

Personeels- en
professionaliseringbeleid

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke
aandacht voor beginnende leraren.

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Onderwijskundig
beleid

De school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen.

In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur.
De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die
het leren en onderwijzen ten goede komen.

De school werkt participatief en responsief.

De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend
met haar (ped)agogisch project.
De school geeft haar organisatie vorm op het vlak
van cultuur en structuur.

BL11

BL10

BL9

BL8

BL7

BL6

BL5

BL4

BL3

BL2

BL1

Bijlage 2: kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)

De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de
onderwijsleerpraktijk.

De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.

Kwaliteitsontwikkeling

De school streeft naar effecten op langere termijn bij
alle lerenden.

De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor
elke lerende.

De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.

De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid
bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.

R1
R2

De school bereikt de minimaal gewenste output bij
een zo groot mogelijke groep van lerenden.

Resultaten en effecten

Kwaliteitsverwachting

Deelrubriek

Rubriek

Het OK
referentiekader voor onderwijskwaliteit

Beleid

7.3.
Bijlage 3: speerpunten gekoppeld aan het referentiekader

voor onderwijskwaliteit (OK)

We verwijzen in deze bijlage naar de verschillende

rubrieken en de daarbij geformuleerde kwaliteitsverwachtingen

aan de hand van een verwijzing (letter + cijfer). Dat is namelijk

de indeling en nummering uit het referentiekader voor onder-

wijskwaliteit zelf. Zo kun je terugvinden waarvoor elke verwijzing concreet staat. Enkele speerpunten sluiten aan bij zeer veel verschillende

rubrieken uit het referentiekader. Daar noteren we het label ‘diverse rubrieken’.
7.3.1. Identiteitsbeleid
Begeleidingsplan 2021-2024

Speerpunt 1: De school grijpt kansen aan om haar missie en
visie te laten inspireren door het project van de katholieke
dialoogschool aan de hand van aangeboden inspiratie bij de
wegwijzers naar vorming.

Speerpunt 4: De school biedt pastorale en identiteitsgevoelige initiatieven aan om de identiteitsontwikkeling van de
lerenden te ondersteunen.

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een schooleigen
gedragen missie en visie in lijn met het project van de katholieke
dialoogschool.
BL1

Strategisch doel 2: De school maakt haar missie en visie
zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolpraktijk.
Speerpunt 2: De school engageert zich om haar missie en
visie met betrekking tot de katholieke dialoogschool bij al
haar betrokkenen uit te dragen.
BL1-BL6

Speerpunt 3: De school maakt haar missie en visie, geïnspireerd door het project van de katholieke dialoogschool,
zichtbaar in haar werking en in diverse beleidsdomeinen.
BL1

Strategisch doel 3: Het schoolteam gaat vanuit het eigen
opvoedingsproject in dialoog met de lerenden om hun identiteitsontwikkeling te ondersteunen.
D1

Bijlagen
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7.3.2. Kwaliteitsbeleid

Begeleidingsplan 2021-2024

7.3.3. Leiderschap en schoolorganisatie
Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een gedragen visie op
kwaliteit met het oog op haar onderwijsleerpraktijk.

Bijlagen

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen.

Speerpunt 1: De school beschikt over een schooleigen visie
op kwaliteitsvol onderwijs en gebruikt/concretiseert die visie
in de beleids- en onderwijsleerpraktijk.

K1

Speerpunt 2: De school toetst haar onderwijskwaliteit af aan
het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

K1-BL7

Strategisch doel 2: De school borgt en ontwikkelt haar kwaliteit
op basis van een cyclische, systematische en betrouwbare
evaluatie van haar werking.
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Begeleidingsplan 2021-2024

Speerpunt 3: De school kent, verzamelt, analyseert, interpreteert en hanteert verschillende databronnen om inzicht
te krijgen in de kwaliteit van haar klas- en schoolwerking.

K2

Speerpunt 4: De school gebruikt de resultaten van de IDP
met het oog op haar kwaliteitsontwikkeling.

O3-K2-K3

Speerpunt 5: Het centrum voor volwassenenonderwijs
gebruikt de beschikbare data van cursisten om inzicht te
krijgen in leerwinst en onderwijskwaliteit door middel van
onderlinge benchmarking.

K2

Speerpunt 6: De school werkt systematisch en cyclisch aan
kwaliteitsontwikkeling.

K2-K3

Speerpunt 7: De school maakt een doelgerichte en participatieve actieplanning op om de aspecten van de werking te
verankeren of bij te sturen.

K3

Speerpunt 1: De school hanteert de pijlers van beleidsvoerend vermogen om haar werking te versterken.

BL2-BL3-BL4-BL5-BL6

Strategisch doel 2: De school werkt samen aan dialogaal,
gedeeld onderwijskundig leiderschap.
Speerpunt 2: Leidinggevenden versterken hun competenties inzake gedeeld onderwijskundig leiderschap vanuit het
kader Leadership for Learning.

BL4-BL7

Speerpunt 3: In een schoolteam nemen teamleden samen
verantwoordelijkheid op zich.

BL3

Strategisch doel 3: De school bouwt doelgericht aan haar
schoolorganisatie en -cultuur in samenspraak met alle partners.
Speerpunt 4: De school voert een duurzaam beleid van
loopbaanbegeleiding met specifieke aandacht voor
aanvangsbegeleiding.

BL8-BL9

Speerpunt 5: De school zet binnen haar professionaliseringsbeleid in op methodieken van collectief leren.

BL4-BL9

Bijlagen
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7.3.4. Schoolspecifieke leerplannen/curricula en pedagogisch-

Buitengewoon onderwijs

didactische implementatie

Begeleidingsplan 2021-2024

Basisonderwijs
Begeleidingsplan 2021-2024

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn
eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in
handen in lijn met de onderliggende principes ervan.
Speerpunt 1: Het schoolteam hanteert het leerplan Zin in
leren! Zin in leven! zoals bedoeld, namelijk volgens de vijf
krachtlijnen en de opbouw van het leerplan.

D1-D2

Speerpunt 2: Het schoolteam gebruikt de generieke doelen
met ontwikkelstappen uit Zin in leren! Zin in leven!
doelgericht.

D2

Speerpunt 3: Het schoolteam gaat met vertrouwen aan de
slag met een herwerkt leerplan Zin in leren! Zin in leven! op
basis van nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen
basisonderwijs.

D1-D2

Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de
volledige persoon van de lerende.
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Bijlagen

Speerpunt 4: Leraren evalueren leerlingen volgens criteria
van kwaliteitsvolle evaluatie en het schooleigen
evaluatiebeleid.

O2

Speerpunt 5: Leraren ontwikkelen onderwijsarrangementen
(in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm) vanuit behoeften van
leerlingen met het oog op gelijke onderwijskansen.

D3-D4-B3

Speerpunt 6: De school hanteert principes van inspirerend
burgerschap bij het ontwikkelen van
onderwijsarrangementen.

D1

Speerpunt 7: Leraren versterken hun didactisch handelen
op het vlak van specifieke inhouden via (internationale)
onderzoeksresultaten waarvoor de pedagogische begeleidingsdiensten vanuit de Vlaamse overheid een bijkomende
opdracht kreeg.

K3

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn
eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in
handen in lijn met de onderliggende principes ervan.
Speerpunt 1: De school verhoogt haar onderwijskwaliteit
door in te zetten op de realisatie van het cyclisch proces van
handelingsplanning op school-, groeps- en kindniveau met
extra aandacht voor het orthodidactisch en orthopedagogisch handelen.

B1-B3-K2

Speerpunt 2: De school formuleert binnen handelingsplanning de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften
van haar leerlingen concreet.

B3

Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de
volledige persoon van de lerende.
Speerpunt 3: Scholen evalueren kwaliteitsvol binnen
handelingsplanning door te reflecteren op het eigen
handelen (als leraar, als team, als school) door op een
efficiënte wijze data te verzamelen over het procesgericht
en het productgericht handelen en met die data de eigen
praktijk bij te sturen en daarover te communiceren.

O2-O3-K2-K3

Speerpunt 4: Scholen ontwikkelen binnen handelingsplanning orthodidactiek, expliciteren hun expertise, passen die
toe en verbinden de orthodidactiek met hun orthopedagogisch handelen.

V4-B3

Bijlagen
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Secundair onderwijs
Begeleidingsplan 2021-2024

Volwassenonderwijs
Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Speerpunt 1: Het schoolteam implementeert vanuit zijn
eigen pedagogisch project en vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid via de vakgroepwerking de nieuwe
leerplannen.

D1-D2-D3-BL7

Speerpunt 2: Leraren gaan in hun pedagogisch-didactisch
handelen uit van de nieuwe leerplannen voor het secundair
onderwijs.

D2

Speerpunt 3: De school implementeert de leerplandoelen
van het gemeenschappelijk leerplan ICT volgens een
schooleigen visie.

D2-BL7

Speerpunt 4: De school implementeert (aspecten van) het
gemeenschappelijk funderend leerplan volgens een schooleigen visie.

D1-D2-D3-BL7

Strategisch doel 2: Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ontplooiing van de
volledige persoon van de lerende.

Bijlagen

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn
eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in
handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

Strategisch doel 1: Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn
eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn curricula in
handen in lijn met de onderliggende principes ervan.
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Begeleidingsplan 2021-2024

Speerpunt 5: Scholen maken werk van goed onderwijs voor
alle leerlingen (fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm) geïnspireerd door het eigen pedagogische project en de eigen
context.

Diverse rubrieken

Speerpunt 6: Leraren evalueren leerlingen volgens criteria
van kwaliteitsvolle evaluatie en het schooleigen
evaluatiebeleid.

O2-O4-BL7

Speerpunt 7: Leraren verrijken hun eigen wiskunde-didactiek door goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen met
basisscholen en andere secundaire scholen vanuit een
gemeenschappelijke doelgerichtheid.

BL5

Speerpunt 8: De school bereikt met zoveel mogelijk leerlingen van de B- stroom alle doelen basisgeletterdheid.
opdracht kreeg.

R1

Speerpunt 1: Centra voor volwassenenonderwijs ontwikkelen gezamenlijk en implementeren nieuwe of hernieuwde
opleidingsprofielen, leerplannen en desgewenst EVC-trajecten voor hun aanbod.

D1-D2

7.3.5. Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen
Begeleidingsplan 2021-2024

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: Het schoolteam erkent diversiteit, gaat erover
in dialoog, benut de kracht van het verschil en realiseert een
inclusieve leeromgeving.
Speerpunt 1: Scholen zetten in op duurzame en brede
samenwerkingsverbanden op het vlak van zorgbreed en
kansenrijk onderwijs.

B4-BL5

Speerpunt 2: Scholen kennen de regelgeving, passen de
regelgeving correct toe en zetten die in met het oog op een
optimale ontwikkeling van elke lerende.

Diverse rubrieken

Speerpunt 3: Scholen realiseren een verbindend
schoolklimaat.

V1

Speerpunt 4: Scholen engageren zich om blijvend een
constructieve en evenwaardige relatie op te bouwen met de
opvoedingscontext van elke lerende.

B4-BL3

Speerpunt 5: Scholen voeren een duurzaam beleid met
betrekking tot onderwijsloopbaanbegeleiding voor elke
lerende.

B2

Speerpunt 6: Het schoolteam ontwikkelt vanuit een breed
gedragen opvoedingsproject een beleid met betrekking tot
diversiteit om een inclusieve leeromgeving te realiseren.

V2-BL1

Speerpunt 7: Het schoolteam ontwerpt een onderwijsleercontext waarin elke lerende tot leren komt.

V1-V3-B3
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7.4.

7.3.6. Talenbeleid in diversiteit
Begeleidingsplan 2021-2024

Referentiekader voor
onderwijskwaliteit

Strategisch doel 1: De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen.
Speerpunt 1: Scholen met een hoge OKI-index en/of
meertalige context beschikken over een evidence-informed
en gedragen visie op meertaligheid en handelen daarnaar.

V1-K1-BL1

Strategisch doel 2: Het schoolteam creëert een krachtige
taalleeromgeving afgestemd op de talige noden van alle lerenden.
Speerpunt 2: De school bouwt een krachtige leesomgeving
uit en verankert die in haar talenbeleid.

V1-V3-V4

Speerpunt 3: De school implementeert taalgericht (vak)
onderwijs in alle vakken/leergebieden.

V1

Speerpunt 4: Scholen met een hoge OKI-index en/of
meertalige context maken sterke taaltrajecten op basis van
data, waaronder de taalscreening van het niveau van de
onderwijstaal Nederlands, en benutten data voor hun
kwaliteitsontwikkeling en leerlingenbegeleiding.

D3-K2-K3

Bijlage 4: samenwerkingsovereenkomst pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs en Vocvo

7.4.1. Samenwerkende organisaties

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van het

‣

De

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
pedagogische

begeleidingsdienst

van

het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van

‣

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

volwassenenonderwijs
7.4.2. Looptijd van de samenwerkingsovereenkomst en engagementen van de partners

Teneinde de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst te laten
sporen met die van de begeleidingsplannen van de pedagogische begeleidingsdiensten, zal deze samenwerkingsovereenkomst gelden tot en met het
schooljaar 2023-2024, met dien verstande dat de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks wordt herbekeken en geëvalueerd in functie van de beschikbare
middelen en de noden van het werkveld. Daarna zal de samenwerkingsovereenkomst telkens voor een periode van 3 schooljaren gelden. Het principe van
de evenredigheid tussen de verschillende partners op basis van hun aandeel
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volwassenenonderwijs wordt nagestreefd over het geheel van de samenwerkingsovereenkomst (exclusief curriculum). Wat de verhoudingen betreft voor
het thema curriculum gelden de afspraken tussen de partners zoals omschreven in deze samenwerkingsovereenkomst.

Doelen

‣

- Kwaliteitszorg en netwerking tussen centra
-Expertisedeling rond aanvangsbegeleiding

Jaarlijks actieplan
Bij de start van elk schooljaar wordt per samenwerking een actieplan
output. De ‘trekker’ stelt dit actieplan op in samenspraak met de betrokken partners.
Jaarlijkse evaluatie en rapportering
Op het einde van elk schooljaar levert elke samenwerking een activiteitenverslag op waarin gerapporteerd wordt over de gerealiseerde effecten/
output en het bereik van de acties (hoeveel en welke CVO’s werden bereikt).
De ‘trekker’ stelt dit activiteitenverslag op in samenspraak met de betrokken
partners. De activiteitenverslagen per thema zullen bij de globale netgebonden

- Lerende netwerken: trajectbegeleiding, verlengde trajecten, richtgraad 3 + 4
- Expertisedeling geïntegreerde trajecten

7.4.3. Opvolging, evaluatie en rapportering

opgesteld met de geplande acties voor dat schooljaar en de beoogde effecten of

NT2020 zet actief in op uitwisseling:

‣

NT2020 zet actief in op het bekendmaken en gebruiken van resultaten uit

‣

NT2020 wil praktijkonderzoek stimuleren en zet in op het bekendmaken en

‣

www.nt2020.be is dé portaalsite voor professionals NT2. NT2020 zet in op het

‣

NT2020 wil makelaar zijn voor een kwaliteitsvol breed professionaliserings-

wetenschappelijk onderzoek.

gebruiken van de resultaten.

verzamelen en bekendmaken van het brede professionaliseringsaanbod.

aanbod. Hiertoe wordt de bestaande expertendatabank verder uitgebouwd.

jaarverslagen van de pedagogische begeleidingsdiensten worden gevoegd.
Trekker en meewerkende partners
7.4.4. Thema’s
A. NT2 (NT2020)
Situering

‣
‣

Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Werken mee: GO!, POV en OVSG1

De samenwerking kwam tot stand naar aanleiding van het GIA-rapport. De
pedagogische begeleidingsdiensten besloten de krachten te bundelen om tegemoet
te komen aan de werkpunten uit het rapport. Gelet op het belang van NT2 binnen
VO willen we de krachten hier blijven bundelen. De samenwerking richt zich op
informatiedeling via de website NT2020 en het aanbieden van lerende netwerken.
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1.

Vocvo zal in de loop van het schooljaar 2020-2021 bekijken of men vanaf schooljaar
2021-2022 opnieuw deelneemt.
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Rol van de trekker

B. Geletterdheid

De afstemming van de organisatie van de verschillende professionalise-

Situering

ringsactiviteiten wordt begeleid door een projectgroep met als vertegenwoordiger een pedagogisch begeleider van de samenwerkende partners. De project-

De leden van deze projectgroep zien geletterdheid in de brede zin van

groep kan desgevallend het advies inwinnen van een klankbordgroep bestaande

het woord. Aangezien de te bereiken doelgroep niet duidelijk afgebakend is

uit relevante NT2-actoren binnen het onderwijs– en inburgeringslandschap.

en er heel wat raakvlakken zijn met de andere projectgroepen is afstemming
een must. In samenwerking met de projectgroep ‘Digitale geletterdheid VDAB’

De rol van de trekker betreft de coördinatie werking projectgroep
(bijeenroepen projectgroep, verslaggeving, communicatie naar relevante

willen wij focussen op de digitale geletterdheid en willen we erover waken dat
zeker de laaggeletterden de digitale boot niet missen.

actoren onderwijsveld, communicatie naar de overheid, rapportering naar
stuurgroep en desgevallend organiseren klankbordgroep en naverwerking).
De trekker staat in voor het actueel houden van het luik NT2 op de website
www.stuurgroepvo.be.

Doelen

‣

Bewaken dat het thema ‘geletterdheid’ in de andere projectgroepen onder de
aandacht gebracht wordt (NT2, AAV, zorgkundige, begeleider in de kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg). Dit kan bijvoorbeeld door het delen van

Rol van de partners

goede praktijkvoorbeelden rond geletterdheid in de specifieke projectgroepen.
De leden van de projectgroep engageren zich tweemaandelijks een halve
dag vrij te maken voor overleg en organisatie. De vergaderkalender wordt per
jaar opgemaakt. Tijdens het tweemaandelijks overleg wordt de opvolging van

‣

Inspireren van centra door het in kaart brengen van goede praktijkvoorbeelden, rekening houdend met het strategisch plan geletterdheid. Dit kan
bijvoorbeeld door het organiseren van een inspiratiedag/studiedag.

de projecten (inhoudelijk en financieel) behandeld. De taakverdeling (operationele doelen) gebeurt tijdens het tweemaandelijks overleg. De pedagogisch

Trekker en meewerkende partners

begeleiders nemen een rol op van trekker bij de lerende netwerken. Het
onderhoud van de website en de administratieve opvolging worden gerealiseerd door POV.

‣
‣

Trekker: co-trekkerschap POV-GO!
Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OVSG
Rol van de trekker
De rol van de trekkers betreft de coördinatie werking projectgroep

(bijeenroepen projectgroep, verslaggeving projectgroep, communicatie naar
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relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de stuurgroep Plan
Geletterdheid, rapportering naar stuurgroep VO en naverwerking). De trekker
staat in voor het actueel houden van het luik Geletterdheid op de website
www.stuurgroepvo.be.
Rol van de partners
De leden van de projectgroep engageren zich om gezamenlijk het JAP op
te stellen. Op basis daarvan wordt de vergaderkalender opgemaakt. De leden
werken actief mee aan het realiseren van het JAP. De leden bewaken samen het
actualiseren van de inhoud van de website ‘geletterdheid in een CVO’.
C. (Vak)inter-nettenoverleg Algemene Personenzorg en Huishoudhulp
Situering

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Het overleg richt zich op kennisdeling en informatieverstrekking.
Ook specifieke items zoals vrijstellingenbeleid, nascholingsinitiatieven,
materiaalontwikkeling … kunnen aan bod komen.

De extra verpleegkundige handelingen en het aanbod Pentaplus
Afspraken met betrekking tot EVK
Werkplekleren en stages
Overleg met sector
Overleg met VDAB
Overleg met de opleidingen van de thuiszorg
Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling
Trekker en meewerkende partners

Aan deze overleggroep participeren alle centra die opleidingen binnen
de studiegebieden Algemene Personenzorg en/of Huishoudhulp aanbieden.

Implementatie van nieuw opleidingsprofiel

‣
‣

Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Werken mee: GO! en POV
Rol van de trekker

Doelen
Doel van dit overleg is het versterken van de opleidingen binnen de studiegebieden Algemene Personenzorg en/of Huishoudhulp binnen de Centra
voor Volwassenenonderwijs.
Dit thema wordt breed ingevuld gaande van beleidsopvolging tot het
agogische beleid. Het overleg functioneert in belangrijke mate als een zelfsturend team. Concrete thema’s voor volgend werkjaren:
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‣
‣
‣
‣

Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen
Opvolgen van afspraken van dit overleg - verslag
Vertegenwoordiger van dit overleg op externe fora en in overleg met de sector
Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg zorgkundige
op de website www.stuurgroepvo.be.
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Rol van de partners

‣
‣
‣

Mee opvolgen van dit overleg
Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes
Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

‣
‣
‣
‣

D. (Vak)inter-nettenoverleg Begeleider in de kinderopvang
Situering
Aan deze overleggroep participeren alle centra die de studierichtingen
aanbieden. Het overleg richt zich op kennisdeling en informatieverstrekking.

Doelen
Doel van dit overleg is het versterken van de opleidingen Kinderbegeleider
binnen de Centra voor Volwassenenonderwijs. Dit thema wordt breed ingevuld
gaande van beleidsopvolging tot het agogische beleid. Het overleg functioneert
in belangrijke mate als een zelfsturend team. Concrete thema’s voor volgend
werkjaren:

‣
‣
‣
‣

‣
‣
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EVC Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen
Afspraken met betrekking tot EVK

Overleg met VDAB
Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling

Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Werken mee: GO! en POV
Rol van de trekker

‣
‣
‣
‣

Implementatie van nieuw opleidingsprofiel
EVC Kinderbegeleider Baby’s en Peuters

Overleg met sector

Trekker en meewerkende partners

Ook specifieke items zoals vrijstellingenbeleid, nascholingsinitiatieven, materiaalontwikkeling … kunnen aan bod komen.

Werkplekleren en stages

Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen
Opvolgen van afspraken van dit overleg - verslag
Vertegenwoordiger van dit overleg op externe fora en in overleg met de sector
Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg Begeleider in
de kinderopvang op de website www.stuurgroepvo.be.
Rol van de partners

‣
‣
‣

Mee opvolgen van dit overleg
Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes
Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

Bijlagen

81

E. (Vak)inter-nettenoverleg Jeugd- en gehandicaptenzorg
Situering
Aan deze overleggroep participeren alle centra die de opleiding ‘jeugden gehandicaptenzorg’ aanbieden. Het overleg richt zich op kennisdeling, inspi-

Trekker en meewerkende partners

‣
‣

Doelen
Doel van dit overleg is het versterken van de opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ binnen de Centra voor Volwassenenonderwijs.
Dit thema wordt breed ingevuld gaande van beleidsopvolging tot het
agogische beleid. Het overleg functioneert in belangrijke mate als een zelfsturend team. Concrete thema’s voor volgend werkjaren:

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
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‣
‣
‣
‣

competentiegericht evalueren
lesgeven in afstandsonderwijs
betrouwbaar en valide evalueren in afstandsonderwijs
zorg/zorgkundige handelingen binnen de JGZ

Werken mee: GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Rol van de trekker

reren en informatieverstrekking. Ook specifieke items zoals vrijstellingenbeleid,
materiaalontwikkeling, actuele thema’s … kunnen aan bod komen.

Trekker: POV

Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen
Opvolgen van afspraken van dit overleg – verslaggeving
Onderhouden van het deel ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ op de site ‘stuurgroep VO’
Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg Jeugd- en
gehandicaptenzorg op de website www.stuurgroepvo.be.
Rol van de partners

‣
‣
‣

Mee opvolgen van dit overleg
Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes
Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel (eens dit er is)
vrijstellingenbeleid
EVC
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F. Projectgroep TKO en AAV
Situering
Deze projectgroep kwam recent tot stand, naar aanleiding van een
algemene vraag uit de centra. Gezien het belang van deze kwetsbare tweedekansgroepen, besloten de pedagogische begeleidingsdiensten in te zetten
op een gezamenlijke ondersteuning voor de lesgevers AAV. Deze projectgroep
opereert onafhankelijk van de Federatie Tweedekansonderwijs.
Doelen

‣

Inzetten op pedagogische uitwisseling tussen de opleidingscoördinatoren

‣

Organiseren van professionaliseringsinitiatieven en expertisedeling voor lesgevers

‣

Het bijkomende verzoek om ontwikkelcommissies voor de vrijstellingsproeven

TKO/AAV.

Beoogde vergaderfrequentie van deze projectgroep: 4x per schooljaar (voor

‣

Coördinatie van de netwerkbijeenkomsten voor opleidingscoördinatoren

‣
‣
‣
‣

elke netwerkdag, voor en na het ondersteuningsinitiatief voor lesgevers)

(uitnodigingen, agenda, communicatie, rapportering)
Beoogde vergaderfrequentie: 2 halve dagen per schooljaar
Voorbereiding van de uitwerking van de ondersteuningsinitiatieven (externe
contacten, communicatie, verwerking evaluatie)
Beoogde frequentie van de ondersteuningsinitiatieven: 1 dag per schooljaar
Het actueel houden van het luik TKO en AAV op de website www.stuurgroepvo.be.
Rol van de partners

TKO/AAV, conform de noden uit het werkveld (netwerkdagen, studiedagen …).
De leden van de projectgroep engageren zich om:
AAV te begeleiden, zal onderzocht worden nadat de impact van de vernieuwing
SO duidelijk wordt.
Trekker en meewerkende partners

‣
‣

‣

Trekker: GO!
Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en OVSG

‣
‣
‣
‣

Actief deel te nemen aan het overleg en de organisatie van de projectgroep
Gezamenlijk af te stemmen over communicatie en initiatieven
Actief deel te nemen aan de voorziene netwerkbijeenkomsten
Een actieve rol op te nemen bij de professionaliseringsinitiatieven

Rol van de trekker

‣
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Coördinatie van de werking van de projectgroep (uitnodigingen, agenda,
communicatie, rapportering)
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G. Digitale geletterdheid VDAB
Situering
Het oorspronkelijke doel van deze inter-netten samenwerking was het
uitwerken van kort lopende cursussen voor VDAB van maximaal 100 lesuren

Trekker en meewerkende partners

‣
‣

solliciteren …).

‣

Daarom wil de projectgroep volgende nieuwe doelstellingen vooropstellen:
De projectgroep engageert zich om in overleg de bestaande materialen

‣

De projectgroep gaat op zoek naar andere doelgroepen waarvoor het

‣
‣
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activiteiten wordt begeleid door een projectgroep met als vertegenwoordiger

‣

De rol van de trekker betreft de coördinatie werking projectgroep (bijeenroepen projectgroep, verslaggeving, communicatie naar relevante actoren
onderwijsveld, communicatie naar de overheid, rapportering naar stuur-

‣
‣

De afstemming van de organisatie van de verschillende professionaliseringseen pedagogisch begeleider van de samenwerkende partners.

Doelen
Het oorspronkelijke doel van de samenwerking werd reeds gerealiseerd.

Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en GO!
Rol van de trekker

in de vorm van workshops. De inhoud van deze workshops zijn digitale basiscompetenties, toegepast op de skills van een werkzoekende (mijn vdab, digitaal

Trekker: OVSG

up-to-date te houden.

groep en desgevallend organiseren klankbordgroep en naverwerking).

‣

Staat in voor het actueel houden van het luik Digitale geletterdheid VDAB op
de website www.stuurgroepvo.be.

bestaande materiaal kan aangewend worden.
Rol van de partners
De projectgroep zal in het schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid tot werken
met open ICT-modules verder bekend maken bij de centra.

De leden van de projectgroep engageren zich om één maal per trimester
vrij te maken voor overleg en organisatie. De vergaderkalender wordt per jaar

De projectgroep gaat samen met de VDAB op zoek naar manieren om de

opgemaakt. Tijdens het overleg wordt de opvolging van de projecten (inhoude-

toestroom van cursisten te vergroten.

lijk en financieel) behandeld. De taakverdeling (operationele doelen) gebeurt
tijdens het overleg.

De projectgroep gaat actief samenwerken met de PG Geletterdheid om de
opdrachten van elke projectgroep duidelijk af te bakenen.
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H. Website SVWO
Situering

‣
‣

Initiatieven te coördineren om centra te motiveren om nieuw materiaal te delen
Op de website www.stuurgroepvo.be het luik’ website SVWO’ actueel te houden
Rol van de partners

Deze website werd opgesteld vanuit een inter-netten projectgroep die
ondersteuning bood bij de implementatie van de nieuwe OP’s voor het stu-

De partners engageren zich om:

diegebied Informatie- en communicatietechnologie. De praktijkvoorbeelden,
lesmaterialen, e.d. werden vanuit de centra verzameld en gedeeld. Sommige
materialen kwamen tot stand via cocreatie werkgroepen.
Doelen

‣
‣

Gezien de snelle evolutie op gebied van ICT is het essentieel om deze website

‣

zich éénmaal per schooljaar een halve dag vrij te maken voor overleg en

‣

actief mee te monitoren en achterhaalde informatie bij deze website door te

organisatie

geven

up-to-date te houden en desgewenst verder uit te breiden.
Daarnaast willen we centra motiveren om recente materialen te blijven delen.

I. Curriculumontwikkeling
Situering

Trekker en meewerkende partners

‣
‣

Het betreft de coördinatie en procesbegeleiding van de centrum- en netTrekker: GO!

overstijgende ontwikkelingen van leerplannen en opleidingsprofielen. De regelgeving voorziet dat alle centra verplicht gebruik maken van de door de Vlaamse

Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en OVSG
Rol van de trekker

Regering goedgekeurde opleidingsprofielen (art. 25 decreet VO).
Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt eveneens dat de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo gezamenlijk voorstellen van oplei-

De trekker engageert zich om:
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dingsprofielen voordragen (art. 24 decreet VO).

‣

Minstens éénmaal per schooljaar overleg te coördineren met de partners en

‣

Met de ontvangen informatie, suggesties en materialen de website aan te

de actualisering van bestaande opleidingsprofielen, eventueel aangevuld met

passen

concordantietabellen.
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Doelen

de centra te bevragen over deze website
We coördineren de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen (OP) of
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‣
‣

Prioriteitenplan: we stellen jaarlijks tegen 1 september een prioriteitenplan
op, gebaseerd op een bevraging van de centra.
Ontwikkelwerk:
- we stellen een ontwikkelcommissie OP samen voor de ontwikkeling van

Trekker en meewerkende partners

‣
‣

nieuwe of geactualiseerde opleidingsprofielen die in principe tweemaal per jaar (15
januari en 15 september) worden voorgedragen aan de administratie.

Trekker: GO!
Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en POV
Gelet op de regelgeving en rekening houdend met het feit dat voor OVSG

curriculumontwikkeling VO geen kerntaak meer is, geeft OVSG aan Katholiek
Onderwijs Vlaanderen, POV en GO! het mandaat om het netoverschrijdend

- op vraag van de centra maken we netoverschrijdende afspraken over de

curriculumwerk verder op te nemen. Concreet betekent dit dat de centra van

toekenning van vrijstellingen bij de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ oplei-

OVSG kunnen blijven participeren aan het ontwikkelwerk, maar dat de peda-

dingsprofielen (concordantietabellen).

gogische begeleidingsdienst van OVSG hierin geen actieve rol meer opneemt.

‣

Vocvo zal niet meer structureel participeren aan de netoverschrijdende curricu-

‣

Monitoring: we monitoren dat de werkzaamheden van de ontwikkelcom-

lumontwikkeling en zal alle curriculumontwikkeling voor de basiseducatie op

missies OP binnen de vooropgestelde termijn worden afgerond.

zich nemen. Voor de gezamenlijke indiening van voorstellen van opleidingsprofielen en voor het opstellen van de jaarlijkse prioriteitenplannen zal de trekker

Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderen-brede communicatie over de

met Vocvo de nodige afspraken maken. Er worden ook gezamenlijk afspraken

nieuwe en geactualiseerde opleidingsprofielen.

gemaakt met Vocvo rond informatiedoorstroming met betrekking tot curriculumontwikkeling. Voor de indiening van de leerplannen, zullen de leerplannen

We coördineren de ontwikkeling van netoverschrijdende leerplancommissies.

voor de CVO’s ingediend worden door de pedagogische begeleidingsdiensten

‣

en de leerplannen voor de CBE’s door Vocvo.
Ontwikkelwerk: we stellen een leerplancommissie samen en begeleiden het

‣

Monitoring: we monitoren dat de werkzaamheden van de leerplancommissies

ontwikkelwerk.

binnen de vooropgestelde termijn (30 november, 31 januari en 31 mei)
worden afgerond rekening houdend met de wettelijke bepalingen omtrent
leerplannen zodat centra tijdig over goedgekeurde leerplannen kunnen
beschikken.

‣
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Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderen-brede communicatie over de
nieuwe leerplannen.

Rol van de trekker

‣

Verzamelt de agendapunten, stuurt de uitnodiging en neemt het voorzitterschap

‣

Staat in voor het actueel houden van het luik curriculum op de website

‣
‣

op van de (maandelijkse) bijeenkomst van de projectgroep curriculumontwikkeling.

www.stuurgroepvo.be.
Fungeert als aanspreekpunt en verzorgt de communicatie met de overheid/
derden met betrekking tot de curriculumontwikkeling
Neemt de rol op van partner (zie hieronder)
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‣

Rol van de partners

7.5.

Ontwikkelwerk: elke partner neemt jaarlijks de procesbegeleiding op van

7.5.1. Samenwerkende organisaties

minimaal 1 (cluster) van OP/LP. De taakbelasting wordt verdeeld op basis van
het marktaandeel van de verschillende koepels/GO!

‣
‣

Elke partner neemt deel aan de (maandelijkse) vergadering van de projectgroep
curriculumontwikkeling. Voor de verslaggeving werken we met een beurtrol.

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO!

‣

De

Elke partner neemt deel aan de werkgroep modularisering in functie van het
ontwikkelwerk dat door hem/haar opgenomen wordt.

Bijlage 5: samenwerkingsovereenkomst WeLearn

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
pedagogische

begeleidingsdienst

van

het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek

‣

De pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal

Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap coördineert het

samenwerkingsverband.
Omschrijving het thema en eventuele deelprojecten
Dit samenwerkingsverband werd opgericht naar aanleiding van de i-Learn
Tender. Binnen het i-Learn project wordt een portaal met toegang tot educatieve
technologie voor digitaal gepersonaliseerd leren aangeboden. Hiermee wil het
i-Learn programma verzekeren dat deze technologie op een pedagogisch-didactisch verantwoorde en efficiënte manier ingezet wordt. Daarom zal de nodige
opleiding en begeleiding voorzien worden om leerkrachten, directieleden en
ICT-coördinatoren te ondersteunen bij het implementeren van digitaal gepersonaliseerd leren aan de hand van het i-Learn portaal. Het bovengenoemde samenwerkingsverband kandideerde om als aanbieders van professionalisering hun
diensten aan te bieden aan het Vlaams onderwijs via het i-Learn programma.
Concreet werd op de volgende thema’s (of percelen) gekandideerd:
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Perceelnummer
P1

P2

P3
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Perceel

Beschrijving

Schooloverstijgende
vormingssessies
rond de schoolbrede
implementatie van
i-Learn

Het uitwerken en uitvoeren van schooloverstijgende vormingssessies rond verschillende topics gerelateerd aan de
schoolbrede implementatie van i-Learn. Concreet zullen deze
sessies leerkrachten, ICT-coördinatoren en directieleden
opleiden in de didactische en technische basisprincipes
van digitaal gepersonaliseerd leren via het i-Learn portaal.
Voor deze sessies wordt op voorhand een datum, locatie en
inhoud bepaald, zodat geïnteresseerden uit diverse scholen
zich kunnen inschrijven. Het kan hierbij zowel gaan om
éénmalige sessies als een reeks(je) van sessies met dezelfde
deelnemersgroep. De sessies kunnen zowel online als offline
plaatsvinden.

Schooloverstijgende
vormingssessies
rond domeinspecifieke didactische
verdieping

Schooloverstijgende
vormingssessies
rond themaspecifieke didactische
verdieping

Het uitwerken en uitvoeren van schooloverstijgende
vormingssessies rond verschillende topics gerelateerd aan
domeinspecifieke didactische verdieping. Concreet zullen
deze sessies leerkrachten (en eventueel ICT-coördinatoren
en directieleden) verder verdiepen in het gebruik van i-Learn
voor gepersonaliseerd leren binnen specifieke vakdomeinen
(bijvoorbeeld talen, exacte wetenschappen, menswetenschappen ...). Voor deze sessies wordt op voorhand een
datum, locatie en inhoud bepaald, zodat geïnteresseerden
uit diverse scholen zich kunnen inschrijven. Het kan hierbij
zowel gaan om éénmalige sessies als een reeks(je) van
sessies met dezelfde deelnemersgroep. De sessies kunnen
zowel online als offline plaatsvinden.

Het uitwerken en uitvoeren van schooloverstijgende
vormingssessies rond verschillende topics gerelateerd aan
themaspecifieke didactische verdieping. Concreet zullen deze
sessies leerkrachten, ICT-coördinatoren en directieleden
verder verdiepen in de didactische principes verbonden aan
het gebruik van i-Learn voor gepersonaliseerd leren (bijvoorbeeld differentiatie, zelfsturing, samenwerkend leren ...).
Voor deze sessies wordt op voorhand een datum, locatie en
inhoud bepaald, zodat geïnteresseerden uit diverse scholen
zich kunnen inschrijven. Het kan hierbij zowel gaan om
éénmalige sessies als een reeks(je) van sessies met dezelfde
deelnemersgroep. De sessies kunnen zowel online als offline
plaatsvinden.

Perceelnummer

Perceel

Beschrijving

P4

Coaching op maat

Het uitwerken en uitvoeren van coachingstrajecten op maat.
Scholen die graag persoonlijke begeleiding wensen bij de
implementatie van gepersonaliseerd leren aan de hand van
i-Learn, kunnen een coachingstraject op maat aanvragen. Dit
traject wordt opgesteld in samenspraak met (het kernteam
van) de school en omvat een aantal coachingssessies die
aangepast zijn aan hun specifieke noden en context.

P5

Coördinatie van
Teacher Design
Teams

Het coördineren en begeleiden van Teacher Design Teams.
Teacher Design Teams (TDT) zijn groepen van leerkrachten
die samen onder begeleiding van een coach nieuwe leersporen ontwikkelen voor het i-Learn portaal. Deze groepen
worden gevormd door middel van oproepen (zowel vanuit
i-Learn als vanuit de leerkrachten zelf) en zullen tijdens een
aantal (digitale) sessies een leerspoor rond een vooraf afgesproken onderwerp uitwerken. Hierbij worden de leerkrachten ondersteund door een coach die hen begeleidt doorheen
het ontwerpproces en die erop toe ziet dat de ontwikkelde
leersporen aan de i-Learn kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast
omvat dit perceel ook het opleiden van nieuwe TDT coaches
aan de hand van een aantal vormingssessies.

P6

Specifieke ondersteuning gericht
op het inzetten
van i-Learn voor
hoogbegaafdheid

Het voorzien van specifieke ondersteuning voor het pedagogisch-didactisch verantwoord inzetten van i-Learn voor
hoogbegaafdheid. Het gaat hier over ondersteuning in
verschillende vormen:
• Schooloverstijgende vormingssessies uit het i-Learn
standaardaanbod. Voor deze sessies wordt op voorhand een
datum, locatie en inhoud bepaald, zodat geïnteresseerde
leerkrachten uit diverse scholen zich kunnen inschrijven.
Het kan hierbij zowel gaan om éénmalige sessies als een
reeks(je) van sessies met dezelfde deelnemersgroep.
• Coachingssessies op maat. Scholen die in een coachingstraject op maat zitten, kunnen een coachingssessie rond het
gebruik van i-Learn voor hoogbegaafdheid aanvragen die
aangepast is aan hun specifieke noden en context.
• Begeleiding van Teacher Design Teams die bezig zijn
met het ontwikkelen van i-Learn lesmateriaal gericht op
hoogbegaafdheid.
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• Online ondersteuningsmateriaal (bijvoorbeeld e-learning
modules, didactische documentatie ...) zodat gebruikers zich
op zelfstandige manier kunnen verdiepen in het gebruik van
i-Learn voor hoogbegaafdheid. Binnen deze opdracht gaat
het specifiek over het aanleveren van documentatie en/of ruw
materiaal aan i-Learn evenals betrokkenheid bij de creatie van
eventuele e-learning modules op basis van dit materiaal.

Aangezien de resultaten van de tender nog niet bekend zijn, is het nog
niet duidelijk voor welke percelen we als partnerschap een projectvoorstel
kunnen indienen. In wat volgt lijsten we de algemene doelstellingen, initiatieven en engagementen op. De concrete doelstellingen, activiteiten en rolverdeling zal daarom pas na toekenning van het project aan dit partnerschap worden
toegevoegd als bijlage aan deze samenwerkingsovereenkomst.

P7

Specifieke ondersteuning voor directieleden bij effectief
schoolleiderschap
en schoolbeleid

Het voorzien van specifieke ondersteuning voor directieleden
bij effectief schoolleiderschap en schoolbeleid voor gepersonaliseerd leren in combinatie met digitaal onderwijs. Effectief
schoolleiderschap is belangrijk om een constructief, innovatief schoolklimaat te cultiveren en om eventuele weerstand
in het lerarenteam weg te nemen. Daarnaast is het essentieel om het implementeren van i-Learn in te bedden in
het bredere schoolbeleid en de visie van de school. Op die
manier wordt een stevige basis gelegd voor het succesvol
doorlopen van een digitaal transformatieproces.
Het gaat hier over ondersteuning in verschillende vormen:
• Vormingen uit standaardaanbod: vormingssessies uit
het i-Learn standaardaanbod. Voor deze sessies wordt op
voorhand een datum, locatie en inhoud bepaald, zodat geïnteresseerde directieleden uit diverse scholen zich kunnen
inschrijven. Het kan hierbij zowel gaan om éénmalige sessies
als een reeks(je) van sessies met dezelfde deelnemersgroep.

7.5.2. Doelstellingen en beoogde resultaten

‣

Doelstelling 1: Het consortium legt zich erop toe om de professionals uit het

‣

Doelstelling 2: Het consortium kijkt toe op de correcte implementatie van het

‣

Doelstelling 3: Het consortium voorziet langdurige ondersteuning en begeleiding
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i-Learn platform.

aan de betrokken scholen om een vlotte implementatie mogelijk te maken.
7.5.3. Geplande initiatieven

• Coaching op maat: Scholen kunnen een coachingssessie op
maat vragen waarin ze hun leiderschapsstijl onder de loep
nemen en gecoacht worden om hun schoolbeleid klaar te
stomen voor het efficiënt inzetten van i-Learn.
• Online ondersteuningsmateriaal (bijvoorbeeld e-learning
modules, didactische documentatie ...) zodat gebruikers op
zelfstandige wijze aan de slag kunnen om hun leiderschapsstijl onder de loep te nemen en het schoolbeleid up-to-date
te krijgen om i-Learn efficiënter in te zetten. Binnen deze
opdracht gaat het specifiek over het aanleveren van documentatie en/of ruw materiaal aan i-Learn evenals betrokkenheid bij de creatie van eventuele e-learning modules op basis
van dit materiaal.

onderwijs te professionaliseren omtrent het gebruik van het i-Learn platform.

Het consortium plant volgende initiatieven (deze weergave wordt meer
uitgebreid eens er zicht is op de toegekende percelen):

‣
‣
‣
‣
‣

Coaching momenten met deelnemende scholen
Workshops
Begeleiding teacher design teams
Infomomenten
Samenwerkings- en overlegmomenten tussen de partners
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7.5.4. Engagementen van de samenwerkende partners

7.5.7. Kwaliteitszorg

Bij doelstelling 1

De projectgroep engageert zich om acties te ondernemen om de

Activiteit

Partner

Infomomenten en workshops voor onderwijsprofessionals

kwaliteit te borgen, te verbeteren en te verantwoorden. De samenwerking
wordt tussentijds en aan het einde van het project geëvalueerd. Data worden
in bijlage opgenomen van zodra het project aan dit samenwerkingsverband
wordt toegekend.

Bij doelstelling 2
Activiteit

Partner

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap rapporteert aan het
overleg van de hoofden van de pedagogische begeleidingsdiensten.

Opvolging en evaluatie sessies met de onderwijsprofessionals

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bezorgt elke partner een
Bij doelstelling 3
Activiteit

verslag dat in het eigen begeleidingsverslag van de pedagogische begeleiPartner

dingsdienst opgenomen kan worden tegen eind september van elk jaar.

Coachingssessies

7.5.5. Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep zal bestaan uit leden van elk consortiumlid. De specifieke
samenstelling wordt op een later tijdsstip vastgelegd.
7.5.6. Looptijd van de samenwerkingsovereenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 2021
tot 2023 en is in onderling overleg met iMEC verlengbaar. Een samenwerkende partner kan voor het einde van deze looptijd uit het project
stappen mits geargumenteerde mededeling aan alle partners van deze
samenwerkingsovereenkomst.
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www.katholiekonderwijs.vlaanderen
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen

