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Beste collega-begeleider, geïnteresseerde lezer

In het Begeleidingsplan 2018-2021 hebben we de zes thema’s aan 
je voorgesteld die voor de pedagogische begeleiding van Katho-
liek	Onderwijs	Vlaanderen	in	de	loop	van	drie	schooljaren	priori-
tair zijn. Dit Begeleidingsverslag 2019-2020	brengt	rapport	uit	over	
het	tweede	schooljaar	van	de	driejarige	cyclus.

Het	afgelopen	schooljaar	was	een	bijzonder	jaar :	het	kerntaken-
debat	en	de	interne	reorganisatie,	besparingen,	nieuw	onderwijs-
beleid	en	uiteraard	corona	…	We	hoeven	je	niet	te	vertellen	dat	de	
coronacrisis in de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 een 
grote	impact	op	onze	werking	had.	We	willen	in	de	aangereikte	
voorbeelden	van	goede	praktijk	en	in	een	specifiek	hoofdstuk	
inzoomen	op	de	impact	van	corona	op	onze	werking.	De	opbouw	
van	het	begeleidingsverslag	komt	je	voor	het	overige	wellicht	
bekend	voor :	we	volgen	dezelfde	structuur	als	die	van	het	Begelei-
dingsplan 2018-2021.	Dat	betekent	dat	we	verslag	uitbrengen	over	
ons	begeleidingswerk	met	betrekking	tot	de	zes	thema’s	die	voor	
ons in het schooljaar 2019-2020 prioritair waren, naast een aantal 
andere	aspecten	van	onze	werking.

Om	dit	begeleidingsverslag	goed	te	kunnen	lezen,	neem	je	ons	
begeleidingsplan en het begeleidingsverslag van vorig school-
jaar het best erbij. Sommige strategische en operationele doelen 
kwamen	al	aan	bod	in	het	schooljaar	2018-2019,	andere	worden	
in	dit	begeleidingsverslag	extra	in	de	verf	gezet.	We	focussen	dit	
keer	met	andere	woorden	op	andere	realisaties.	Voor	elk	prioritair	

Voorwoord0

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Intr-20180703-25
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thema	stuurden	we	de	actieplannen	bij,	zowel	Vlaanderenbreed	
(opgemaakt	in	het	Vlaanderenbreed	Overleg)	als	regionaal/
congregationeel. Als je het begeleidingsplan en de beide bege-
leidingsverslagen	naast	elkaar	legt,	krijg	je	op	dit	moment	al	een	
goed zicht op de brede waaier van begeleidingsinterventies die 
we voor ogen hadden bij het schrijven van ons begeleidingsplan. 
We	willen	ook	al	summier	aangeven	wat	we	nog	zullen	doen	in	
het derde jaar van ons begeleidingsplan en wat we meenemen 
voor	de	opmaak	van	het	nieuwe	begeleidingsplan.

Aangezien de schaal van de pedagogische begeleiding van Ka-
tholiek	Onderwijs	Vlaanderen	groot	is,	hebben	we	ervoor	geop-
teerd	om	per	thema	kort	te	rapporteren	over	elke	prioriteit,	en	
werkten	we	telkens	minstens	drie	voorbeelden	van	goede	praktijk	
uit.	Per	prioritair	thema	hebben	we,	rekening	houdend	met	de	
uitzonderlijke	omstandigheden,	telkens	twee	praktijkvoorbeelden	
opgenomen	die	kaderen	in	een	‘normale’	begeleidingsinterventie	
en	één	praktijkvoorbeeld	met	als	specifieke	focus	‘begeleiding	in	
coronatijden’.	We	hanteren	zo	het	begeleidingsverslag	voor	het	
verspreiden	van	praktijkvoorbeelden	–	die	worden	overigens	in	de	
loop	van	het	schooljaar	verder	aangevuld	op	intranet – en	werken	
aan	onze	eigen	kwaliteitsontwikkeling.

Dit	begeleidingsverslag	is	ook	een	belangrijk	instrument	in	het	
kader	van	onze	interne	werking.	In	het	Begeleidingsplan 2018-2021 
hebben we de operationele doelen opgelijst. In ons begeleidings-
verslag	gaan	we	na	welke	doelen	we	op	welke	manier	al	gereali-
seerd	hebben.	We	streven	geen	volledigheid	na	in	het	uitschrijven	
van de acties.

Ook	met	het	hervisitatierapport	gingen	we	het	voorbije	schooljaar	
verder	aan	de	slag.	We	koppelen	terug	over	de	acties	die	we	bin-
nen het traject naar aanleiding daarvan binnen de pedagogische 
begeleiding	al	genomen	hebben	en	hoe	we	daarop	verder	zullen	
inzetten.	We	beschrijven	in	dit	rapport	ook	hoe	we	onze	werking	
optimaliseren,	en	met	welke	financiële	en	personele	middelen	we	
werken.

In de bijlages worden gegevens over onze nascholingsactiviteiten 
opgenomen	en	wordt	er	uitgebreid	gerapporteerd	over	de	verschil-
lende	samenwerkingsverbanden	tussen	de	netten.
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Uitgangspunten

Alle begeleidingstrajecten van de pedagogische begeleiding van 
Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	 vertrekken	 resoluut	 van	 een	ge-
integreerde	 visie	 op	 onderwijs:	 centraal	 staat	 de	 pedagogisch- 
didactische	 relatie	 tussen	 leraren(team)	en	 leerlingen(groep).	De	
pedagogische	begeleiding	werkt	 (met	effect)	 tot	op	de	klasvloer	
en hanteert daarvoor voortaan een Vlaanderenbrede begeleidings-
strategie,	 het	 basisscenario	 voor	 het	 begeleiden	 van	 katholieke	
dialoogscholen.	 Deze	 begeleidingsdidactiek	 werd	 uitgewerkt	 in	
opvolging van het hervisitatierapport en tijdens het schooljaar 
2019-2020 is de implementatie ervan opgestart. Het basisscena-
rio is gestart als een explicitering van onze Vlaanderenbrede be-
geleidingsstrategie, het is onze theory of improvement. Het is ge-
groeid	uit	een	intense	samenwerking	tussen	collega’s	uit	diensten,	
regio’s en congregaties onder de regie van de Dienst Identiteit & 
kwaliteit	 en	werd	 grondig	 doorgesproken	met	 een	 panel	 van	 ex-
terne	experten.	Het	basisscenario	bundelt	kennis	en	expertise	van	
binnen	en	buiten	onze	organisatie	op	het	vlak	van	professionalise-
ring, onderwijsinnovatie en het begeleiden van onderwijsprofessi-
onals, teams en scholen. Onze begeleidingsstrategie is evidence 
informed:	ze	combineert	de	beschikbare	wetenschappelijk	onder-
bouwde	inzichten	in	het	domein	van	de	begeleidingsdidactiek	en	
professionalisering	met	de	keuzes	die	we	maken	op	basis	van	het	
DNA	van	onze	organisatie,	en	laat	daarbinnen	uiteraard	ook	ruimte	
voor	de	persoonlijke	invulling	door	elke	pedagogisch	begeleider.

 

1
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Het	 basisscenario	 voor	 het	 begeleiden	 van	 katholieke	 dialoog-
scholen	is	opgebouwd	uit	vier lagen die wel onderscheiden, maar 
niet	gescheiden	kunnen	worden:

• 	de	laag	van	de	school:	haar	droom,	haar	leraren,	haar	team	
en haar context;

• 	de	laag	van	ons	DNA:	de	droom	van	de	katholieke	dialoog-
school	 en	de	concrete	 vertaling	ervan	 in	onze	grondhou-
ding;

• 	de	agogisch-didactische	laag:	het	proces	dat	we	doorlopen	
bij het professionaliseren van onderwijsmensen;

• 	de	laag	van	de	kwaliteitsontwikkeling:	de	interne	kwaliteits-
ontwikkeling	en	het	ondersteunen	van	de	kwaliteitsontwik-
keling	bij	de	scholen.

Via	die	Vlaanderenbrede	begeleidingsstrategie	willen	we	alle	 ka-
tholieke	 scholen	 kwaliteitsvol	 begeleiden	 en	 ervoor	 zorgen	 dat	
onze	begeleidingsinterventies	 effect	 hebben	 tot	 op	de	 klasvloer.	
Dat	doen	we	zowel	vraag-	als	aanbodgestuurd.	Het	basisscenario	
biedt	 ons	daarnaast	 de	mogelijkheid	 om	 te	 reflecteren	over	 ons	
eigen	handelen	en	te	borgen,	bannen	en	bijsturen	waar	nodig.	Dat	
doen	we	vanuit	een	dialogale	grondhouding	die	erop	gericht	is	om:

•  verschil complementair mee te nemen in overleg en be-
sluitvorming;

• 	het	 relationele	mensbeeld,	 waarbij	 élke	 ander	 als	 naaste	
beschouwd	wordt,	wat	ook	de	ideeën,	achtergrond,	status	

Figuur	1

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_basisscenario
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…	van	die	ander	ook	is,	als	uitgangspunt	te	nemen;
• 	het	overtuigen	van	het	eigen	gelijk	los	te	laten;
• 	het	verschil	op	te	zoeken	en	eigen	aannames	aan	te	toet-

sen;
• 	de	dissidente,	tegendraadse	stemmen	te	erkennen	en	mee	

te	nemen	in	acties	en	besluitvorming;
• 	complementaire	 expertise	 te	 benutten	 om	 zo	 de	 inhoud	

van	de	dialoog	te	verrijken;
• 	gelijkwaardigheid	op	het	vlak	van	het	relationele	te	hante-

ren.

Die	grondhouding	is	het	bindmiddel	tussen	de	verschillende	lagen	
van ons basisscenario en geeft aan de agogisch-didactische laag 
een	specifiek	pigment,	 namelijk	 in dialoog afstemmen, in dialoog 
ontwerpen, in dialoog realiseren en in dialoog	evalueren.

Dit	 basisscenario	 vormt	 in	 de	 toekomst	 het	 uitgangspunt	 bij	 al	
onze begeleidingsinterventies, zoals bijvoorbeeld bij blended leren.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_blended_trajecten
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2 Decretale opdrachten

De	prioriteiten	die	we	als	pedagogische	begeleiding	van		Katholiek	
Onderwijs Vlaanderen in ons begeleidingsplan naar voren 
schuiven,	 koppelen	 we	 aan	 de	 decretale	 opdrachten.	 De	 kop-
peling	 tussen	 beide	 kun	 je	 terugvinden	 in	 het	 begeleidingsplan	 
(zie	3:	prioritaire	thema’s,	en	strategische	en	operationele	doelen).
We	werken	met	een	registratiesysteem	waarin	begeleiders	aange-

ven	binnen	welke	decretale	opdracht	een	schoolcontact	zich	situ-
eert.	Het	 resultaat	vind	 je	hiernaast	 in	een	grafiek.	Vorig	school-
jaar	werkten	we	aan	de	uitbouw	van	een	nieuw	registratiesysteem,	
WeShare.	Na	de	pilootfase	die	dit	schooljaar	loopt,	voeren	we	de	
nieuwe	 werkwijze	 voor	 alle	 begeleiders	 in	 vanaf	 het	 schooljaar	
2021-2022.

Voor	de	decretale	opdrachten	6	en	7	houden	we	bij	in	welke	fora	
we	die	opnemen.	We	verwijzen	daarvoor	naar	online	documenten	
die	het	hele	jaar	bijgehouden	worden.	Daaruit	blijkt	dat	we	op	ont-

Figuur	2
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zettend veel fora vertegenwoordigd zijn en veel externe samenwer-
kingsverbanden	hebben.

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

In	de	bovenstaande	figuur	vind	je	hoe	onze	begeleidingstaken	ver-
deeld zijn over de decretale opdrachten.

Twee decretale opdrachten nemen de meeste begeleidingstijd 
in:	het	ondersteunen	rond	onderwijskwaliteit	en	het	werken	rond	
onderwijsinnovaties.	 We	 werken	 uiteraard	 ook	 geïntegreerd	 aan	
verschillende	 decretale	 opdrachten	 tegelijkertijd.	 Zo	 wordt	 bij-
voorbeeld	 de	 implementatie	 van	 nieuwe	 leerplannen	 onmiddel-
lijk	gekoppeld	aan	de	realisatie	van	het	opvoedingsproject.	Bij	de	
registratie	vragen	we	aan	de	pedagogisch	begeleiders	enkel	hun	
hoofdfocus	aan	te	duiden.	We	registreerden	28	%	 ‘andere’.	Daar-
onder	 vallen	bijvoorbeeld	het	beleidswerk,	 de	eigen	professiona-
lisering	of	het	voorbereidingswerk	van	een	begeleider.	Ook	dan	is	
er	natuurlijk	altijd	wel	een	verband	met	de	decretale	opdrachten,	
maar	die	link	registreren	we	niet.	Het	volwassenenonderwijs	wordt	
in	bovenstaande	grafiek	niet	zichtbaar	(in	de	legende	8)	opgeno-
men,	omdat	het	percentage	te	klein	is	en	de	begeleiding	ook	ande-
re	decretale	opdrachten	te	vervullen	heeft.

Figuur	3

https://guimard.sharepoint.com/:x:/r/sites/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=sCxGLa&share=EeS3CoARtCRKj2lShYIRm64BjvrDCorEr1ykOy-bDUzNNw
https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EWSZET0u8k5CkvWz72RPjdoBI6xtZbsJF1RdFPpbOs2Z6g?e=lhw4gS
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3 Uitrol en monitoring van de prioritaire 
thema’s, strategische en operationele 
doelen

Om	 ons	 begeleidingsplan	 goed	 te	 kunnen	 uitrollen,	 hebben	 we	
twee	verschillende	dynamieken:	 een	Vlaanderenbrede	en	een	 re-
gionale/congregationele/dienstgebonden	 dynamiek.	 Beide	 dyna-
mieken	mogen	niet	te	veel	van	elkaar	verschillen.	Per	thema	is	er	
een Vlaanderenbreed Overleg (VO) dat het overzicht bewaart. In 
die	VO	zitten	begeleiders	uit	verschillende	regio’s,	diensten	en	con-
gregaties samen.

In	elke	VO	wordt	het	Vlaanderenbrede	actieplan	jaarlijks	herbeke-
ken	en	waar	nodig	bijgestuurd.	De	vraag	die	we	ons	daarbij	stel-
len,	is:	aan	welke	doelen	gaan	we	op	welke	manier	samen	werken?	
Daarnaast	 bestaan	 er	 ook	 regionale/congregationele/dienstge-
bonden	actieplannen.	Die	actieplannen	zijn	een	aanvulling	op	het	
Vlaanderenbrede actieplan met een contextgebonden operationa-
lisering	op	basis	van	specifieke	noden.

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

Daarnaast	hebben	we	een	kwantitatieve	monitoring	via	het	dag-
boek,	het	registratiesysteem	van	de	pedagogische	begeleiding	van	
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Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen.	 Aan	 de	 hand	 van	 het	 dagboek	
kunnen	we	 vaststellen	 hoeveel	 tijd	 van	 de	 schoolcontacten	 aan	
welke	 prioritaire	 thema’s	 besteed	 werd.	 Dit	 begeleidingsverslag	
biedt	de	mogelijkheid	aan	de	VO’s	om	het	kwantitatieve	luik	geza-
menlijk	te	bekijken	en	zo	de	actieplannen	nog	verder	aan	te	vullen	
waar relevant.

In	onderstaand	cirkeldiagram	kun	je	het	percentage	aflezen	voor	
elk	 van	 onze	 zes	 prioritaire	 thema’s	 binnen	 de	 registratie	 van	
schoolcontacten.	De	grafiek	laat	ook	duidelijk	zien	dat	we	ruimte	
laten	voor	 vragen	van	onderwijsinstellingen,	 ook	als	die	niet	on-
middellijk	binnen	onze	eigen	prioriteiten	vallen.	

Op	basis	van	de	beschikbare	registratiegegevens	zien	we	dat	de	
meeste	 begeleidingstijd	 naar	 kwaliteitsontwikkeling	 en	 curricula	
ging.	Ook	hier	geldt	de	opmerking	dat	begeleiders	een	hoofdfocus	
aanduiden,	maar	dat	verschillende	thema’s	geïntegreerd	aan	bod	
komen.	Identiteit	en	kwaliteit	gaan	altijd	hand	in	hand.

In	het	kader	van	onze	begeleidingsactiviteiten	en/of	nascholings-
sessies	bereikten	we	het	afgelopen	schooljaar	zo	goed	als	al	onze	
scholen;	voor	de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onder-
wijs	 Vlaanderen	waren	 er	 geen	 zogenaamde	 ‘dodehoekscholen’.	
Wel	is	er	een	klein	aantal	scholen	waarmee	we	slechts	in	beperkte	
mate contact hadden.

Figuur	4



Figuur	5

Figuur	6

Figuur	5	toont	aan	dat	we	alle	scholen	bereikt	hebben	en	dat	we	
in die scholen (meestal trajectmatig) via verschillende interventies 
rond onze begeleidingsprioriteiten aan de slag gegaan zijn.

In	figuur	6	brengen	we	 in	kaart	wie	onze	specifieke	doelgroepen	
zijn.	Uit	deze	grafiek	kun	je	opmaken	dat	we	vooral	inzetten	op	de	
begeleiding	van	leraren	en	lerarenteams	(in	het	totaal	56	%),	en	zo	
komen	we	ook	zelf	(met	hen)	tot	op	de	klasvloer.

14
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Schoolleiding en leraren zijn de meest bediende doelgroepen van 
de pedagogische begeleiding.

De coronapandemie zorgde er medio maart 2020 voor dat onze on-
derwijsinstellingen	verplicht	de	deuren	moesten	sluiten	en	er	over-
geschakeld	werd	op	afstandsonderwijs.	De	 impact	daarvan	zien	
we	ook	in	de	geregistreerde	data	in	dagboek	voor	het	schooljaar	
2019-2020.	Ook	al	konden	ze	niet	ter	plaatse	ondersteunen,	toch	
zijn	onze	pedagogisch	begeleiders	tijdens	de	lockdown	en	de	peri-
ode	van	(voorzichtige)	heropstart	gedurende	de	laatste	maanden	
van	het	schooljaar	hun	schoolcontacten	gewoon	blijven	registre-
ren.

Op basis van die tijdsregistratie doen we voor de maanden maart 
tot	en	met	 juni	2020	drie	opmerkelijke	vaststellingen.	Ten	eerste	
zijn er voor die maanden iets minder schoolcontacten geregis-
treerd	dan	voor	de	rest	van	het	schooljaar.	Enerzijds	kunnen	we	dat	
verklaren	door	een	soort	‘schokeffect’,	waardoor	in	het	begin	van	
de coronacrisis bepaalde begeleidingsinterventies noodgedwon-
gen	geannuleerd	moesten	worden.	Anderzijds	zochten	we	door	de	
uitzonderlijke	 omstandigheden	die	 veroorzaakt	werden	door	CO-
VID-19 als pedagogische begeleiding intern naar oplossingen om 
scholen	zo	goed	mogelijk	te	blijven	ondersteunen,	wat	zich	vertaalt	
in	een	groter	percentage	‘individueel	werk’	en	‘contacten’.	Zo	is	er	
in	deze	periode	ontzettend	veel	materiaal	ontwikkeld	en	gedeeld.	
Wat	die	contacten	betreft,	gaat	het	dan	in	hoofdzaak	om	contacten	
binnen de (Vlaanderenbrede) diensten. In die periode ligt, ten twee-
de,	zowel	het	aantal	als	de	duur	van	de	geregistreerde	activiteiten	
lager dan voor de rest van het schooljaar 2019-2020. Toch wil dat 
niet	noodzakelijk	zeggen	dat	we	in	de	coronaperiode	–	en	dat	is	de	
derde	vaststelling	–	minder	scholen	bereikt	hebben.	Over	het	hele	
schooljaar	heen	bekeken,	vond	de	helft	van	onze	schoolcontacten	
plaats	in	een	schoolvestiging,	30	%	ging	door	vanaf	het	thuisadres	
van	een	begeleider	–	en	tijdens	de	coronaperiode	liep	dat	percen-
tage	zelfs	op	tot	85	%	–	waarbij	er	‘vanop	afstand’	contact	met	een	
of verschillende scholen georganiseerd werd. Online sessies met 
scholen	zijn	doorgaans	korter	van	duur,	maar	tegelijkertijd	 inten-
siever.	Ook	worden	met	één	sessie	vaak	meerdere	scholen	tegelij-
kertijd	bereikt.	Dat	illustreren	we	verder	in	dit	verslag	ook	aan	de	
hand	van	enkele	van	onze	praktijkvoorbeelden.
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Corona	zorgde	ervoor	dat	we	plots	anders	moesten	gaan	werken.	
We	staan	daar	 in	de	paragraaf	 ‘Pedagogische	begeleiding	 in	co-
ronatijden’	nog	wat	uitgebreider	bij	stil.	De	 laatste	grafiek	hierbij	
brengt alvast onder de aandacht hoe corona de wijze van onze 
schoolcontacten beïnvloed heeft. Als we deze gegevens wat aan-
dachtiger	bekijken,	merken	we	hoe	 fysiek	contact	 in	 een	van	de	
vestigingsplaatsen	 en	begeleiding	 vanop	afstand	 elkaar	mooi	 in	
evenwicht	houden.	Bij	de	start	van	het	schooljaar	2020-2021	stel-
len	we	bovendien	vast	dat	de	situatie	 zich	weer	genormaliseerd	
heeft	en	er	duidelijk	opnieuw	meer	behoefte	en	vraag	van	de	onder-
wijsinstellingen	is	naar	ondersteuning	ter	plekke.

In	het	volgende	onderdeel	van	dit	hoofdstuk	gaan	we	dieper	in	op	
de zes prioritaire thema’s van ons begeleidingsplan.

Figuur	7
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3.1 Identiteitsbeleid

3.1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen mis-
sie en visie in lijn met het project van de katholieke 
dialoogschool.

3.1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in 
het schoolbeleid en in de schoolpraktijk.

3.1.3 Het schoolteam gaat vanuit het eigen opvoe-
dingsproject in dialoog met de lerenden om hun 
identiteits ontwikkeling te ondersteunen.

Het Vlaanderenbreed Overleg identiteit en pastoraal, waarin alle 
identiteitsbegeleiders van de Vlaamse regio’s en congregaties el-
kaar	 ontmoeten,	materialen	 uitwisselen	 en	 samenwerken,	 vormt	
de	 draaischijf	 van	 de	 identiteitswerking	 en	 in	 het	 bijzonder	 van	
de	realisatie	van	het	actieplan	voor	identiteitsontwikkeling	van	de	
pedagogische	begeleiding.	Naast	hun	prioritaire	beschikbaarheid	
voor	de	ondersteuning	van	individuele	of	groepen	van	scholen	ko-
men	de	betrokken	pedagogisch	begeleiders	er	samen	voor	ontwik-
kelwerk	van	het	ondersteuningsaanbod,	dat	zij	onder	andere	via	de	
website	ter	beschikking	stellen	van	de	scholen	om	er	zelf	mee	aan	
de	slag	te	gaan.	Op	vraag	gaan	zij	er	ook	ter	plekke	ondersteuning	
bij geven.

De	schoolnabije	ondersteuning	bij	het	uitstippelen	en	actualiseren	
van een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het pro-
ject	van	de	katholieke	dialoogschool	 (eerste	strategisch	doel)	 is	
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een permanente opdracht voor de identiteitsbegeleiding. Omdat 
het	maatwerk	 is,	 is	 het	 een	arbeidsintensieve	 taak.	 In	 het	 kader	
van dat strategisch doel is nog aan te stippen dat in het school-
jaar	2019-2020	de	geactualiseerde	versie	van	de	Opdrachten voor 
het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen, het zogenaamde OKB, 
gepubliceerd	werd.	De	actualisering	betreft	onder	andere	het	in	lijn	
brengen	van	het	OKB	met	de	visie	op	vorming	in	katholieke	dialoog-
scholen	(zie	verder),	die	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	uitwerkte.

De	klemtoon	van	de	identiteitswerking	lag	in	het	schooljaar	2019-
2020	alleszins	op	het	tweede	strategisch	doel:	de	missie	en	visie	
van	de	katholieke	dialoogschool	zichtbaar	maken	in	beleid	en	prak-
tijk,	met	daarbij	nadrukkelijke	aandacht	voor	elk	van	de	specifieke	
doelgroepen.	Naast	besturen	en	leidinggevenden,	schoolteams	en	
leraren	–	voor	de	leerlingen	zie	het	derde	strategisch	doel – vor-
men daarbij alle collega-begeleiders een prioritaire doelgroep. Initi-
atieven om hen te helpen groeien als identiteitsgevoelige pedago-
gisch	begeleiders,	ongeacht	hun	specifieke	begeleidingstaak,	zijn	
een	bijzondere	zorg	voor	de	identiteitsbegeleiding.	Daarin	schuilt	
de	kracht	van	identiteitsontwikkeling	die	zich	integreert	in	het	hele	
begeleidingswerk	en,	in	het	verlengde	daarvan,	in	al	wat	er	gebeurt	
op school.

Het ledencongres Ambitieus genereus	 van	 januari	 2019	 gaf	 een	
boost	aan	het	werken	aan	identiteitsontwikkeling.	Op	dat	congres	
werd	de	publicatie	Hoop doet leren. Aanzet tot een pedagogie voor 
katholieke dialoogscholen	 gelanceerd.	 In	 die	 publicatie	 wordt	 de	
visie	op	vorming	als	een	pedagogie	van	de	hoop	uitgewerkt,	ge-
koppeld	aan	acht	wegwijzers	die	de	richting	naar	vorming	aanwij-
zen:	 duurzaamheid,	 gastvrijheid,	 generositeit,	 kwetsbaarheid	 en	
belofte,	rechtvaardigheid,	uniciteit	 in	verbondenheid,	verbeelding;	
de	achtste	wegwijzer	is	de	ruimte	die	door	de	school	zelf	wordt	in-
gevuld.	Bij	de	start	van	en	in	de	loop	van	het	schooljaar	2019-2020	
was	de	pedagogische	begeleiding	op	kruissnelheid	in	het	helpen	
verwezenlijken	van	de	pistes	die	het	congres	uittekende.

De	Vlaanderenbrede	jaarthemawerking,	waaraan	vanuit	alle	regio’s	
actief	wordt	meegewerkt,	is	daarin	een	hefboom.	Handen vol hoop 
was het jaarthema voor het schooljaar 2019-2020, dat door de 
maandelijkse	editie	van	het	 inspiratietijdschriftje	Leeftocht bij de 
onderwijsmensen werd gebracht en in diverse regionale initiatie-
ven	verder	werd	uitgewerkt,	ook	voor	leerlingen.	Het	Festival van de 
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hoop (voorbeeld 1)	in	regio	Limburg	was	in	dat	opzicht	een	uiter-
mate	succesvol	gebeuren.	Met	dat	festival	slaagde	de	identiteits-
begeleiding	erin	om	via	een	regionale	stuurgroep	alle	pedagogisch	
begeleiders	in	de	regio	actief	te	betrekken	in	de	uitwerking	van	het	
jaarthema,	om	het	van	daaruit	 te	verbreden	en	 laten	uitwaaieren	
naar	 alle	 doelgroepen	 in	 het	 onderwijs.	We	 kunnen	 hier	waarlijk	
spreken	van	integratie	van	de	identiteitsontwikkeling	in	de	gehele	
werking.

De	dynamiek	van	het	congres	zorgde	tijdens	het	schooljaar	2019-
2020 nog voor andere beloftevolle initiatieven in de identiteitsbe-
geleiding:

• 	Zo	vonden,	met	de	publicatie	Hoop doet leren als leidraad, 
op	drie	locaties	een	reeks	van	telkens	drie	dialoogavonden	
(voorbeeld 2)	plaats,	om	zich	in	onderling	gesprek	een	pe-
dagogie	 van	 de	 hoop	 eigen	 te	maken	 als	 brandstof	 voor	
een	katholieke	dialoogschool	en	om	elkaar	in	dialoog	te	in-
spireren die pedagogie concreet te vertalen in het eigen op-
voedingsproject,	het	schoolbeleid	en	de	schoolpraktijk.	De	
deelnemers	kwamen	zowel	uit	basis-	als	secundair	onder-
wijs	en	vertegenwoordigden	het	hele	spectrum	aan	onder-
wijsfuncties:	 leraren,	 opvoeders,	 bestuurders,	 directeurs,	
beleidsondersteuners	…

• 	Bij	elk	van	de	acht	wegwijzers	naar	vorming	redigeerde	het	
Vlaanderenbreed Overleg identiteit en pastoraal een inspi-
ratiefiche	die	de	Bijbelse	intuïties	die	aan	de	visie	op	vor-
ming	 ten	grondslag	 liggen,	 helpen	expliciteren.	De	fiches	
worden via de website als inspirerend materiaal aan de 
scholen aangeboden.

• 	Het	congres	lanceerde	ook	de	nieuwe	Engagementsverkla-
ring van het katholiek onderwijs.	De	engagementsverklaring	
werd	in	de	Vlaamse	katholieke	scholen	geïntroduceerd	en	
er	werd	een	leidraad	opgesteld,	in	korte	en	uitvoerige	ver-
sie,	om	de	dialoog	erover	aan	te	wakkeren.	De	identiteitsbe-
geleiders	bieden	daar	op	vraag	hulp	bij	aan.

In	de	coronaperiode	vanaf	maart	2020	gaf	het	samenwerkingsver-
band	van	de	identiteitsbegeleiders	van	het	katholiek	onderwijs	im-
pulsen	om	ook	in	die	moeilijke	context	kansen	te	benutten	om	het	
eigen	opvoedingsproject	diepgang	te	geven	vanuit	de	christelijke	
inspiratie.	 In	 die	 periode	 van	 sterke	 solidariteit	 groeide	 ook	 hun	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_01
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_02
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/Inspiratiefiches-wegwijzers
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onderlinge	afstemming	en	gelijkgerichtheid.	De	identiteitsbegelei-
ding in coronatijd (voorbeeld 3) legde zich in het bijzonder toe op 
deze	drie	thema’s:

• 	omgaan	met	verlies	en	rouw	op	school;
• 	ondersteuning	van	de	katholieke	dialoogschool	bij	de	her-

opstart;
• 	afstuderen	in	coronatijd	(voor	wie	klaar	is	met	de	kleuter-

school,	de	lagere	school	of	het	secundair	onderwijs).

Bij	het	derde	strategisch	doel	speelt	de	projectwerking	rond	inspi-
rerend	burgerschap,	community service learning	(CSL),	het	burger-
schapskompas – leerlingensurvey	 in	 verband	 met	 burgerschap	
–	en	diversiteit	een	belangrijke	 rol.	Begeleidingsactiviteiten	 rond	
inspirerend	burgerschap,	CSL	en/of	het	burgerschapskompas	vor-
men	vaak	de	aanleiding	voor	een	 team	om	het	over	hun	school-
eigen opvoedingsproject (missie en visie) te hebben. In sommige 
gevallen	 gaat	 het	 om	 een	 herbekijken,	 een	 consulteren	 van	 het	
project	om	tot	concrete	keuzes	te	komen	wat	inspirerend	burger-
schap	en/of	CSL	betreft.	In	andere	gevallen	stelt	het	team	vast	dat	
het schooleigen opvoedingsproject onvoldoende basis biedt om 
tot	duidelijke,	concrete	eigen	keuzes	te	komen	en	dat	het	dus	ver-
nieuwd	moet	worden.	

Om	die	kansen	goed	te	benutten,	werden	in	het	schooljaar	2019-
2020	de	identiteitsbegeleiders	van	elke	regio	geïnformeerd	over	de	
scholen	die	als	proeftuin	of	lid	van	een	lerend	netwerk	rond	inspire-
rend	burgerschap,	CSL	en/of	het	burgerschapskompas	werken	en	
werd	er	afgesproken	scholen	ook	actief	naar	hen	door	te	verwijzen.	
In	 het	 kader	 van	 het	 implementatieplan	 en	 de	 reorganisatie	 van	
Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	wordt	dat	in	het	schooljaar	2020-
2021	verder	ontwikkeld.

We	geven	enkele	voorbeelden	van	de	manier	waarop	de	projectwer-
king	 identiteitsontwikkeling	en	de	dialoog	rond	 identiteitsontwik-
keling	met	de	lerenden	ondersteunt:

•  een presentatie	 die	 gebruikt	 werd	 tijdens	 een	 video-per-
soneelsvergadering met een schoolteam. Het team was 
vragende	partij	om	de	verbanden	 tussen	 inspirerend	bur-
gerschap	en	de	bredere	schoolwerking	en	-visie	te	onder-
zoeken;

•  een werkblad	waarmee	een	schoolteam	kan	reflecteren	op	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_03
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_videovergadering_inspirerend_burgerschap
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_werkblad_inspirerend_burgerschap
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de	resultaten	van	afname	van	het	burgerschapskompas	en	
waarin	de	link	met	het	project	van	de	school	wordt	gelegd.

3.2 Kwaliteitsbeleid

3.2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit 
in functie van haar onderwijsleerpraktijk.

3.2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systema-
tisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effec-
ten bij de lerenden.

3.2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in func-
tie) van haar onderwijsleerpraktijk.

We	merken	een	grote	vraag	van	scholen	naar	begeleiding	inzake	
kwaliteitsontwikkeling.	Die	grote	vraag	van	scholen	naar	begelei-
ding	met	betrekking	tot	dat	thema	vertaalt	zich	in	een	relatief	hoog	
aandeel	bestede	tijd	aan	kwaliteitsbeleid.	Om	aan	de	vraag	tege-
moet	te	komen,	bieden	we	een	ruim	aanbod	aan	begeleidingsacti-
viteiten	aan:

• 	directie-	 en/of	middenkadercongressen	waarbij	 aspecten	
van	het	thema	‘kwaliteitsontwikkeling’	in	de	focus	staan	of	
aan	bod	komen	in	verschillende	werkwinkels;

• 	vraag-	 en	aanbodgestuurde	begeleidingstrajecten	gericht	
op	het	ontwikkelingsgericht	omgaan	met	het	referentieka-
der	voor	onderwijskwaliteit;

•  informatiesessies voor een doorlichting en begeleiding na 
een doorlichting; 

• 	lerende	netwerken	van	directies	of	middenkader	rond	kwa-
liteitsontwikkeling;

• 	de	ondersteuning	van	zelfevaluatieprocessen	(onder	meer	
door	de	verspreiding	van	de	tool	WellBe);

• 	de	ondersteuning	van	trajecten	in	scholen	om	de	zelfevalu-
aties	met	externe	perspectieven	te	verrijken.

Ook	binnen	de	nascholingen	rond	Zin in leren! Zin in leven! (Zill) voor 
het	basisonderwijs	bieden	we	leraren,	kernteams	en	schoolteams	
de	kans	om	zich	te	professionaliseren	in	het	thema	‘kwaliteitsont-
wikkeling’.	We	zetten	daarbij	in	op	volgende	onderwerpen:

• 	concreet	aan	de	slag	met	het	referentiekader	voor	onder-
wijskwaliteit;

• 	schoolwerkplan(ning)	als	hefboom	voor	onderwijskwaliteit	
in de Zill-school;



23

• 	verbindend	veranderen	–	samen	sterk	voor	Zin in leren! Zin 
in leven!.

Uit de bovenstaande opsomming van het begeleidings- en nascho-
lingsaanbod	blijkt	dat	de	nood	van	scholen	aan	begeleiding	inzake	
kwaliteitsontwikkeling	zich	op	verschillende	vlakken	situeert.	Het	
gaat	over	hoe	ze	meer	systematisch,	reflectief	en	cyclisch	naar	de	
eigen	werking	kunnen	kijken	om	van	daaruit	te	groeien.	Het	prak-
tijkvoorbeeld	‘Bevragingen	en	reflectie-instrumenten	voor	een	kwa-
liteitsvol beleid in coronatijden’ (voorbeeld 4)	illustreert	dat.

Ondersteuning	inzake	kwaliteitsontwikkeling	gaat	ook	over	de	uit-
daging	om	kwaliteitsontwikkeling	tot	op	de	klasvloer	te	brengen.	
Ondanks	de	gegroeide	aandacht	 is	het	wenselijk	om	aan	de	ver-
binding	 tussen	beleid	 en	 praktijk	 te	 blijven	werken:	 hoe	 zien	we	
de	kwaliteitsprincipes	in	de	praktijk	en	hoe	beïnvloedt	de	praktijk	
de	kwaliteitsprincipes?	We	zetten	 in	op	eenvoudige	principes	en	
modellen,	zoals	de	vijf	kwaliteitsvragen	of	de	PDCA-cirkel,	om	de	
vertaling	naar	de	klasvloer	maximaal	te	ondersteunen.	De	praktijk-
voorbeelden	‘Ondersteuning	bij	 interne	kwaliteitszorg	op	het	vlak	
van	handelingsplanning	 in	buo’	(voorbeeld 5)	en	 ‘Lerend	netwerk	
kwaliteitsontwikkeling’	(voorbeeld 6)	houden	rechtstreeks	verband	
met die zorg.

Een	thema	dat	de	komende	schooljaren	verder	centraal	staat,	is	de	
datageletterdheid	van	scholen.	Niet	alleen	de		commissie-Monard,	
die	de	pedagogische	begeleiding	in	2018	evalueerde,	maar	ook	we-
tenschappelijke	studies	en	de	Onderwijsspiegel	hebben	de	nood	
aan	ondersteuning	 van	 scholen	 op	 dat	 domein	 aangekaart.	Ook	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_04
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_05
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_06
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het voornemen van de Vlaamse regering om in te zetten op ge-
normeerde, gestandaardiseerde en gevalideerde proeven en het 
in	kaart	brengen	van	leerwinst	vereist	dat	we	scholen	klaarmaken	
om	data	op	een	efficiënte	wijze	in	te	zetten	voor	kwaliteitsontwik-
keling.	Daarom	vinden	we	het	ook	belangrijk	om	een	praktijkvoor-
beeld	op	te	nemen	dat	inspeelt	op	die	vereiste	en	die	(grote)	nood:	
‘Aan	de	slag	met	het	IDP-schoolrapport’	(voorbeeld 7).

Datageletterdheid	 gaat	 niet	 enkel	 over	 data	 die	 via	 onder	 ande-
re AgODi, de onderwijsinspectie, Dataloep of in het geval van het 
voorbeeld	 vanuit	 Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	 aan	 de	 school	
beschikbaar	 worden	 gesteld,	 maar	 ook	 over	 data	 die	 de	 school	
zelf	kan	verzamelen:	 learning analytics,	data	uit	puntenboeken	en	
leerlingvolgsystemen	 …	 Het	 kan	 ook	 gaan	 over	 het	 verzamelen	
van	specifieke	nieuwe	data,	bijvoorbeeld	via	vragenlijsten,	praktijk-
onderzoek,	 interviews	of	 focusgesprekken.	Het	eerder	al	 vermel-
de	praktijkvoorbeeld	 ‘Bevragingen	en	 reflectie-instrumenten	voor	
een	kwaliteitsvol	beleid	in	coronatijden’	is	ook	daarvoor	represen-
tatief.	Dat	 thema	verdient	 in	de	komende	schooljaren	bijzondere	
aandacht.	Een	belangrijke	hefboom	daarbij	wordt	het	inzetten	op	
interne datageletterdheid, onder meer via gerichte professionali-
sering	en	via	‘ankerpersonen’	die	vanuit	een	datagerichte	mindset	
collega’s	 kunnen	 ondersteunen.	 Intern	 hebben	 we	 het	 voorbije	
schooljaar	 ingezet	op	professionalisering	van	begeleiders	 inzake	
kwaliteitsontwikkeling	via	verschillende	 initiatieven	en	door	mid-
del van een sessie in de basisvorming voor begeleiders. Daarin ligt 
de	focus	op	het	 ‘kwaliteitsbegeleider’	maken	van	elke	begeleider,	
door	in	elk	begeleidingstraject	de	principes	van	doelgericht	en	in-
tegraal,	systematisch	en	cyclisch	ontwikkelen	te	integreren.

In	 het	 voorbije	 schooljaar	 is	 ook	 steeds	meer	 de	 aandacht	 voor	
de	effectiviteit	van	onze	begeleidingsinitiatieven	centraal	komen	
te	staan.	We	zetten	in	op	collectieve	reflectie	om	op	basis	van	data	
het	begeleidingswerk	te	versterken.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_07
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3.3 Leiderschap en schoolorganisatie

3.3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend ver-
mogen.

3.3.2 De school werkt vanuit een dialogaal, gedeeld onder-
wijskundig leiderschap.

3.3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolcultuur 
en organisatie in samenspraak met alle partners.

Vanuit	het	Vlaanderenbreed	Overleg	leiderschap	en	schoolorgani-
satie	maakten	we	werk	van	een	basistekst	waarin	we	gedeeld	on-
derwijskundig	leiderschap	in	de	katholieke	dialoogschool	beknopt	
en evidence-informed van	 inhoud	 voorzien.	 De	 tekst,	 samen	met	
de	 daarop	 gebaseerde	 powerpointpresentatie,	 gebruiken	 we	 als	
voedingsbodem	om	in	gesprek	te	gaan,	om	begrippen	als	‘gedeeld	
leiderschap’,	 ‘onderwijskundig	 leiderschap’	 en	 ‘leiderschap	 in	 de	
katholieke	dialoogschool’	beknopt	uit	te	leggen.	We	beschouwen	
de	tekst	als	een	dynamisch	gegeven	die	nog	verrijkt	kan	worden	
met	nieuwe	 inzichten	en	 feedback.	 In	deze	basistekst	willen	we	
aangeven	 dat	 leiderschap	mee-evolueert	 door	 hedendaagse	 op-
vattingen en inzichten. Een voorbeeld daarvan is de internationale 
samenwerking	 in	 het	 Erasmus+	 project	 Integrated Leadership for 
Learning (voorbeeld 8).	Wij	koppelen	elementen	uit	het	concept	van 
Leadership for Learning	met	elementen	uit	die	basistekst.	Die	inhou-
den	bevatten	heel	wat	 kansen	om	 leiderschapsontwikkeling	 ver-
der	vorm	te	geven.	Met	het	Vlaanderenbreed	Overleg	leiderschap	
en	schoolorganisatie	werken	we	daaraan	dan	ook	verder.	Inzetten	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_08
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op	 gedeeld	 leiderschap	 houdt	 een	 gedeelde	 betekenisgeving	 in	
van	alle	betrokken	actoren	bij	het	op	zich	nemen	van	leiderschap.	
Zowel	de	inhoud	als	de	realisatie	ervan	is	een	complex	gegeven,	
waarbij	de	uitkomst	niet	altijd	voorspelbaar	of	zichtbaar	is.	Het	is	
belangrijk	dat	verder	te	concretiseren.	Om	de	inzichten	in	de	prak-
tijk	te	brengen,	werken	we	in	de	loop	van	het	schooljaar	2020-2021	
verder	aan	de	ontwikkeling	van	enkele	concrete	leiderschapstools.	
We	doen	dat	in	nauwe	samenwerking	met	internationale	experten	
uit	Slovenië,	Estland,	Italië	en	Tsjechië.	Vertrekkend	van	de	innova-
tieve	tools	ontwikkeld	binnen	de	scope	van	het	project	verzamelen	
we	vervolgens	praktijkfeedback	van	enkele	meewerkende	scholen	
in	Vlaanderen.	Dat	zorgt	ervoor	dat	we	de	tools	kunnen	verdiepen	
op	maat	van	onze	scholen	en	met	aandacht	voor	contextspecifieke	
noden.	Dat	 is	niet	enkel	een	grote	meerwaarde	voor	het	 ‘Leader-
ship	for	Learning’-project.	Het	zorgt	er	ook	voor	dat	we	waardevolle	
en	actuele	tools	op	het	vlak	van	leiderschapsontwikkeling	kunnen	
uitrollen.

Als	we	de	strategische	doelen	wat	aandachtiger	bekijken,	zien	we	
dat	 het	 percentage	 dat	 besteed	 is	 aan	 het	 ontwikkelen	 van	 een	
sterk	 beleidsvoerend	 vermogen	merkbaar	 hoger	 ligt.	 Dat	 begrip	
is door de inspanningen van de voorbije jaren in scholen meer en 
meer	 ingeburgerd	geraakt,	onder	andere	door	het	benoemen	van	
en	werken	aan	de	dragers	en	de	link	met	kwaliteitsontwikkeling.

Vanuit	 het	 K.I.E.S-project,	 een	 professionaliseringstraject	 voor	
leidinggevenden,	 werken	 we	 verder	 met	 enkele	 projecten	 rond	
leiderschap.	 De	 kennisoverdracht	 in	 deze	 projecten	 sluit	 aan	 bij	
Knowledge.	Bewust	leren	voorleven	en	kiezen	past	bij	 Integriteit.	
Leidinggevenden	in	hun	(herstelde)	kracht	krijgen,	past	bij	Empo-
werment.	Ten	slotte	willen	wij	met	alle	initiatieven	een	gefundeer-
de	basis	bieden	waarop	onze	deelnemers	nadien	kunnen	terugval-
len (Stability).

Om onderwijsprofessionals inzicht te geven in wat schoolleider-
schap	inhoudt,	organiseren	we	sessies	rond	oriënteren	op	leider-
schap (voorbeeld 9).	Naast	het	vergroten	van	de	zelfkennis	en	het	
zoeken	naar	verdere	ontplooiingskansen	bij	de	deelnemers,	probe-
ren	we	de	jobinhoud,	jobbeleving	en	jobvereisten	scherper	te	stel-
len.

Binnen het professionaliseringsaanbod voor beginnende leiding-
gevenden	worden	enkele	definities	uit	de	basistekst	over	gedeeld	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_09
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onderwijskundig	 leiderschap	 in	 de	 katholieke	 dialoogschool	 ge-
bruikt	in	de	opleiding	ProfS	voor	het	(buitengewoon)	basisonder-
wijs	en	via	het	Centrum	voor	Andragogiek	(CVA)	van	de	Universiteit	
Antwerpen	 voor	 het	 (buitengewoon)	 secundair	 onderwijs.	 Naast	
de	inhouden	van	onze	opleidingen	besteden	we	ook	veel	aandacht	
aan het welbevinden van onze startende schoolleiders in deze bij-
zondere	coronatijden.	Daarvoor	werden	zowel	vanuit	CVA	als	van-
uit	ProfS	online	 contacten	georganiseerd	om	 te	 ventileren	en	 te	
reflecteren	over	welbevinden,	aanpak	en	gevolgen	van	COVID-19	
op	de	schoolcultuur	(voorbeeld 10).

We	laten	zoveel	mogelijk	directies	en	besturen	kennismaken	met	
de	basisprincipes	van	gedeeld	onderwijskundig	leiderschap	in	een	
katholieke	dialoogschool	en	motiveren	hen	daarop	in	te	zetten.	We	
richten bijvoorbeeld sessies voor schoolleiders van dezelfde scho-
lengemeenschap	in	over	zelfzorg/teamzorg	vanuit	de	benedictijn-
se	spiritualiteit	(voorbeeld 11).

Met	 de	 pedagogische	 begeleiding	 ondersteunen	 we	 scholen	 bij	
het	optimaliseren	van	hun	professionele	schoolcultuur.	De	bege-
leiding	neemt	op	vraag	zowel	reflectie,	intervisie,	begeleiding,	on-
dersteuning	en	coaching	van	leidinggevenden	op	zich.	Omdat	het	
coronagebeuren	een	grote	impact	heeft	op	de	schoolcultuur	en	de	
schoolorganisatie	 ondersteunen	 we	 directeurs	 en	 teamleden	 bij	
de	uitwerking	van	het	coronadraaiboek	(voorbeeld 12).	We	reiken	
handvatten aan bij het organiseren van afstandsonderwijs via on-
line sessies.

3.4	 Schoolspecifieke	 leerplannen/curricula	 en	 pedago-
gisch-didactische implementatie

3.4.1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door haar eigen 
opvoedingsproject, het eigenaarschap over zijn cur-
ricula in handen in lijn met de onderliggende princi-
pes ervan.

3.4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didac-
tische keuzes in functie van de ontplooiing van de 
volledige persoon van de lerende.

Eigenaarschap nemen over leerplannen is geen doel op zich, maar 
een	manier	om	de	 inhouden	ervan	 te	vertalen	 in	de	schooleigen	
context	en	de	kwaliteit	van	het	onderwijsaanbod	te	ondersteunen.	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_10
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_11
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_12
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Onze	 leerplannen	stimuleren	het	werken	 vanuit	 een	schooleigen	
(ped)agogisch	project	en	laten	schoolteams	bewuste	keuzes	ma-
ken	met	oog	voor	elke	lerende.	Het	percentage	begeleidingstijd	dat	
expliciet	naar	 leerplanimplementatie	gaat,	 is	17	%,	maar	het	me-
rendeel	 van	het	begeleidingswerk	heeft	 een	connectie	met	onze	
leerplannen.

BASISONDERWIJS

Vanaf 1 september 2020 is Zin in leren! Zin in leven! (Zill) het enige 
goedgekeurde	 leerplan	 voor	 het	 gewone	 katholieke	 basisonder-
wijs. In het schooljaar 2019-2020 werd daarom nog volop ingezet 
op de verdere implementatie en de verbinding met alle facetten 
van	de	dagelijkse	schoolwerking.

Naast	alle	begeleidingsondersteuning	door	pedagogisch	begelei-
ders	versterkten	we	de	implementatie	met	een	uitgebreid	aanbod	
nascholing,	 deels	 gefinancierd	 vanuit	 het	 koepelkrediet	 (zie	 ook	
bijlage 1). In het implementatieproces stonden drie elementen 
centraal:

• 	zorgvuldig	en	correct	gebruiken	van	de	doelen,	leerlijnen	en	
-inhouden	van	het	leerplan;

• 	eigenaarschap	 versterken	 door	 de	 eigen	 schoolvisie	 en	
-praktijk	te	verbinden	met	het	leerplan;

• 	de	 kwaliteit	 van	 leeromgevingen	 die	 scholen	 en	 leraren	
aanbieden	versterken.

In de aangeboden nascholingstrajecten stond het correct interpre-
teren	en	toepassen	van	generieke	doelen	van	het	leerplan	centraal.	
We	bereikten	via	nascholingstrajecten	in	verband	met	het	leerplan	
–	individu-	en	teamgericht – meer dan 24 000 deelnemers. In af-
stemming	met	het	Vlaanderenbreed	Overleg	niveaucoördinatoren	
basisonderwijs	kozen	we	zowel	voor	basisvormingen	als	voor	ver-
diepende	sessies,	waarbij	ons	aanbod	telkens	hand	in	hand	tussen	
nascholing	en	begeleiding	gebeurde.	Extra	aandacht	ging	er	in	het	
afgelopen schooljaar naar het verbinden van andere nascholings-
thema’s	met	leerplaninhouden	en	-krachtlijnen.

Om	eigenaarschap	en	correct	gebruik	van	leerinhouden	uit	Zin in 
leren! Zin in leven! met	elkaar	te	verbinden,	zetten	pedagogisch	be-
geleiders	in	op	de	persoonsgebonden	ontwikkelvelden	via	creatie-
ve	werkvormen	met	schoolteams:	individuele	talenten	van	leraren	
versterken	in	die	setting	het	meesterschap	over	de	vier	persoons-
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gebonden	ontwikkelvelden,	maar	 hebben	ook	 een	positief	 effect	
op het teamgevoel (voorbeeld 13). Dat de gehanteerde begelei-
dingsopdrachten	 op	 lerarenniveau	 vlot	 vertaald	 kunnen	 worden	
naar	de	klaspraktijk	met	leerlingen	betekent	dubbele	winst	voor	de	
schoolteams.

Ook	door	de	samenwerking	tussen	de	pedagogische	begeleiding	
en	de	 inspectie	 rooms-katholieke	godsdienst	voor	het	kleuteron-
derwijs	 werken	 we	 aan	 het	 versterken	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	
leeromgeving (voorbeeld 14).	In	dat	voorbeeld	van	goede	praktijk	
staat de eigenheid van onderwijsarrangementen voor het jonge 
kind	 voorop.	Het	 concretiseren	 van	 doelen	 uit	 het	 ontwikkelveld	
rooms-katholieke	 godsdienst	 in	 klasthema’s	 en	 rijke	 spelkansen	
was	zowel	voor	begeleiders,	inspecteurs	als	leraren	een	professi-
onaliseringstraject	waar	nog	lange	tijd	op	voortgebouwd	kan	wor-
den.

De	plotse	lockdown	in	maart	ten	gevolge	van	de	coronacrisis	zorg-
de	in	het	basis-	en	secundair	onderwijs	voor	heel	wat	extra	bege-
leidingsvragen,	in	het	bijzonder	rond	didactiek	en	leerstofselectie.	
Voor	veel	van	die	vragen	konden	we	reeds	ontwikkelde	materialen	
en	begeleidingsdidactiek	inzetten	gericht	op	remediëring	en	diffe-
rentiatie (PRO.-site	‘differentiëren	in	het	basisonderwijs’). Het voor-
komen	en	verhelpen	van	leerachterstand	werd	een	prioritaire	focus	
in	het	begeleidingswerk.	Het	opzetten	van	afstandsonderwijs	be-
tekende	voor	tal	van	onze	lerarenteams	een	heuse	uitdaging.	Als	
team	van	pedagogisch	begeleiders	schakelden	we	telkens	uiterst	
snel	om	toegankelijke	materialen	en	werkwijzen	aan	te	bieden	via	
de PRO.-site	‘afstandsleren’ en de ZillBib	met	#corona.	We	ontwik-

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_13
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_14
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/differentieren-in-het-basisonderwijs
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/bib/illustraties
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kelden	ook	materiaal	rond	het	selecteren	van	essentiële	 leerdoe-
len.	Verbondenheid	behouden	met	kwetsbare	leerlingen	was	even-
eens	een	zorg.	Met	ons	aanbod	aan	portfolio’s	persoonsgebonden	
ontwikkeling	 (voor	kleuter-	en	 lager	onderwijs)	boden	we	 leraren	
een	inspiratiebron	en	een	middel	om	enerzijds	contact	te	houden	
met	hun	 leerlingen	en	anderzijds	om	de	persoonsgebonden	ont-
wikkeling	op	te	volgen	tijdens	afstandsonderwijs.

De	portfolio’s	werden	ontwikkeld	vanuit	de	noden	van	leraren,	van-
uit	de	hindernissen	die	zij	ervoeren	tijdens	het	afstandsonderwijs.	
We	deelden	de	portfolio’s	met	onze	scholen	via	online	contactmo-
menten	waarin	ook	ervaringen,	hindernissen,	uitdagingen	en	zor-
gen gedeeld werden (voorbeeld 15).

BUITENGEWOON ONDERWIJS

Het concept van handelingsplanning blijft de rode draad voor het 
buitengewoon	onderwijs.	Vanuit	een	goede	samenwerking	tussen	
de regionale en de Vlaanderenbrede pedagogische begeleiding 
worden	scholen	verder	versterkt	in	het	realiseren	van	handelings-
planning en dat op verschillende domeinen. Zo werden met het 
oog op de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in	het	bui-
tengewoon	basisonderwijs	de	handen	in	elkaar	geslagen	om	beide	
kaders	in	elkaar	te	verweven	(voorbeeld 16).

Tijdens	de	periode	maart-juni	2020	werden	we	door	de	geldende	
coronamaatregelen	stevig	uitgedaagd	om	het	beste	van	onszelf	te	
geven voor het (handelings)planmatig en doelgericht  (afstands)- 
onderwijs.	Hoe	behouden	we	met	onze	laagfunctionerende	leerlin-
gen	de	verbinding	vanop	afstand?	Hoe	ondersteunen	we	daartoe	
de	veranderende	rol	van	leraar	en	paramedicus?	Via	online	bege-
leiding	stimuleerden	we	paramedici	en	leraren	tot	samen	leren,	uit-
wisselen,	ontdekken,	loslaten	in	vertrouwen	…	(voorbeeld 17).

De	modernisering	van	het	secundair	onderwijs	is	vanaf	1	septem-
ber	2020	ook	 in	opleidingsvorm	3	 van	het	buitengewoon	secun-
dair	onderwijs	van	start	gegaan.	Ook	voor	die	doelgroep	werden	
nieuwe	opleidingsprofielen	ontwikkeld.	Vanuit	de	Vlaanderenbrede	
samenwerking	 tussen	 begeleiders	 buitengewoon	 onderwijs,	 stu-
diegebiedverantwoordelijken	 en	 vakbegeleiders	 werden	 scholen	
maximaal	ondersteund	in	het	vernieuwingsproces.	Dat	resulteerde	
in	concrete	handvatten	–	inspiratiedocumenten – waarmee scho-
len	erg	gericht	aan	de	slag	kunnen	gaan	(voorbeeld 18).

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_15
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_16
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_17
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_18
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SECUNDAIR ONDERWIJS

Op	1	september	2019	is	de	modernisering	van	het	secundair	on-
derwijs gestart in het eerste leerjaar. In de loop van vorig school-
jaar	hebben	we	verder	ingezet	op	het	ondersteunen	van	leraren	bij	
de	implementatie	van	de	nieuwe	leerplannen	van	de	basisvorming	
in	het	eerste	leerjaar.	Daarnaast	ontwikkelden	we	ook	een	divers	
nascholingsaanbod	voor	kernteams	en	voor	individuele	leraren – 
deels	 gefinancierd	 vanuit	 het	 koepelkrediet	–,	 ondersteund	 door	
vraaggestuurde	 begeleidingsinitiatieven	 (zie	 bijlage	 1).	 Dergelijk	
complementair	 aanbod	 versterkt	 schoolteams	 in	 hun	 eigenaar-
schap	en	laat	toe	om	met	anderen	te	reflecteren	op	het	eigen	pro-
ces.	Het	 nieuwe	 leerplanconcept	 doet	 immers	 een	 appel	 op	 het	
eigenaarschap en de professionaliteit van de leraar en faciliteert 
samenwerking	tussen	leraren.	Het	gemeenschappelijk	funderend	
leerplan is bijvoorbeeld een opdracht voor het volledige leraren-
team van de eerste graad; het vraagt een bijzondere inspanning 
van	de	school	om	dat	vanuit	de	schooleigen	visie	op	diverse	be-
leidsdomeinen	duurzaam	vorm	te	geven.	De	 lijnen	uitgezet	 in	de	
eerste	graad,	kunnen	een	stevige	basis	vormen	voor	de	tweede	en	
de derde graad.

Naast	 onze	 specifieke	 focus	 vanuit	 de	modernisering	 secundair	
onderwijs	blijven	we	ook	aandacht	hebben	voor	de	ondersteuning	
van leraren in de tweede en de derde graad, onder meer door het 
faciliteren	van	lerende	netwerken	(voorbeeld 19).

In	voorbereiding	op	de	start	van	nieuwe	basisopties	op	1	septem-
ber	2020	werden	 trajecten	opgezet	om	 leraren	vertrouwd	 te	ma-
ken	met	de	nieuwe	basisopties	 van	de	modernisering	secundair	
onderwijs (voorbeeld 20). Het gaat om een gevarieerd aanbod van 
leerplantoelichting,	 verdiepende	sessies	en	sessies	die	specifiek	
inspelen	op	de	noden	van	de	leraren.	De	nieuwe	structuur	van	de	
basisopties	betekent	immers	dat	er	hoe	dan	ook	nieuwe	inhoude-
lijke	accenten	worden	gelegd.

Bewuste	 pedagogisch-didactische	 keuzes	 hangen	 nauw	 samen	
met	 een	 sterk	 en	 doordacht	 evaluatiebeleid.	De	 coronacrisis,	 de	
sluiting	van	de	scholen	en	het	afstandsleren	verscherpten	de	aan-
dacht	voor	weloverwogen	keuzes	in	het	curriculum	van	leerlingen,	
een	geschikte	didactische	aanpak	en	zorg	voor	een	valide	en	be-
trouwbare	evaluatie.	Om	directies	en	middenkader	daarbij	 te	on-
dersteunen,	werden	webinars	voorzien	rond	evalueren	in	coronatij-

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_19
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_20
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den.	Naast	een	algemene	duiding	boden	we	ruim	de	gelegenheid	
om	vragen	te	stellen	met	het	oog	op	de	schoolspecifieke	situatie.	
Die	werkwijze	is	verrijkend	voor	de	deelnemers	die	vragen	van	an-
dere	scholen	ook	kunnen	relateren	aan	de	eigen	context	(voorbeeld 
21).	Om	vakleraren	en	vakgroepen	te	ondersteunen	bij	het	selecte-
ren	 van	essentiële	doelen,	 bij	 een	 vakspecifieke	aanpak	 voor	 af-
standsleren en bij remediëren en differentiëren in combinatie met 
afstandsleren,	 werd	 specifiek	 vakgebonden	materiaal	 verzameld	
op de PRO.-site	‘afstandsleren	voor	het	secundair	onderwijs’.	Ook	
specifieke	 curriculumgebonden	 aandachtspunten	 voor	 de	 korte	
heropstart	kwamen	daarbij	aan	bod,	vanuit	de	principes	van	goed 
onderwijs voor alle leerlingen.

Daarbij	 aansluitend	 schonken	 we	 als	 pedagogische	 begeleiding	
ook	 extra	 aandacht	 aan	 de	 doelgroep	 van	 jongeren	 in	 het	 ont-
haalonderwijs	voor	anderstalige	nieuwkomers	(OKAN):	vanuit	een	
grote	bezorgdheid	om	ondanks	de	 lockdown	de	OKAN-leerlingen	
goed	te	kunnen	oriënteren	en	de	ex-OKAN’ers	correct	en	prospec-
tief	 te	 evalueren	 en	 delibereren,	 organiseerden	 de	 pedagogisch	
begeleiders OKAN Vlaanderenbreed een webinar voor OKAN-co-
ordinatoren	 en	 vervolgschoolcoaches	 in	 samenwerking	met	 het	
Vrij	CLB	Netwerk.	Daarin	werden	voor	die	doelgroep	de	specifieke	
aanbevelingen	 omtrent	 evalueren	 en	 delibereren	 in	 coronatijden	
toegelicht,	 casussen	 besproken	 en	 suggesties	 gedaan	 hoe	 ont-
haalscholen	en	vervolgschoolcoaches	prioriteiten	konden	stellen	
in deze bijzondere periode.

Om	schooleigen	keuzes	in	het	curriculum	te	faciliteren	via	LLinkid,	
de	digitale	leerplantool	voor	het	secundair	onderwijs,	werden	er	di-
verse	ondersteuningsinitiatieven	voorzien,	zowel	voor	directies	en	
beheerders	van	de	digitale	leerplantool	als	voor	de	leraren	en	vak-
groepen	die	er	gebruik	van	maken.	Op	de	themapagina	‘ondersteu-
ning leerplantool’	kunnen	gebruikers	terugvallen	op	handleidingen	
en	 korte	 instructiefilmpjes,	worden	 veelvoorkomende	 vragen	 be-
antwoord	 en	 aangevuld	 en	 vinden	 gebruikers	 een	 nieuwspagina	
met	 de	 allerlaatste	 info	 met	 betrekking	 tot	 LLinkid.	 Aanvullend	
zorgt	 de	 helpdesk	 (helpdesk.llinkid@katholiekonderwijs.vlaande-
ren)	er	via	een	ticketsysteem	voor	dat	er	kort	op	de	bal	kan	worden	
gespeeld;	 vragen	 die	 via	 e-mail	 binnenkomen,	 krijgen	 binnen	 de	
drie	werkdagen	een	antwoord.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_21
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_21
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/idee%C3%ABn-secundair-onderwijs
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen/krachtige-leeromgeving
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen/krachtige-leeromgeving
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_webinar_OKAN
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/ondersteuning-leerplantool
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/ondersteuning-leerplantool
mailto:helpdesk.llinkid%40katholiekonderwijs.vlaanderen?subject=
mailto:helpdesk.llinkid%40katholiekonderwijs.vlaanderen?subject=
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De scholen die deelnemen aan het internationale professionalise-
ringsproject rond innovatieve leeromgevingen (voorbeeld 22)	krij-
gen	de	kans	om	binnen	Europa	te	 leren	over	een	of	meerdere	in-
novatieve	clusters	(outdoor learning, embodied learning, experiential 
learning, blended learning, gamification).	Vanuit	de	gekozen	cluster	
volgen	zij	een	internationale	cursus	of	gaan	zij	innovatieve	scholen	
bezoeken.	De	Vlaamse	scholen	doen	dat	dankzij	Europese	subsi-
dies	en	met	ondersteuning	van	de	pedagogische	begeleiding.	Van	
bij de start – implementatie in het nascholingsplan – tot de veran-
kering	van	het	geleerde	in	de	eigen	schoolcontext	zorgt	de	peda-
gogische	begeleiding	voor	ondersteuning.	We	doen	dat	door	het	
uitzetten	van	een	lerend	netwerk	waarmee	de	deelnemers	tot	diep	
professioneel	 leren	kunnen	komen.	Binnen	die	netwerken	wisse-
len	de	schoolteams	met	elkaar	uit	hoe	zij	het	geleerde	in	de	eigen	
schoolcontext	implementeren	en	hoe	zij	werken	aan	een	gedeelde	
schoolvisie	met	betrekking	tot	de	principes	van	 innovatieve	 leer-
omgevingen.

VOLWASSENENONDERWIJS

Op	dit	ogenblik	is	de	curriculumontwikkeling	in	het	secundair	vol-
wassenenonderwijs in volle beweging, aangezien met regelmaat 
nieuwe	beroepskwalificaties	ingeschaald	worden	die	de	basis	vor-
men	voor	de	vernieuwde	opleidingsprofielen.	Die	opleidingsprofie-
len	vormen	dan	de	basis	van	de	leerplannen	die	internetten	ontwik-
keld	worden	onder	de	coördinatie	van	de	projectgroep	curriculum.	
Alle	leerplannen	vind	je	terug	op	de	website	van	de	stuurgroep	vol-
wassenenonderwijs	die	volledig	vernieuwd	werd:	www.stuurgroep-
vo.be.	Leerplanimplementatie	en	leerplanevaluatie	staan	centraal	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_22
http://www.stuurgroepvo.be
http://www.stuurgroepvo.be
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in tal van onze begeleidingsinitiatieven, zoals in opvolging van de 
doorlichting van centra (voorbeeld 23).

Binnen het volwassenenonderwijs was het afgelopen schooljaar 
inzetten op afstandsonderwijs en gecombineerd onderwijs een 
belangrijk	speerpunt.	Een	belangrijke	belemmering	van	participa-
tie	aan	levenslang	leren	is	het	gebrek	aan	tijd	bij	heel	wat	cursis-
ten.	Door	 tijds-	 en	plaatsonafhankelijk	 leren	kunnen	we	daaraan	
tegemoetkomen.	Los	van	corona	werd	daarop	al	ingezet,	maar	het	
kreeg	in	de	loop	van	het	schooljaar	nog	meer	urgentie	door	de	lock-
down en de gevolgen van de coronacrisis. Samen met de centra 
voor	het	volwassenenonderwijs	hebben	we	de	keuze	gemaakt	om	
een	gemeenschappelijk	digitaal	leerplatform	aan	te	schaffen.	Om	
de	invoering	ervan	te	ondersteunen,	heeft	de	pedagogische	bege-
leiding	ingezet	op	een	ondersteunend	aanbod	van	digitale	didac-
tiek	waar	alle	centra	op	intekenden	(voorbeeld 24).

BESLUIT

Uit	alle	 voorbeelden	 is	het	duidelijk	dat	samenwerking,	Vlaande-
renbrede	 afstemming,	 uitwisseling	 en	 leren	 van	 elkaar	 cruciale	
hefbomen	zijn	voor	een	sterke	leerplanimplementatie.	Daarbij	blijft	
het	benadrukken	van	eigenaarschap	in	scholen	door	het	verbinden	
met	de	schoolspecifieke	werking	doelstelling	nummer	één	om	mee	
excellent onderwijs te realiseren.

3.5 Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg 
en kansen

3.5.1 Het schoolteam gebruikt de kracht van het verschil 
als pedagogische hefboom.

3.5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekan-
sen voor elke lerende in alle facetten van het school-
leven met het oog op de ontplooiing van de volledige 
persoon van de lerende.

3.5.3 Het schoolteam realiseert een inclusieve leeromge-
ving.

MOEILIJK BEGRIJPBAAR GEDRAG

Schoolteams	vragen	steeds	vaker	ondersteuning	bij	het	omgaan	
met	moeilijk	begrijpbaar	gedrag	(voorbeeld 25). Zo was er het voor-

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_23
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_24
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_25
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bije	schooljaar	bijvoorbeeld	de	vraag	van	een	secundaire	school	
om	met	een	hele	klasgroep	aan	de	slag	te	gaan.	Twee	leraren	wa-
ren	uitgevallen	vanwege	het	storende	gedrag	van	 leerlingen.	Het	
lerarenteam	eiste	dat	de	directie	iets	zou	ondernemen.	De	pedago-
gisch begeleider zette daarbij in op trajectbegeleiding, waarbij het 
eigenaarschap	maximaal	bij	alle	betrokkenen	van	de	school	kwam	
te	 liggen.	 Hij	 ondersteunde	 het	 schoolteam	 tot	 op	 de	 klasvloer,	
was zichtbaar aanwezig in de school en stond open voor concrete 
vragen.	Vertrekkend	van	een	specifieke	situatie	werkte	de	pedago-
gisch begeleider aan een breed gedragen en geïntegreerd beleid op 
leerlingenbegeleiding.

Dergelijke	trajecten	van	cocreatie	tussen	de	pedagogische	bege-
leiding	en	de	school	zijn	uiteraard	 intensief	en	vergen	de	nodige	
tijd,	maar	de	dynamiek	die	dat	met	zich	meebrengt	en	de	regelma-
tige	terugkoppeling	zorgen	voor	een	duurzaam	effect.

Enkele	 jaren	geleden	maakten	we	met	de	pedagogische	begelei-
ding	 voor	 het	 basisonderwijs	 een	 vademecum	 zorg,	 dat	 ruimer	
gaat	dan	de	aanpak	van	problemen	en	preventief	werken.	Het	be-
steedt aandacht aan de vele initiatieven die door alle schoolbe-
trokkenen	 worden	 genomen	 om	 optimale	 ontwikkelingskansen	
te creëren voor alle leerlingen. Het omvat de domeinen leren en 
studeren,	onderwijsloopbaan,	welbevinden	(psychisch	en	sociaal	
functioneren)	en	gezondheid	 (preventieve	gezondheidszorg).	Het	
vademecum	bleek	een	inspiratiebron	en	gebruiksinstrument	voor	
ontzettend	veel	katholieke	basisscholen.	Dat	vademecum	hebben	
we	geactualiseerd	 (voorbeeld 26).	We	hebben	het	 verbreed	naar	
het	hele	leerplichtonderwijs	en	leggen	de	focus	niet	alleen	op	zorg,	
maar	 ook	 op	 gelijke	 onderwijskansenbeleid	 (GOK).	 Je	 vindt	 het	
nieuwe	vademecum	op	onze	website.	Het	is	ook	beschikbaar	in	de	
vorm	van	een	plooimap	of	een	ringmap,	met	samenvattende	fiches	
die verwijzen naar de website.

Alle pedagogisch begeleiders van het leerplichtonderwijs profes-
sionaliseerden	zich	in	het	schooljaar	2019-2020	om	de	inhoud	en	
de	begeleidingsmogelijkheden	van	het	vademecum	te	verwerven.	
We	ondersteunden	schoolleiders	om	met	het	vademecum	een	ge-
integreerd beleid op leerlingenbegeleiding verder vorm te geven en 
te	implementeren.	En	we	ondersteunden	leraren	en	middenkader	
(zorgcoördinatoren,	 GOK-coördinatoren	 en	 leerlingenbegeleiders)	
om hetzelfde te doen.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_26
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen
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Tijdens	de	lockdown	werden	scholen	geconfronteerd	met	situaties	
die	 ze	 nooit	 eerder	meegemaakt	 hadden.	 In	 vaak	moeilijke	 om-
standigheden bleven onze pedagogisch begeleiders schoolteams 
van	nabij	ondersteunen.	Soms	konden	ze	daarbij	van	de	nood	een	
deugd	maken	(voorbeeld 27). Zo was er de vraag van een basis-
school	die	een	tuchtprocedure	was	opgestart	voor	een	jongen	met	
moeilijk	 begrijpbaar	gedrag.	De	begeleider	 greep	de	concrete	 si-
tuatie	aan	om	de	zorgcoördinator	te	versterken	via	modeling. Uit-
eindelijk	werden	verbanden	gelegd	met	een	al	lopend	traject	rond	
verbindend	schoolklimaat.	Het	bleef	niet	bij	een	eenmalige	 inter-
ventie.	Samenwerking	en	trajectmatige	begeleiding	zorgden	voor	
het	versterken	van	het	hele	schoolteam.	En	de	leerling?	Die	mag	
blijven	en	is	opnieuw	tot	leren	gekomen!

Met	de	extra	middelen	voor	het	Brusselbeleid	bleven	we	verder	in-
zetten	op	het	versterken	van	schoolteams	in	de	omgang	met	moei-
lijk	begrijpbaar	gedrag	(voorbeeld 28).	We	streven	telkens	naar	een	
trajectmatige	samenwerking	tussen	een	pedagogisch	begeleider	
competentieontwikkeling	en	een	schoolbegeleider.	Begeleiding	op	
de	klasvloer	is	daarbij	van	bijzonder	groot	belang.	Het	komt	erop	
aan	om	samen	met	leraren	oplossingen	uit	te	werken.	Dat	is	telkens	
maatwerk.	Het	proces	wordt	voortdurend	opgevolgd,	geëvalueerd	
en	bijgestuurd,	waarbij	het	versterken,	verbreden	en	verdiepen	van	
de competenties van de leraren centraal staan. Begeleiders bieden 
die	ondersteuning	tot	op	de	klasvloer,	maar	ze	doen	tegelijkertijd	
meer.	Vanuit	een	specifieke	casus	gaan	ze	met	schoolteams	aan	
de	slag	om	ook	 tot	op	het	niveau	van	het	schoolbeleid	effect	 te	
hebben.

In	 scholen	met	 een	 sterk	 beleid	 op	 het	 vlak	 van	 leerlingenbege-
leiding	komt	dat	beleid	participatief	 tot	stand.	Een	trajectmatige	
werking	betrekt	niet	alleen	het	hele	schoolteam,	maar	ook	de	leer-
lingen	 en	hun	ouders.	De	 intensieve	 trajecten	die	 begeleiders	 in	
scholen lopen, dragen ertoe bij dat het beleid door het hele school-
team gedragen wordt en afgestemd is op het eigen pedagogisch 
project,	 rekening	houdend	met	 de	noden	 van	de	 leerlingenpopu-
latie en de schoolse context. Pedagogische begeleiding vandaag 
werkt	doelgericht,	systematisch,	planmatig	en	transparant.

Onze	 begeleiders	 vertrekken	daarbij	 van	 het	 concept	 van	 de	 ka-
tholieke	dialoogschool,	waarvan	het	diversiteitsdenken	één	van	de	
fundamenten	is.	Ze	versterken	de	kwaliteitsontwikkeling	in	scho-

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_27
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_28
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len	door	 vanuit	 specifieke	situaties	ook	aan	visieontwikkeling	 te	
doen.	Daarbij	krijgen	systematisch	en	cyclisch	plannen	en	het	me-
ten van effect een plaats.

In	hun	rapportage	geven	onze	pedagogisch	begeleiders	aan	dat	ze	
de	drie	strategische	doelen	bij	deze	prioriteit	in	nagenoeg	gelijke	
mate	nastreven.	Strategisch	doel	2	scoort	met	6	%	maar	één	pro-
cent hoger dan het eerste en het derde strategisch doel. Dat beves-
tigt	de	opvatting	dat	het	nastreven	van	die	doelen	vaak	gelijktijdig	
gebeurt	en	dat	ze	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden	zijn.	Inzet-
ten	op	zorg	en	kansen	voor	alle	lerenden	vraagt	een	engagement	
ten aanzien van alle drie de strategische doelen.

COMPETENTIEONTWIKKELING

Pedagogisch	begeleiders	competentieontwikkeling	zijn	het	 voor-
bije	schooljaar	blijven	 inzetten	op	het	 realiseren	van	de	 inclusie-
ve	school	in	verbindende	samenwerking	met	alle	partners.	De	be-
leidsontwikkelingen	met	betrekking	tot	het	ondersteuningsmodel	
maken	 dat	 hun	 taak	 zich	 situeert	 binnen	 zorgfase	 2,	 uitbreiding	
van	 zorg	 en	 zorgfase	 3,	 individueel	 aangepaste	 curricula.	 Daar-
naast zorgen zij, als een van de vier cocreatiepartners in het onder-
steuningsmodel,	voor	de	verbinding	met	de	reguliere	begeleiding	
voor fase 0, basiszorg en fase 1, verhoogde zorg.

De	praktijk	leert	ons	dat	pedagogisch	begeleiders	competentieont-
wikkeling	een	belangrijke	rol	hebben	in	het	op	de	agenda	zetten	en	
vasthouden	van	inclusief	onderwijs	en	het	daarbijhorende	recht	op	
redelijke	aanpassingen,	waaronder	ondersteuning	vanuit	een	on-
dersteuningsnetwerk	of	vanuit	het	buitengewoon	onderwijs.	Peda-
gogisch	begeleiders	competentieontwikkeling	zijn	dan	ook	sterk	
betrokken	in	wat	we	noemen	‘afwegingssituaties’,	in	de	realisatie	
van	kwaliteitsvolle	inclusietrajecten,	individueel	aangepaste	curri-
cula	(IAC)	en	de	professionalisering	van	ondersteuners.

AFWEGINGSSITUATIES

Een	schoolteam	merkt	dat	de	ontwikkeling	van	een	leerling	in	de	
basisschool niet op dezelfde manier verloopt als bij zijn medeleer-
lingen.	De	leerling	bleef	al	eens	zitten,	de	ouders	wensen	geen	ver-
wijzing	naar	het	buitengewoon	onderwijs,	de	 leerling	beschikt	al	
over	een	gemotiveerd	verslag,	het	CLB	twijfelt	of	een	verslag	nodig	
is	…	De	ondersteuner	heeft	daarover	overleg	met	de	pedagogisch	
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begeleider	competentieontwikkeling	die	met	hem	de	situatie	ver-
kent	 en	analyseert.	Op	 vraag	 van	de	 school	 en	de	ondersteuner	
sluit	de	pedagogisch	begeleider	competentieontwikkeling	aan	bij	
het	multidisciplinair	overleg	in	verband	met	die	leerling.	De	proble-
men	stellen	zich	vooral	met	betrekking	 tot	wiskunde:	de	 leerling	
komt	niet	tot	automatisatie	van	een	aantal	basisvaardigheden,	zo-
als	maaltafels,	heeft	moeite	met	vraagstukken	en	zelfstandig	wer-
ken.	Voor	een	aantal	basisvaardigheden	situeert	de	leerling	zich	op	
het	niveau	van	het	derde	leerjaar.	De	leerling	ligt	goed	in	de	groep,	
is	erg	sociaal	ingesteld,	maar	ervaart	in	de	wiskundeles	veel	frus-
traties,	omdat	hij	niet	mee	kan	met	de	groep.

Tijdens	 het	multidisciplinair	 overleg	 bevestigen	 zowel	 de	 klasle-
raar	als	de	zorgcoördinator	dat	zij	voor	de	leerling	een	mogelijke	
doorstroming	naar	1B	niet	uitsluiten.	Het	meisje	zal	er	eventueel	
in	slagen	om	binnen	de	richting	personenzorg	haar	weg	te	maken.

De	pedagogisch	begeleider	competentieontwikkeling:

• 	bevestigt	de	klasleraar	in	de	aanpassingen	die	hij	voorstelt	
(minder	oefeningen,	gebruik	 rekenmachine,	gebruik	maal-
tafelkaarten	…)	en	benadrukt	dat	de	leerling	blijft	aanslui-
ten	bij	de	klasgroep	en	wiskunde	op	maat	doet	als	de	ande-
re	leerlingen	ook	met	wiskunde	bezig	zijn.

• 	ondersteunt	de	zorgcoördinator	en	klasleraar	in	de	voorbe-
reiding	 van	het	 gesprek	met	 de	 anderstalige	ouders.	Het	
belang	van	concrete	taal,	ondersteund	met	het	nodige	ma-
teriaal	en	het	regelmatig	herhalen	van	de	keuzes	die	men	
nu	maakt,	worden	benadrukt.	Er	wordt	afgesproken	dat	toe-
lichting	rond	de	B-stroom	in	een	tweede	gesprek	zal	gebeu-
ren.

• 	gaat	 in	op	de	vragen	van	de	ondersteuner	rond	zijn	rol	 in	
dit	proces.	Mee	nadenken	over	hoe	de	leerling	kan	partici-
peren,	samen	met	de	leerkracht	zoeken	naar	de	zone	van	
de	naaste	ontwikkeling	en	de	leerling	leren	werken	met	het	
aangepast	materiaal	komen	aan	bod.

Het	multidisciplinair	overleg	wordt	afgerond	met	de	afspraak	dat	
de	 leerling	 geen	 verslag	 krijgt,	 dat	 alles	 wordt	 ingezet	 op	 door-
stroming	naar	de	B-stroom	en	dat	de	ouders	nu	al	worden	geïn-
formeerd	over	het	vermoedelijk	niet	behalen	van	een	getuigschrift	
basisonderwijs.
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De	pedagogisch	begeleider	competentieontwikkeling	blijft	binnen	
het	 ondersteuningsnetwerk	 waaraan	 hij	 verbonden	 is	 de	 onder-
steuner	coachen	waar	nodig.

KWALITEITSVOLLE IAC-TRAJECTEN

Samen	met	onze	juristen	werd	de	mededeling	‘Inschrijven	van	leer-
lingen	met	een	verslag	 in	het	gewoon	onderwijs’	geactualiseerd.	
Scholen	 vinden	 daarin	 terug	wanneer	we	 spreken	 over	 een	 indi-
vidueel	aangepast	curriculum	(IAC),	hoe	de	inschrijving	moet	ge-
beuren,	welke	stappen	ze	moeten	zetten	bij	de	afweging	van	de	
redelijke	aanpassingen	…Voor	 veel	 scholen	 is	de	overweging	 tot	
een	IAC	nog	nieuw,	ze	voelen	zich	dan	ook	onzeker	in	de	stappen	
die ze moeten ondernemen. De mededeling geeft op die vragen 
een	duidelijk	antwoord	binnen	het	perspectief	 van	de	katholieke	
dialoogschool	als	een	inclusieve	school.

Wanneer	in	overleg	met	alle	partijen	en	na	een	handelingsgericht	
diagnostiektraject	toch	beslist	wordt	tot	een	IAC,	ondersteunen	we	
onze	scholen	 in	hun	competenties	om	dergelijke	trajecten	kwali-
teitsvol	te	realiseren.	We	bieden	hun	via	‘de	handleiding	voor	de	re-
alisatie	van	kwaliteitsvolle	IAC’	de	nodige	kapstokken	om	met	een	
IAC	aan	de	slag	te	gaan.	Die	handleiding	is	gebaseerd	op	het	werk	
van	 onze	 pedagogisch	 begeleiders	 competentieontwikkeling	 de	
voorbije	jaren	rond	IAC.	We	besteden	expliciet	aandacht	aan	plan-
matig	werken	in	die	trajecten,	omdat	die	leerlingen	ook	recht	heb-
ben	op	kwaliteitsvol	onderwijs	waarbij	 leren	en	participeren	cen-
traal	staan.	Ondersteuners	en	scholen	kunnen	daarbij	altijd	door	
onze	pedagogisch	begeleiders	competentieontwikkeling	gecoacht	
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worden. Het voorbije schooljaar waren pedagogisch begeleiders 
competentieontwikkeling	in	de	periode	van	1	september	2019	tot	
en	met	31	januari	2020	betrokken	in	546	IAC-trajecten,	25	%	van	
hun	werktijd	ging	ernaartoe.	Die	ondersteuning	gebeurt	steeds	op	
de	werkvloer	in	nauwe	samenwerking	met	het	schoolteam	en	vak-
begeleiders,	 omdat	 grondige	 kennis	 van	de	 leerplannen	een	 ver-
eiste	is	voor	kwaliteitsvolle	IAC.	Individueel	aangepaste	curricula	
vertrekken	immers	altijd	van	het	gemeenschappelijk	curriculum.

BASISSOKKEL VOOR ALLE ONDERSTEUNERS

In	overleg	met	de	beheerscomités	van	het	ondersteuningsmodel	
(kleine	 en	 brede	 types)	 werd	 een	 basissokkel	 voor	 alle	 nieuwe	
ondersteuners	 afgesproken.	 Die	 basissokkel	 omvat	 de	 volgende	
thema’s:	 visie	 op	 ondersteuning,	 visie	 op	 inclusie	 en	 inclusieve	
grondhouding;	verbindend	samenwerken	en	communiceren,	zorg-
continuüm,	 handelingsgericht	 werken,	 redelijke	 aanpassingen,	
M-cirkel,	Universal	Design	for	Learning,	gericht	ondersteunen	van	
leraren in het leren omgaan met diversiteit en leerplannen, waar-
onder	 individueel	 aangepast	 curriculum.	Afgesproken	 is	 dat	 alle	
nieuwe	ondersteuners	de	eerste	drie	thema’s	tijdens	hun	basisvor-
ming	krijgen	ongeacht	hun	voorgeschiedenis.	De	andere	thema’s	
volgen	zij	na	overleg	met	hun	coördinator.	Zo	dragen	we	bij	tot	een	
gelijkgerichte	 kwaliteitsvolle	werking	 in	 al	 onze	 ondersteunings-
netwerken.	Voor	elk	van	die	thema’s	worden	door	de	pedagogisch	
begeleiders	competentieontwikkeling	een	actuele	powerpointpre-
sentatie	aangeboden	en	actueel	materiaal	ter	beschikking	gesteld.	
De	concrete	uitrol	gebeurt	door	de	pedagogisch	begeleiders	com-
petentieontwikkeling	in	het	kader	van	hun	professionaliseringsop-
dracht,	in	elk	ondersteuningsnetwerk	op	maat	en	in	overleg	met	de	
coördinatoren.

De drie voorbeelden tonen aan dat Vlaanderen blijft groeien in het 
realiseren	van	inclusief	onderwijs.	Een	belangrijk	vernieuwingspro-
ces	dat	uit	de	startblokken	geschoten	is,	maar	kwetsbaar	blijft	in	
de	 verdere	 uitrol.	 Inclusiedeskundigen	 en	 inclusieambassadeurs	
die	blijven	coachen	en	ondersteunen	vanuit	een	onvoorwaardelijk	
geloof	in	inclusie	en	met	de	nodige	inclusiedeskundigheid,	zullen	
bij	de	uitrol	van	het	nieuwe	decreet	 leersteun	dan	ook	meer	dan	
nodig blijven.
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3.6 Talenbeleid in diversiteit

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

3.6.2 Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromge-
ving met het oog op de ontplooiing van de volledige 
persoon van de lerende.

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

Taal	heeft	een	verbindende	rol.	Het	is	één	van	de	belangrijkste	in-
strumenten	om	deel	te	nemen	aan	de	samenleving	en	op	school.	
Vanaf de basisschool het Nederlands goed (leren) beheersen, 
vormt	de	basis	voor	een	succesvolle	schoolloopbaan	en	het	late-
re	leven.	Vanuit	dat	uitgangspunt	ondersteunen	onze	taalbegelei-
ders	de	scholen	bij	het	uittekenen	van	een	schooleigen	beleid	voor	
meertaligheid	 in	 combinatie	met	 een	 beleid	 voor	 het	 versterken	
van	de	schooltaal	Nederlands.	Ze	versterken	de	scholen	in	hun	op-
dracht	om	zowel	de	talige	competenties	van	hun	leerlingen	te	ont-
wikkelen	als	het	Nederlands	als	instructietaal	tijdens	(onderwijs)- 
activiteiten.

Alle	doelen	van	de	prioriteit	‘talenbeleid	in	diversiteit’	krijgen	even-
veel	aandacht	binnen	het	begeleidingswerk	van	de	taalbegeleiders.	
Het	spreekt	voor	zich	dat	de	aandacht	voor	die	doelen	onvermin-
derd	blijft,	gezien	het	belang	van	taalontwikkeling	voor	de	school-
loopbaan	en	voor	de	succesvolle	participatie	aan	de	samenleving	
van alle lerenden.

Een	 aandachtspunt	 binnen	 het	 werk	 van	 de	 taalbegeleiders	 is	
schoolteams	bewust	leren	inzetten	op	en	gebruikmaken	van	meer-
taligheid – en	dus	ook	de	thuistaal – in	de	klas	en	op	school.	Dat	
kan	vanuit	een	vraag	of	bezorgdheid	van	het	schoolteam	zijn.	Het	
kan	ook	een	aandachtspunt	zijn	dat	aan	bod	komt	bij	andere	talige	
noden	van	scholen,	zoals	het	versterken	van	de	talige	interacties.	
De	subsidies	voor	het	Brusselbeleid	laten	ons	toe	om	in	Brusselse	
scholen daarin extra te investeren (voorbeeld 29),	maar	ook	Vlaan-
derenbreed	 zetten	we	 in	 op	 het	 verhogen	 van	 de	 betrokkenheid	
door	een	sterk	taalaanbod	en	talige	interacties.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_29
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De	talige	uitdagingen	voor	schoolteams	worden	er	niet	minder	op.	
Onderzoek	 toont	 aan	 dat	 het	 niveau	 van	 begrijpend	 lezen	 sterk	
achteruitgaat.	Heel	wat	basis-	en	secundaire	scholen	doen	extra	
inspanningen	om	hun	leesonderwijs	te	verbeteren.	Een	groot	deel	
van	het	begeleidingswerk	gaat	dan	ook	naar	het	ondersteunen	van	
scholen	bij	het	uitwerken	van	een	krachtig	leesbeleid.	Werken	aan	
begrijpend	 lezen	begint	 al	 bij	 de	 jongste	 leerlingen.	We	brengen	
leraren	samen	in	netwerken	om	vanuit	het	leerplan	Zin in leren! Zin 
in leven! samen	krachtige,	betekenisvolle	onderwijsarrangementen	
voor	begrijpend	lezen	te	maken	en	met	elkaar	te	delen	(voorbeeld 
30).	De	 lat	wordt	hoog	gelegd:	 leerlingen	gaan	effectief	en	 func-
tioneel	aan	de	slag	met	allerlei	soorten	teksten	uit	verschillende	
media.	Daarnaast	wijzen	we	schoolteams	ook	de	weg	naar	de	vor-
mingen	over	het	ontwikkelveld	taalontwikkeling	en	over	begrijpend	
lezen om zich verder te professionaliseren.

Ook	secundaire	scholen	zijn	vragende	partij	voor	een	sterk	leesbe-
leid. Naast het verder inzetten op het implementeren van het leer-
plan	en	taalgericht	vakonderwijs,	gaan	we	graag	in	op	die	vraag,	
gezien	het	dalende	niveau	van	begrijpend	lezen	van	de	leerlingen.	
We	ondersteunen	de	scholen	om	op	een	gedragen	manier	een	ge-
structureerd	leesbeleidstraject	uit	te	zetten,	waarbij	zowel	taallera-
ren	als	niet-taalleraren	betrokken	worden	(voorbeeld 31).

In	de	tweede	helft	van	het	schooljaar	2019-2020	doorkruiste	het	co-
ronavirus	de	‘normale’	manier	van	begeleiden.	De	periode	van	lock-
down	hield	voor	scholen	een	grote	uitdaging	in	om	de	leerlingen	
zo	goed	mogelijk	te	begeleiden	in	hun	leerproces.	Voor	de	meest	
kwetsbare	leerlingen	met	specifieke	noden	en	behoeften	was	die	
uitdaging	zo	mogelijk	nog	groter.	Hoewel	de	omstandigheden	niet	
evident	waren,	konden	de	scholen	onvoorwaardelijk	rekenen	op	de	
expertise van de (taal)begeleiders om via online overleg school-
nabij	te	zijn	en	de	vragen,	in	het	bijzonder	ook	over	leerlingen	met	
specifieke	noden	en	behoeften,	te	verzamelen	en	zo	goed	mogelijk	
te	ondersteunen	(voorbeeld 32).

Pedagogisch	begeleiders	spelen	sterk	in	op	schoolspecifieke	leer-
vragen om trajecten op te zetten. De nabijheid van de pedago-
gische begeleiding bij de schoolteams, het begeleiden tot op de 
klasvloer	en	het	faciliteren	van	uitwisselingskansen	via	netwerken	
en	online	platformen	dragen	bij	 tot	het	versterken	van	het	(taal)- 
onderwijs.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_30
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_30
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_31
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Voorbeeld_32
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3.7 Addendum bij het Begeleidingsplan 2018-2021

3.7.1 Engagementsverklaring met het oog op het verhogen van de on-
derwijskwaliteit in Vlaanderen

Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	heeft – samen met de minister en 
de	vertegenwoordigers	van	het	GO!,	OVSG	en	POV – op 5 decem-
ber 2019 de Engagementsverklaring met het oog op het verhogen van 
de onderwijskwaliteit in Vlaanderen	 ondertekend,	 naar	 aanleiding	
van	de	dalende	PISA-resultaten.	“Onderwijskwaliteit	is	een	gedeel-
de	verantwoordelijkheid,	ook	binnen	de	vrijheid	van	onderwijs.	Een	
gezamenlijk	 engagement	 van	 alle	 onderwijsactoren	 is	 dan	 ook	
noodzakelijk	om	ervoor	te	blijven	zorgen	dat	elk	kind	in	Vlaanderen	
het	onderwijs	krijgt	waar	het	recht	op	heeft.”

Concreet	heeft	de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onder-
wijs	Vlaanderen	daarmee	haar	 intentie	kenbaar	gemaakt	om	na-
drukkelijker	in	te	zetten	op	acties	tot	versterking	van	de	onderwijs-
kwaliteit	door	onder	andere	mee	te	werken	aan:

• 	het	versterken	van	de	kennis van het Nederlands zodat alle 
kinderen	maximale	kansen	krijgen;

• 	het	 ontwikkelen	 en	 implementeren	 van	gevalideerde, ge-
standaardiseerde en genormeerde proeven die de leerwinst 
in	 kaart	 brengen	 evenals	 de	mate	waarin	 de	 eindtermen	
worden gerealiseerd;

• 	het	ontwikkelen	en	implementeren	van	ambitieuze eindter-
men	via	een	gerichte	effectieve	didactische	aanpak.

In dit begeleidingsverslag beschrijven we hoe we dat engagement 
(willen) realiseren.

3.7.2 Prioritaire thema’s in het Begeleidingsplan 2018-2021

In het Begeleidingsplan 2018-2021 hebben we de prioriteiten van 
de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
voor de periode 2018-2021 vastgelegd. Uit ons begeleidingsplan 
blijkt	 dat	we	 in	 de	 loop	 van	 de	 schooljaren	 2018-2019	 en	 2019-
2020	ook	al	in	ruime	mate	ingezet	hebben	op	een	versterking	van	
de	onderwijskwaliteit	op	de	drie	domeinen	die	in	de	Engagements-
verklaring	benoemd	worden.	We	linken	de	speerpunten	aan	de	vol-
gende	thema’s:

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Intr-20180703-25


44

•  talenbeleid in diversiteit (p. 24-25);
• 	kwaliteitsbeleid	(p.	14-15);
• 	schoolspecifieke	leerplannen/curricula	en	pedagogisch-di-

dactische implementatie (p. 19-20).

In	een	volgend	onderdeel	doen	we	een	tweeledige	insteek.	We	zet-
ten enerzijds de betreffende strategische en operationele doelen 
die	bij	het	aangegane	engagement	aansluiten	 in	de	verf.	We	na-
men	ze	daarom	bij	de	verschillende	speerpunten	nogmaals	expli-
ciet	 op.	 Anderzijds	 voegden	we	 enkele	 bijkomende	 strategische	
en	 operationele	 doelen	 toe	–	 in	 dit	 addendum	gemarkeerd – die 
verduidelijken	hoe	we	het	engagement	de	resterende	periode	van	
het	huidige	begeleidingsplan	willen	verwezenlijken.	Het	gaat	soms	
ook	om	extra	voetnoten.

Om	de	gestelde	doelen	uit	ons	begeleidingsplan	op	drie	jaar	te	re-
aliseren,	werkten	we	Vlaanderenbrede	actieplannen	uit.	In	voorbe-
reiding	op	het	schooljaar	2020-2021	kregen	ze	een	update.

Vervolgens	illustreren	we	expliciet	aan	de	hand	van	concrete	ac-
ties	hoe	we	inzetten	op	ieder	speerpunt.	Dat	doen	we	door	het	op-
sommen	van	acties	van	het	voorbije	schooljaar.	We	streven	daarbij	
zeker	geen	exhaustiviteit	na,	maar	willen	op	basis	van	enkele	goed	
gekozen	praktijkvoorbeelden	aantonen	hoe	de	pedagogische	be-
geleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	meewerkt	aan	een	
verhoging	van	de	onderwijskwaliteit	in	Vlaanderen.	We	blikken	ook	
vooruit	op	de	toekomst.

3.7.3 Strategische en operationele doelen voor de drie speerpunten

3.7.3.1 Talenbeleid in diversiteit

SD1	Het	schoolteam	gaat	uit	van	de	kracht	van	de	talige	diversi-
teit1 in de samenleving en op school om actief in te zetten op de 
meertalige	ontwikkeling2 van alle lerenden.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen	bij	het	ontwikkelen	en	het	concretiseren	van	een	
visie op positief omgaan met de aanwezige meertaligheid 

1  Nederlands,	thuistalen/dialecten,	omgevingstalen,	vreemde	talen,	gebarentaal	…
2  Stimuleren	van	het	Nederlands,	leren	van	vreemde	talen,	attitude-ontwikkeling	…
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in en rond de school.
• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	

scholen	bij	het	ontwikkelen	en	het	concretiseren	van	een	
visie	op	het	stimuleren	van	meertaligheid	bij	alle	lerenden.

• 	OD3	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	de	implementatie	van	CLIL.

SD2	Het	schoolteam	creëert	een	krachtige	taalleeromgeving	met	
het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	uitbouwen	van	een	krachtige	taalleer-
omgeving voor het verwerven van de schooltaal Neder-
lands.

• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	uitbouwen	van	een	krachtige	taalleer-
omgeving	die	lerenden	toelaat	niet-talige	leerinhouden	op-
timaal te verwerven.

• 	OD3	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	uitbouwen	van	een	krachtige	leesom-
geving.

SD3	Het	schoolteam	stemt	haar	onderwijsleerpraktijk	af	op	de	tali-
ge noden en behoeften van alle lerenden.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	 het	afstemmen	van	de	onderwijspraktijk	
op	de	talige	beginsituatie	van	de	lerenden.

• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	uitbouwen	van	een	krachtige	taalleer-
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omgeving	die	gedifferentieerd	inspeelt	op	specifieke	talige	
noden en behoeften van haar lerenden.

•  OD3 De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt school-
teams bij het uitbouwen van een krachtige taalleeromgeving 
voor anderstalige nieuwkomers.

3.7.3.2 Kwaliteitsbeleid

SD1	De	school	ontwikkelt	een	gedragen	visie	op	kwaliteit	in	functie	
van	haar	onderwijsleerpraktijk.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen	bij	de	ontwikkeling	van	de	visie	op	 interne	kwali-
teitsontwikkeling	en	van	het	kwaliteitszorgsysteem.

• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen	bij	het	gebruik	van	het	referentiekader	voor	Onder-
wijskwaliteit.

SD2	De	school	evalueert	haar	werking	cyclisch,	systematisch	en	
betrouwbaar	vanuit	de	resultaten	en	effecten	bij	de	lerenden.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen	in	processen	van	zelfevaluatie.

• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen in het verzamelen en interpreteren van data.

•  OD3 De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scho-
len in de interpretatie en het gebruik van de resultaten van 
toetsmaterialen uit de evaluatiebox basisonderwijs, inclusief 
de resultaten van de gevalideerde eindtoetsen basisonderwijs 
in vijf leergebieden.

•  OD4 De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scho-
len in het interpreteren op klas- en schoolniveau van de resul-
taten op gestandaardiseerde toetsen.

•  OD5 De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scho-
len in het werken met de eigen evaluaties van leerlingen om in-
zicht te krijgen in de leerwinst van leerlingen en in de kwaliteit 
van de eigen klas- en schoolwerking3.

3	 Zo	ondersteunt	de	pedagogische	begeleiding	schoolteams	bij	het	opvolgen	van	effecten	
over schooljaren heen voor leesvaardigheid (bao).



47

SD3	De	school	borgt	en	ontwikkelt	de	kwaliteit	(in	functie)	van	haar	
onderwijsleerpraktijk.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen in het omzetten van data naar actieplannen.

3.7.3.3	 Schoolspecifieke	 leerplannen/curricula	 en	 pedagogisch-didactische	 imple-
mentatie

SD1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door haar eigen opvoe-
dingsproject,	het	eigenaarschap	over	zijn	curricula	in	handen	in	lijn	
met de onderliggende principes ervan.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 maakt	 school-
teams	wegwijs	in	de	leerplannen/curricula4	van	Katholiek	
Onderwijs Vlaanderen.

• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	zich	eigen	maken	van	de	concrete	in-
houd	van	de	leerplannen/curricula.

• 	OD3	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen	bij	het	maken	van	schooleigen	keuzes	met	betrek-
king	tot	de	leerplannen/curricula.

• 	OD4	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
scholen bij het proces van handelingsplanning.

•  OD5 De pedagogische begeleidingsdienst zetelt in ontwikkel-
commissies voor de nieuwe eindtermen en toetst die aan de 
visie en realisatie van de leerplannen/curricula van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen.

•  OD6 De pedagogische begeleidingsdienst gaat samen met het 
werkveld op zoek naar de beste wijze waarop de nieuwe eind-
termen een plaats kunnen krijgen in de leerplannen/curricula 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

SD2	 Het	 schoolteam	 maakt	 bewuste	 pedagogisch-didactische	
keuzes	in	functie	van	de	ontplooiing	van	de	volledige	persoon	van	
de lerende.

• 	OD1	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	ontwikkelen	van	een	krachtige	leerom-
geving.

4	 	Zo	ondersteunt	de	pedagogische	begeleiding	onder	meer	schoolteams	bij	de	implemen-
tatie	van	het	ontwikkelveld	taalontwikkeling	in	Zin in leren! Zin in leven! (bao), het leerplan 
Nederlands	(so)	en	het	gemeenschappelijk	funderend	leerplan	(so).
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• 	OD2	 De	 pedagogische	 begeleidingsdienst	 ondersteunt	
schoolteams	bij	het	maken	van	bewuste	keuzes	rond	breed	
en	kansenversterkend	evalueren.

• 	OD3	De	pedagogische	begeleidingsdienst	ondersteunt	de	
proefprojecten differentiatie van de overheid.

3.7.4 Acties bij de drie speerpunten

3.7.4.1 Kennis van het Nederlands

3.7.4.1.1 Actieplan bij het begeleidingsplan

Bij	de	start	van	het	huidige	begeleidingsplan	(2018-2021)	werd	een	
actieplan	opgemaakt	dat	ons	helpt	om	die	doelen	te	bereiken.	Dat	
actieplan	werd	 in	het	schooljaar	2019-2020	bijgestuurd.	De	aan-
passingen	zijn	geel	gemarkeerd.

3.7.4.1.2 Illustratie van acties schooljaar 2019-2020

3.7.4.1.2.1  Zowel voor bao als so

• 	Wij	vertrekken	voor	onze	visie	 in	verband	met	talenbeleid	
van	een	meertalige	realiteit.	We	filterden	de	concrete	acties 
voor de onderwijstaal Nederlands	of	acties	die	je	vanuit	die	
invalshoek	kunt	lezen.

•  Een verdere gedetailleerde concretisering vind je in het ac-
tieplan voor begrijpend lezen.	Er	zaten	ook	trainingen	voor	
leraren voor begrijpend lezen in ons nascholingsaanbod.

	 Eerste	graad	so	kon	aansluiten	bij	 vormingssessies	 voor	
begrijpend	 lezen	 met	 opvolging	 in	 netwerk.	 De	 pedago-
gisch	begeleiders	organiseerden	bijvoorbeeld:

 – netwerk	begrijpend	 lezen	(start	en	verdieping):	 inzicht	
krijgen	 in	 het	 belang	 van	 de	 vijf	 didactische	 sleutels	
(Vlor-rapport)	en	hiermee	krachtige	leeslessen	maken;

 – praktijkgericht	onderzoek:	aan	de	hand	van	een	analyse	
van	de	 resultaten	 voor	 de	 verplichte	 taalscreening	 en	
lesobservaties	 een	actiepunt	over	 lezen	opstellen	dat	
door	de	voltallige	klassenraad	wordt	aangepakt;

 – dag van de taal (begrijpend lezen).

• We	werkten	 ook	 heel	wat	 uit	 voor	 anderstalige	 nieuwko-
mers:	 alternatieve	 leerlijnen,	 brochure	 ZILL met AN, con-
creet	materiaal	voor	so	voor	de	ex-OKAN-leerlingen	…

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_Nederlands
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_Nederlands_bijlage_1
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_Nederlands_bijlage_1
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_Nederlands_bijlage_2
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_Nederlands_bijlage_2
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• We	 werkten	 verder	 aan	 taalgericht	 (vak)onderwijs:	 de	
website,	 filmpjes,	 concretiseren	 van	 de	 tool	 taalgericht	
(vak)onderwijs	 voor	bao	en	 vakgroepen	so,	 vorming	voor	
niet-taalbegeleiders, onderdeel van vormingen over andere 
leergebieden	dan	taal	voor	directies	en	 leraren,	uitwerken	
van	 praktijkvoorbeelden	 voor	 ZillBib,	 concreet	 materiaal	
voor	so	voor	de	 leraren	niet-taalvakken	ter	ondersteuning	
van	hun	lessen,	cursussen,	proefwerken	…

• Alles	wat	 in	het	begeleidingsplan	staat	onder	 ‘schoolspe-
cifieke	 leerplannen/curricula	 en	 pedagogisch-didactische	
implementatie’	geldt	ook	voor	Nederlands.	Je	zou	dat	ac-
tieplan	 dus	 kunnen	 lezen	met	 telkens	 het	 woord	 ‘Neder-
lands’ eraan toegevoegd.

• De	transfer	tussen	de	taalvakken	onderling	en	Nederlands	
en	 andere	 vakken	 wordt	 duidelijk	 in	 de	 leerplannen.	 Zo	
wordt	er	de	samenhang	aangegeven,	bijvoorbeeld	 tussen	
de	verschillende	leerplandoelen	in	LLinkid	(nu	voor	de	eer-
ste graad).

• Taalscreening:	informatie	en	ondersteuning	bij	het	concre-
tiseren	van	de	aanpak	(opvolging	van	de	screening)	–	mo-
gelijke	instrumenten	(SALTO,	Opstap,	Diataal	…);	verwerken	
van gegevens na de screening en waar nodig leraren bege-
leiden in opzetten van opvolgingstrajecten.

• Verder wijzen we op de partnerschappen (bijvoorbeeld met 
Iedereen	Leest,	CANON	Cultuurcel)	en	onze	medewerking	
aan	 adviesorganen/resonansgroepen	 (bijvoorbeeld	 Taal-
raad,	Taalunie,	 Iedereen	 taalcompetent!,	 Literatuur	Vlaan-
deren	…).

3.7.4.1.2.2		Specifiek	voor	bao	

• 	Wanneer	we	werken	aan	meertaligheid,	doen	we	dat	altijd	
in	 combinatie	met	het	 stimuleren	 van	het	Nederlands	en	
vaak	zelfs	net	om	het	Nederlands	te	stimuleren.	

• Hetzelfde	geldt	 ook	 voor	 ‘kwaliteitsbeleid’.	Alles	wat	met	
de	evaluatiebox	te	maken	heeft,	kun	 je	ook	specifiek	ma-
ken	voor	Nederlands.	Concreet	nemen	we	op	het	einde	van	
het	 schooljaar	 2019-2020	 af:	 herhaling	 van	 de	 leestoets	
van	2019	(met	geankerde	items)	en	een	nieuw	ontwikkelde	
luistertoets	voor	het	schooljaar	2019-2020.

• 	Verder	 is	 er	 intussen	 ook	 de	 themapagina	 ‘taalonderwijs	
Nederlands’:	 daarop	vind	 je	heel	wat	 teksten,	een	kijkwij-
zer	en	instrumenten	die	we	ontwikkelden.	De	themapagina	

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalonderwijs-nederlands
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalonderwijs-nederlands
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wordt	nog	verder	aangevuld	dit	schooljaar.	De	themapagi-
na	talenbeleid	is	in	volle	ontwikkeling.

• 	Uit	de	kwantitatieve	analyse	die	we	maakten	van	het	pro-
ject	taalbegeleiding	blijkt	dat	we	vooral	aan	het	uitbouwen	
van	een	krachtige	taalleeromgeving	werkten	met	als	doel	
de	volledige	ontplooiing	van	elke	 leerling.	Daar	waren	we	
ook	het	meest	succesvol.	Werken	aan	meertaligheid	over-
schaduwt	volgens	die	cijfers	zeker	niet	het	werken	aan	het	
Nederlands.

• 	We	bereiden	de	ontwikkeling	van	nieuwe	eindtermen	voor.
• 	We	zetten	diverse	lerende	netwerken	op,	vooral	rond	begrij-

pend lezen.
• 	We	vulden	de	themapagina’s	taalonderwijs	Nederlands	en	

taalgericht	(vak)onderwijs	aan	en	implementeerden	de	in-
houden.

3.7.4.1.2.3		Specifiek	voor	so

• 	Nieuwe	 leerplannen	werden	ontwikkeld:	 ontwikkelwerk	 in	
leerplancommissies	(leraren	uit	verschillende	scholen,	pe-
dagogisch	begeleider,	expert)	met	daaraan	gekoppeld	door	
de pedagogische begeleiding implementatietrajecten, vor-
mingssessies	 (bijvoorbeeld	 voor	 taalbeschouwing,	 voor	
suggesties	B-stroom	…).

• 	De	 transfer	 en	 samenhang	 tussen	 de	 taalvakken	 onder-
ling	en	Nederlands	en	andere	vakken	wordt	duidelijk	in	de	
leerplannen. Zo wordt de samenhang aangegeven, bijvoor-
beeld:	

 – 	tussen	 de	 verschillende	 leerplandoelen	 in	 LLinkid	 (nu	
voor de eerste graad);

 – 	school-,	 instructie-	 en	 vaktaal	 en	het	nemen	van	noti-
ties	 komen	aan	bod	 in	 het	 gemeenschappelijk	 funde-
rend	leerplan	(voor	alle	leraren,	in	alle	vakken,	dus	een	
belangrijk	doel	om	op	in	te	zetten);

 – 	traject	 schrijftraining	 starten	 op	 school	 vanuit	Neder-
lands,	over	de	vakken	heen	(link	met	taalbeleid).

• 	De	 nieuwe	 PRO.-website	 werd	 voorbereid:	 pagina’s	 voor	
Nederlands	en	vreemde	talen;	taalbeleid	(taalgericht	(vak)- 
onderwijs):

 – 	taalgericht	 (vak)onderwijs:	 filmpjes,	 fiches	 in	 een	 tool	
taalgericht	(vak)onderwijs;

 –  met vorming voor alle begeleiders (taalbegeleider 
brengt	minstens	een	collega	van	een	ander	vak	 (niet-
taal) mee.)
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• 	Er	werden	diverse	netwerken	opgezet	(zie	ook	bao/so),	bij-
voorbeeld:	

 – 	netwerken	begrijpend	lezen	met	opvolging	in	de	school:	
ondersteuning	bij	het	opstarten	en	implementeren	van	
een	taal/leesbeleid	vanuit	talenbeleid;

 – 	netwerken	 taalgericht	vakonderwijs	gericht	op	 leraren	
niet-taalvakken	 (geschiedenis,	 nijverheidsvakken)	met	
transfer	vanuit	Nederlands	en	vice	versa;

 – 	netwerken	en	trajecten	met	beginnende	leraren:	traject	
aanvangsbegeleiding	 beginnende	 leraren	 met	 klas-
bezoek/individuele	 nabespreking;	 themasessies	 rond	
klasmanagement,	leerplannen,	evaluatie	en	actief	leren,	
‘Teach	like	a	champ’,	taalgericht	(vak)onderwijs	…;

 – 	netwerk	 vakcoördinatoren	Nederlands:	 rond	evaluatie,	
rOK,	 taalcompetenties,	 vakgroepwerking,	 differentiatie	
en	UDL,	leer-	en	jaarplanwerk	…

• 	instapopleiding	 voor	 beginnende	 vakcoördinato-
ren:	 coachingsvaardigheden	 van	 een	groep	 colle-
ga’s;

• 	bijeenkomst	 van	 vakcoördinatoren	 over	 lezen	 en	
PISA;

• 	PDCA-gericht	werken	met	de	vakgroep	Nederlands	
vertrekkend	vanuit	het	rOK;

 – 	gezamenlijke	 trajecten	 vakbegeleiding/schoolbegelei-
ding	in	verband	met	bijvoorbeeld:

•  leerplanrealisatie;
•  differentiatie;
• 	actief	leren/activerende	werkvormen	evaluatie;
• 	kwaliteitsvol	 werken	 (reflecteren	 vanuit	 het	 refe-

rentiekader	 voor	 onderwijskwaliteit:	 coaching,	 in-
put	en	procesbegeleiding)	met	alle	vakbegeleiders	
in	samenspraak	met	schoolbegeleiding;

•  zorgbeleid;
 – 	netwerken	vervolgcoaches:	intervisie	en	input	voor	het	

begeleiden van leraren met ex-OKAN-leerlingen.
•  Er werd intensief ingezet op het professionaliseren van le-

raren	talen,	bijvoorbeeld:
 – 	specifieke	 vorming	 voor	 leraren	eerste	graad	over	ge-

past en gedifferentieerd bronmateriaal (naar aanleiding 
van	nieuwe	leerplannen);

 – 	dag	van	de	talen:	workshops	over	onder	meer	feedback	
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geven,	evalueren	zonder	punten,	coöperatieve	werkvor-
men	(Kagan),	booksnappen,	narratieve	bordspelen	…;

 – 	dag	van	het	Nederlands	–	met	stuurgroep	Nederlands,	
jaarlijks	evenement;

 – 	organisatie	 van	 een	 meesterklas	 vakdidactiek	 Neder-
lands:	poëzieonderwijs,	schrijfvaardigheid,	leesvaardig-
heid,	taalbeschouwing;

 – 	conferentie	‘Het	schoolvak	Nederlands’	(Vlaanderen	en	
Nederland):	deelname	en	input;

 – 	jaarlijkse	didactische	en	pedagogische	berichten	voor	
het	vak	Nederlands,	bijvoorbeeld:

•  differentiatie en UDL voor Nederlands;
• 	feedback	en	evaluatie	voor	Nederlands;
•  geïntegreerde vaardigheden;

 – schoolbezoeken	–	vakgroep	Nederlands:		vraaggestuurd 
– vakdidactische	 input	 en/of	 procesbegeleiding	 rond	
thema’s	op	vraag:	taalbeschouwing,	schrijfvaardigheid,	
leesvaardigheid,	literatuur	…;

 –  proceswandeling via collegiale visitatie 2019-2020 en 
verder.

3.7.4.1.3 Geplande acties voor de nabije toekomst

De	volgende	acties	lopen	onder	meer	voor	Nederlands	en	continu-
eren we.

3.7.4.1.3.1  Voor het bao

• 	Implementatie	van	Zill	taalontwikkeling	Nederlands.
• 	Uitwerken	 van	 kijkwijzers	 bij	 de	 generieke	 doelen	 van	

taalontwikkeling	 Nederlands	 in	 Zill,	 met	 specifieke	 aan-
dacht	voor	evaluatie.

• 	Aanvullen	van	de	ZillBib,	via	praktijkvoorbeelden	en	illustra-
ties van Zill-doelen.

• 	Aanvullen	van	de	evaluatiebox.
•  Professionaliseren rond (niet-gealfabetiseerde) anderstali-

ge	nieuwkomers.
• 	Uitwerken	 nascholingsaanbod	 voor	 begrijpend	 lezen	 en	

vormgeven	aan	het	gesubsidieerde	project	‘lezen	in	actie’.
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3.7.4.1.3.2  Voor het so

• 	Themapagina’s	 Nederlands	 en	 taalgericht	 (vak)onderwijs	
aanvullen	en	implementatie	van	de	inhouden.

• 	Nieuwe	 leerplannen	Nederlands,	moderne	 vreemde	 talen,	
klassieke	talen	en	het	gemeenschappelijk	funderend	leer-
plan	doorontwikkelen	en	implementeren.

• 	De	samenhang	tussen	de	leerplandoelen	in	de	verschillen-
de	leerplannen	ook	in	de	tweede	en	derde	graad	duidelijk	
aangeven:	 bijvoorbeeld	 talen	 onderling	 en	 tussen	 Neder-
lands	en	andere	vakken.

• 	Leraren	naar	aanleiding	van	de	nieuwe	leerplannen	begelei-
den en vormen.

3.7.5 Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven

3.7.5.1 Actieplan bij het begeleidingsplan

Bij	de	start	van	het	huidige	begeleidingsplan	(2018-2021)	werd	bij	
de doelen een actieplan	kwaliteitsbeleid	opgemaakt	dat	ons	helpt	
om	die	 doelen	 te	 bereiken.	Dat	 actieplan	werd	 in	 het	 schooljaar	
2019-2020	bijgestuurd.

3.7.5.2 Illustratie van acties schooljaar 2019-2020

• 	Professionalisering	 inzake	 datageletterdheid	 algemeen/
breder	(waarvan	de	gestandaardiseerde	proeven	uiteraard	
een	belangrijk	onderdeel	uitmaken):

 – 	één	 van	 de	 prioriteiten	 uit	 het	 hervisitatierapport:	 het	
professionaliseren	 van	 begeleiders	 inzake	 datagelet-

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_kwaliteitsbeleid
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terdheid.	 Daarbij	 voorzien	 we	 systematische/doelge-
richte professionalisering van begeleiders op twee 
niveaus	(basisniveau/expertniveau)	en	voorzien	we	on-
dersteunende	begeleidingsmaterialen;

 –  één van de thema’s van het begeleidingsplan waaraan 
verschillende	acties	gekoppeld	zijn.	We	verwijzen	naar	
de	acties	die	specifiek	gericht	zijn	op	datageletterdheid. 
Ook	de	ontwikkelingen	in	het	kader	van	de	evaluatiebox	
basisonderwijs hebben we daarbij vermeld.

• 	Interdiocesane	proeven	(IDP):	in	het	schooljaar	2019-2020	
waren	we	opnieuw	op	kruissnelheid	qua	toetsontwikkeling	
afgestemd op Zin leren! Zin in leven!.	We	illustreren	dat	met	
de planning	evaluatiebox	basisonderwijs en de tijdlijn en 
afspraken	IDP. Vanaf het schooljaar 2020-2021 bieden we 
voor	alle	decretaal	vastgelegde	leergebieden	minimum	één	
gevalideerde toets aan binnen IDP. Voor Nederlands, wis-
kunde,	Mens	&	maatschappij	 en	Wetenschappen	&	 tech-
niek	zullen	we	er	dan	telkens	twee	à	drie	kunnen	aanbieden.	
We	verwerkten	de	resultaten	van	de	bijkomende	analyses	
door	de	KU	Leuven	met	onder	andere	onderzoek	naar	het	
verschil	tussen	digitale	en	papieren	afname	vanuit	interne	
kwaliteitszorg.

• 	Tot	voor	kort	hanteerde	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	als	
basisprincipe	dat	resultaten	van	interdiocesane	proeven	al-
leen	per	 individuele	school	voor	de	directeur	beschikbaar	
waren.	Begeleiders	werden	daarbij	 vraaggestuurd	betrok-
ken.	In	de	loop	van	het	schooljaar	2019-2020	ontwikkelden	
we een stramien voor pedagogisch begeleiders om met de 
resultaten	aanbodgestuurd	om	te	gaan.

3.7.5.3 Geplande acties voor de nabije toekomst

De volgende acties lopen onder meer voor gestandaardiseerde 
proeven/datageletterdheid/kwaliteitsontwikkeling	en	continueren	
we:

•  De dag van de begeleider basisonderwijs in het najaar van 
2020	staat	in	het	teken	van	datageletterdheid	bij	leerplan-
gebruik	en	IDP.

•  Voortaan zetten we in op een aanbodgericht omgaan met 
de	resultaten	van	de	interdiocesane	proeven.	We	werkten	
daarvoor	 een	 plan	 uit	 gekoppeld	 aan	 het	 versterken	 van	
de	datageletterdheid	van	de	pedagogisch	begeleiders.	We	

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_kwaliteitsbeleid_acties
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_kwaliteitsbeleid_planning_evaluatiebox
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_kwaliteitsbeleid_tijdlijn_en_afspraken_IDP
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_kwaliteitsbeleid_tijdlijn_en_afspraken_IDP
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zorgen	 voor	maximale	betrokkenheid	bij	 geplande	genor-
meerde, gestandaardiseerde en gevalideerde toetsen door 
ze liefst zelf aan te bieden (interdiocesane proeven) of, in-
dien	politiek	niet	mogelijk,	op	die	proeven	een	grote	impact	
te hebben.

• 	We	werken	mee	aan	de	ontwikkeling	van	de	nieuwe	gestan-
daardiseerde proeven.

• 	We	 zetten	 professionaliseringstrajecten	 op	 voor	 scholen	
om met de gestandaardiseerde proeven om te gaan.

• 	We	zetten	een	professionaliseringstraject	 rond	datagelet-
terdheid	op	van	drie	modules	voor	alle	pedagogisch	bege-
leiders.

• 	We	nodigen	het	Steunpunt	Toetsontwikkeling	en	Peilingen	
uit	voor	een	professionalisering	van	begeleiders	inzake	het	
gebruik	 van	 feedbackrapporten	 van	 gestandaardiseerde	
proeven.

3.7.6 Ambitieuze eindtermen

3.7.6.1 Actieplannen bij het begeleidingsplan

Bij	de	start	van	het	huidige	begeleidingsplan	(2018-2021)	werden	
bij	de	doelen	actieplannen	voor	curricula	en	implementatie	opge-
maakt	voor	het	basisonderwijs en het secundair	onderwijs dat ons 
helpt	om	die	doelen	te	bereiken.	De	actieplannen	werden	inmiddels	
bijgestuurd	voor	het	schooljaar	2019-2020.	

3.7.6.2 Illustratie van acties schooljaar 2019-2020

3.7.6.2.1 Curriculum basisonderwijs

• 	Intern	bereiden	we	het	ontwikkelen	van	nieuwe	eindtermen	
bao voor.

• 	We	 zetten	 in	 op	 specifieke	 doelgroepen:	 een	 intense	 af-
stemming	met	bubao	via	de	 implementatie	van	de	 leerlij-
nen	0-2,5	jaar,	specifieke	leerlijnen	voor	anderstalige	nieuw-
komers.

• 	We	zetten	een	proefproject	op	vanuit	team	bao	met	de	Zill-
data Vlaanderenbreed.

• 	We	 trachten	meerdere	 begeleidingstrajecten	 rond	 de	 im-
plementatie	 van	Zill	 kwalitatief	 (effectmeting)	 in	 kaart	 te	
brengen,	naast	de	kwantitatieve	overzichten.	Door	corona	
liepen we daarmee wat vertraging op.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_leerplanimplementatie_bao
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_actieplan_leerplanimplementatie_so
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3.7.6.2.2 Curriculum secundair onderwijs

• 	Nieuwe	 leerplannen	 worden	 gemaakt:	 ontwikkelwerk	 in	
ontwerpleerplancommissies.

• 	We	nemen	deel	aan	ontwikkelcommissies	voor	de	drie	gra-
den	D	–	D/A	en	A,	zowel	voor	de	basisvorming	als	voor	de	
specifieke	eindtermen.

•  Er zijn implementatietrajecten voor de leerplannen eerste 
graad:	 verdiepende	 sessies,	 lerende	 netwerken,	 nascho-
lingstrajecten	zowel	met	betrekking	tot	de	vakleerplannen	
als	 de	 gemeenschappelijke	 leerplannen	 van	 de	 basisvor-
ming.

• 	Er	zijn	implementatietrajecten	basisopties:	toelichting	leer-
plannen,	lerende	netwerken.

• 	We	bepalen	cesuurdoelen	en	ontwikkelen	van	curriculum-
dossiers tweede graad.

• 	We	 professionaliseren	 rond	 kwaliteitsvol	 werken	 met	 de	
leerplantool.

3.7.6.3 Geplande acties voor de nabije toekomst

De	 volgende	 acties	 lopen	 onder	meer	 vandaag	 voor	 ambitieuze	
eindtermen	en	curricula	en	continueren	we.

3.7.6.3.1 Voor bao

• 	We	werken	mee	aan	de	ontwikkelcommissies	nieuwe	eind-
termen bao.

• 	We	voorzien	een	terugkoppeling	over	het	proefproject	met	
de Zilldata Vlaanderenbreed op de dag van de begeleider in 
het najaar van 2020.

• 	We	werken	dit	schooljaar	verder	aan	het	kwalitatief	in	kaart	
brengen (effectmeting) van meerdere begeleidingstrajec-
ten	rond	de	implementatie	van	Zill,	naast	de	kwantitatieve	
overzichten.

3.7.6.3.2 Voor so 

• 	We	 ontwikkelen	 nieuwe	 leerplannen	 tweede	 en	 derde	
graad:	doorontwikkeling	in	leerplancommissies	(leraren	uit	
verschillende scholen, pedagogisch begeleider, expert).

• 	We	doen	implementatietrajecten	leerplannen	tweede	graad	
(vakleerplannen,	 studierichtingsleerplannen,	 gemeen-
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schappelijke	leerplannen):	introductiesessies,	verdiepings-
sessies,	lerende	netwerken,	nascholingstrajecten.

• 	We	ontwikkelen	curriculumdossiers	tweede	en	derde	graad.
• 	We	bieden	ondersteuning	met	betrekking	tot	evaluatie;	ei-

genaarschap	van	leerplannen	en	schooleigen	keuzes	van-
uit	het	pedagogisch	project	van	de	school;	onderwijsloop-
baanbegeleiding (oriëntering naar de tweede en de derde 
graad).

• 	We	 professionaliseren	 rond	 kwaliteitsvol	 werken	 met	 de	
leerplantool.
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3.8 Pedagogische begeleiding in coronatijden

In	de	voorbeelden	van	goede	praktijk	die	we	voor	dit	begeleidings-
verslag geselecteerd hebben, heeft corona al zijn neerslag ge-
vonden.	 We	 hebben	 per	 prioritair	 thema	 telkens	 minstens	 twee	
praktijkvoorbeelden	opgenomen	die	kaderen	 in	een	 ‘normale’	be-
geleidingsinterventie	en	een	praktijkvoorbeeld	met	als	specifieke	
focus	 ‘begeleiding	 in	 coronatijden’.	 In	 deze	 paragraaf	 staan	 we	
nog	even	stil	bij	de	specificiteit	 van	onze	pedagogische	begelei-
ding	sinds	maart	2020.	Het	spreekt	voor	zich	dat	we	op	dat	vlak	
geen volledigheid nastreven, maar we willen wel proberen aan te 
tonen	hoe	maatwerk	in	de	ruimste	zin	van	het	woord	sterker	dan	
ooit realiteit werd.

Op	maandag	16	maart	2020	werden	alle	lessen	en	cursussen	in	het	
leerplicht- en het volwassenenonderwijs geschorst. De verregaan-
de	maatregelen	 om	de	 verspreiding	 van	 het	 nieuwe	 coronavirus	
tegen	te	gaan,	hadden	ook	een	grote	impact	op	de	wijze	waarop	
de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
scholen, centra, academies en internaten tijdens de laatste maan-
den	van	het	schooljaar	2019-2020	ondersteund	heeft.

Onder grondig gewijzigde omstandigheden gaven onze pedago-
gisch	begeleiders	dagelijks	het	beste	van	zichzelf.	Tal	van	bege-
leidingsinitiatieven	werden	 in	 een	mum	 van	 tijd	 omgevormd	 tot	
online	sessies	en	de	talrijke	vragen	van	scholen	werden	vanaf	dat	
moment	meestal	vanop	afstand	beantwoord.	Die	enigszins	nieu-
we,	maar	vooral	andere	werkwijze	stelde	ons	voor	heel	wat	uitda-
gingen. Onze voornaamste doelstelling was ervoor te zorgen dat 
onze	onderwijsinstellingen	in	deze	uitzonderlijke	omstandigheden	
verder	een	beroep	konden	doen	op	de	inspirerende	expertise	van	
de pedagogische begeleiding.

We	bleven	met	andere	woorden	zo	goed	mogelijk	in	verbinding	met	
onze scholen en hebben – naast	ons	 ‘gewone’	begeleidingswerk	
dat	we	voortgezet	hebben	via	online	kanalen – ook	extra	ingezet	
op	de	ondersteuning	bij	afstandsleren	en	preteaching.	Daarbij	be-
nadrukten	we	om	extra	aandacht	te	besteden	aan	de	maatschap-
pelijk	 kwetsbare	 leerlingen.	Niet	 alle	 leerlingen	beschikken	 thuis	
over	de	nodige	digitale	hulpmiddelen.	Voor	het	buitengewoon	on-
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derwijs	 reikten	we	specifieke	 informatie	aan	voor	 leerlingen	met	
ernstig	meervoudige	beperkingen	en	 leerlingen	met	autisme.	Via	
de	 corona-nieuwsbrieven	 van	 Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen	
communiceerden	we	duidelijk	over	de	impact	van	de	coronamaat-
regelen	 op	 het	 pedagogisch-didactische	 vlak.	 Pedagogisch	 be-
geleiders	waren	via	e-mail	en	telefonisch	vlot	bereikbaar	voor	de	
snelle	opvolging	van	pedagogische	vragen	en	het	verstrekken	van	
eerstelijnshulp,	zeker	ook	in	de	specifieke	context	van	corona.	‘Blijf	
in	verbinding’	werd	ons	credo:	welbevinden	en	betrokkenheid	ston-
den	in	onze	aanpak	centraal.

We	hebben	in	de	coronaperiode	kort	op	de	bal	moeten	spelen.	Die	
snelheid	was	dikwijls	nodig,	omdat	scholen	op	dat	moment	voor	
heel	uiteenlopende	facetten	van	het	schoolleven	‘nieuwe’	antwoor-
den	moesten	formuleren.	Zo	organiseerden	we	in	de	loop	van	de	
maand	mei	een	digitale	sessie	‘evalueren	en	delibereren	in	corona-
tijden’	voor	directies	van	het	secundair	onderwijs.	Het	was	op	dat	
moment	voor	de	scholen	belangrijk	om	hun	plan	van	aanpak	voor	
de	evaluatie	en	deliberatie	helder	te	krijgen.	We	werkten	daarvoor	
een	mededeling	over	het	thema	uit,	stelden	een	ingesproken	pre-
sentatie	ter	beschikking	en	organiseerden	in	iedere	regio	een	bij-
komende	digitale	sessie.	We	hadden	met	die	werkwijze	een	groot	
bereik,	want	scholen	konden	de	 ‘basisinformatie’	 zelf	verwerken,	
mogelijke	vragen	bij	hun	lectuur	op	voorhand	via	een	elektronisch	
formulier	indienen	en	tijdens	de	sessie	leren	van	de	antwoorden	op	
de	vragen	van	hun	collega-directeurs.	De	sessie	werd	bovendien	
opgenomen,	zodat	die	ook	nadien	nog	raadpleegbaar	was.

Over de themapagina	‘afstandsleren	en	heropstart’ op de website 
van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	ontvingen	we	ook	erg	veel	po-
sitieve	 reacties.	 De	 Vlaanderenbrede	 PRO.-site	 is	 voor	 Katholiek	
Onderwijs	 Vlaanderen	 een	 enorm	 belangrijk	 communicatieme-
dium.	 In	verband	met	 ‘afstandsleren	en	heropstart’	 fungeerde	de	
themapagina	al	spoedig	als	eerste	aanlooppunt	en	groeide	uit	tot	
een	heuse	‘FAQ	pedagogische	begeleiding	in	coronatijden’.	Achter	
de	schermen	stemden	onze	pedagogisch	begeleiders	voortdurend	
met	elkaar	af	over	de	meest	uiteenlopende	 thema’s:	 van	 ‘ideeën	
voor	kwaliteitsvol	beleid’	 tot	 ‘OKAN’	en	van	 ‘zeven	krachtige	 tips	
bij	afstandsleren’	tot	‘NT2	en	afstandsleren’.	We	gebruikten	onder	
andere	SharePoint	als	 intern	communicatiekanaal	en	zochten	 in	
verschillende	ad-hocwerkgroepen	samen	online	naar	oplossingen	

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
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om	 leraren	zo	goed	mogelijk	 te	ondersteunen.	De	wisselwerking	
tussen	de	vragen	en	verzuchtingen	van	de	scholen	enerzijds	en	de	
antwoorden	en	mogelijke	kansen	vanuit	de	begeleiding	anderzijds,	
was	indrukwekkend.	Begeleiders	bundelden	meer	dan	ooit	tevoren	
hun	expertise;	mede	dankzij	corona	merken	we	een	groeiend	ver-
trouwen	en	een	toegenomen	samenwerking	tussen	de	verschillen-
de	entiteiten	van	de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	On-
derwijs	Vlaanderen.	Zo	konden	we	onze	scholen	zo	goed	mogelijk	
ondersteunen	door	middel	van	‘afstandsbegeleiding’.	

De	Vlaamse	overheid	besloot	de	besparingen	op	de	aanvullende	
middelen	 in	 de	 coronaperiode	 tijdelijk	 te	 bevriezen	 en	 heeft	 die	
aanvullende	middelen	gedeeltelijk	 gekleurd	om	 leraren	 te	onder-
steunen	bij	het	voorkomen	en	wegwerken	van	leerachterstand	bij	
hun	leerlingen.	In	tal	van	begeleidingsinitiatieven	hebben	we	extra	
ingezet	op	 remediëring	van	 leerlingen	en	werk	gemaakt	van	ma-
terialen	en	hulpmiddelen	om	de	beginsituatie	bij	de	start	van	het	
schooljaar	2020-2021	zo	helder	mogelijk	te	krijgen.	We	boden	ook	
ondersteuning	bij	het	opzetten	van	de	zomerscholen.

Uiteraard	hebben	we,	zeker	in	het	begin	van	de	coronacrisis,	enkele	
begeleidingsactiviteiten (waaronder nascholingen) noodgedwon-
gen	moeten	annuleren.	In	de	bestaande	netwerkgroepen	merkten	
we	de	nood	aan	herkenning	en	bevestiging	om	er	in	deze	moeilij-
ke	tijden	te	zijn	voor	de	 leerlingen	en	de	ouders.	 In	de	mate	van	
het	mogelijke	werden	daarom	specifieke	begeleidingsactiviteiten	
aangepast	 –	 overigens	 vaak	 op	 een	 bijzonder	 creatieve	 manier	
–	aan	de	geldende	coronamaatregelen.	In	de	langdurige	professi-
onaliseringstrajecten,	 zoals	voor	beginnende	directeurs	basison-
derwijs (ProfS), werden meerdere sessies vervangen door online 
bijeenkomsten.	 In	de	 loop	van	 juni	werden	bovendien	extra	ses-
sies	georganiseerd	waarop	alle	deelnemers	uitgenodigd	werden.	
We	wilden	met	die	sessies	de	startende	directeurs	een	hart	onder	
de	riem	steken,	steun	bieden	vanuit	de	pedagogische	begeleiding,	
maar	ook	de	kans	geven	om	even	stil	te	staan	bij	hun	leiderschap	
in tijden van corona.

In	de	loop	van	de	maand	juni	2020	blikten	we	al	even	terug	op	de	
voorbije,	erg	uitdagende	onderwijsperiode.	We	riepen	aan	de	hand	
van	webinars,	videopresentaties	en	virtuele	vraagmomenten	onze	
scholen	ertoe	op	om	vanaf	1	september	samen	met	hun	school-
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team	hun	ervaringen	vast	te	houden	op	een	kwaliteitsvolle	en	par-
ticipatieve	manier.	Digitaal	leren	zou	tijdens	het	schooljaar	2020-
2021	in	elk	geval	een	‘coronablijver’	worden	en	vormen	van	blended 
learning	maken	vanaf	nu	haast	 vanzelfsprekend	deel	uit	 van	het	
‘nieuwe	leren’.

De coronacrisis creëerde nog explicieter de behoefte bij leraren om 
online	met	elkaar	in	contact	te	komen.	Enkele	begeleiders	hadden	
reeds	eigen	initiatieven	daartoe	genomen.	De	nieuwe	werkomstan-
digheden hebben we aangegrepen om als pedagogische begelei-
ding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	in	de	 lente	van	start	te	
gaan met het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen.	We	
bouwen	daartoe	samen	met	de	leraren	van	onze	scholen	één	laag-
drempelig	digitaal	platform	uit	dat	leraren	in	verbinding	stelt	met	
collega’s over de grenzen van de eigen school en regio heen. Het 
Lerarennetwerk	werkt	als	een	interactief	platform,	waar	leraren	sa-
men	materiaal	ontwikkelen,	elkaar	inspireren,	met	elkaar	overleg-
gen	en	interessante	materialen	voor	de	concrete	onderwijspraktijk	
delen.	Ook	de	pedagogisch	begeleiders	zijn	actief	betrokken.	Met	
het	Lerarennetwerk	hopen	we	als	netwerkorganisatie	tegemoet	te	
komen	aan	de	verwachtingen	die	leven	bij	de	professionals	in	onze	
onderwijsinstellingen.	 In	een	eerste	 fase	startten	we	met	enkele	
pilootgroepen. In de loop van het schooljaar 2020-2021 willen we 
het	platform	verder	uitbreiden.

Tegelijkertijd	 hebben	 we	 proactief	 werk	 gemaakt	 van	 mogelijk-
heden	en	kansen	voor	een	verantwoorde	opstart	van	het	nieuwe	
schooljaar door zowel deel te nemen aan overleg met de overheid, 
waarbij we regelmatig expliciet aandacht gevraagd hebben voor 
de	pedagogische	thema’s,	als	de	vinger	voortdurend	aan	de	pols	
te	houden	in	het	onderwijsveld.	Tijdens	de	coronaperiode	stonden	
we	als	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaan-
deren	met	onze	schoolnabije	aanpak	ten	dienste	van	de	concrete	
onderwijspraktijk.	Het	voorbije	schooljaar	zal	ongetwijfeld	sporen	
nalaten bij de leerlingen en het schoolteam. De pedagogische be-
geleiding	wil	de	haar	toegewezen	onderwijsinstellingen	ook	onder	
die	gewijzigde	omstandigheden	inspireren	en	ondersteunen.	Daar-
om	reikten	we	al	voor	de	zomervakantie	tal	van	pedagogische	en	
didactische	tips	bij	de	opstart	van	het	nieuwe	schooljaar	aan.
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Interne werking4
4.1 Opvolging hervisitatierapport

Nadat	we	als	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	
Vlaanderen in maart 2019 het hervisitatierapport van de commis-
sie-Monard	ontvangen	hebben,	hebben	we	een	traject	gelopen	om	
tot	de	volgende	negen	aan	te	pakken	prioriteiten	te	komen:

1. 	het	ontwikkelen	en	implementeren	van	een	Vlaanderenbre-
de	begeleidingsdidactiek;

2. 	competentieontwikkeling	kwaliteit	en	datagebruik;
3.  effectmonitoring van begeleidingsinterventies;
4. 	integraal	plan	kwaliteitsontwikkeling;
5. 	voldoende	aanwezigheid	op	de	werkvloer;
6. 	kennismanagement;
7. 	bereik	van	alle	onderwijsinstellingen;
8. 	functioneringsbeleid;
9. 	leiderschapsontwikkeling.

We	 vinden	 het	 belangrijk	 dat	 de	 verdere	 uitwerking	 daarvan	 ge-
dragen wordt door alle pedagogisch begeleiders. Vandaar dat we 
ervoor	kozen	om	een	traject	te	lopen	enerzijds	op	het	niveau	van	
het beleid – ook	met	onze	besturen,	met	de	overheid	en	de	andere	
pedagogische	begeleidingsdiensten	–	en	op	het	niveau	van	de	be-
geleiders.	Hiernaast	kun	je	zien	hoe	we	dat	het	voorbije	schooljaar	
aangepakt	hebben.

Tijdens	het	eerste	 trimester	van	het	schooljaar	2019-2020	werk-
ten	we	voor	elk	onderdeel	een	prioriteitenfiche	uit.	We	legden	onze	
doelen vast en bepaalden de acties die we tijdens het eerste jaar 
wilden	ondernemen.	Zo	boekten	we	vooruitgang	voor	het	meren-
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deel van de prioriteiten. Aan het einde van het schooljaar hebben 
we	daarop	teruggeblikt	en	onze	voornemens	voor	het	tweede	jaar	
bepaald.

Werkpunt 1

Er	 is	hard	gewerkt	aan	een	gemeenschappelijk	kader	voor	bege-
leidingsdidactiek.	Het	 kader	werd	 breed	 afgetoetst.	 In	 juni	 2020	
konden	we	alle	begeleiders	professionaliseren	in	het	gebruik	van	
het	basis	scenario	begeleidingsdidactiek.	We	integreerden	het	me-
teen	in	het	nieuwe	registratiesysteem	WeShare.	In	de	loop	van	het	
schooljaar	2020-2021	geven	we	er	verdere	invulling	aan.

Werkpunt 2

Inmiddels hebben we een team van data-experten samengesteld 
die	elkaar	onderling	regelmatig	zien	en	die	op	termijn	hun	collega’s	
kunnen	versterken.

We	 kwamen	 tot	 een	 gedragen	 gemeenschappelijk	 (en	 goedge-
keurd)	 overzicht	 van	 wat	 een	 pedagogisch	 begeleider	 minimaal	
moet	kennen	en	kunnen	omtrent	datageletterdheid	met	het	oog	op	
kwaliteitsontwikkeling.	Op	basis	daarvan	wordt	verdere	professio-

Figuur	8
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nalisering	opgezet.	We	organiseerden	een	(breed	gevolgde)	webi-
nar rond peilingen en paralleltoetsen.

Werkpunt 3

Er liepen professionaliseringstrajecten over de effecten van be-
geleidingsinterventies	 (zie	 ook	 4.3).	 Regio’s	 die	 vorig	 schooljaar	
niet	aan	bod	kwamen,	hebben	afspraken	gemaakt	voor	het	huidige	
schooljaar.

We	 voorzien	 een	 korte	 behoeftebevraging	 bij	 onze	 doelgroepen	
omstreeks	januari/februari	2021.

Het	nagaan	van	effecten	koppelen	we	vooral	 aan	de	monitoring	
van het begeleidingsplan.

Werkpunten 4 en 6

Beide	werkpunten	zijn	voorlopig	on hold geplaatst. Het is belang-
rijk	om	eerst	de	andere	prioriteiten	te	realiseren.	Zij	liggen	immers	
mee	aan	de	grondslag	van	een	integraal	kwaliteitsplan	en	aan	het	
uitbouwen	van	kennismanagement	voor	de	hele	organisatie.

Werkpunten 5 en 7

Voor	deze	werkpunten	werkten	we	samen	met	de	andere	netten.	
We	kwamen	tot	een	gemeenschappelijk	gedragen	voorstel van de-
finitie	 over	 ‘bereik’	 en	 ‘aanwezigheid	 op	 de	werkvloer’.	 Dat	 heeft	
directe weerslag op de wijze waarop we over onze begeleidings-
interventies	 in	de	 toekomst	willen	 rapporteren.	Daarom	 lopen	er	
gedurende	 het	 huidige	 schooljaar	 in	 elke	 pedagogische	 begelei-
dingsdienst	proefprojecten	om	het	een	en	ander	uit	 te	 testen	en	
waar	nodig	het	registratiesysteem	bij	te	sturen.

Daarnaast	werd	binnen	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	het	kern-
takendebat	opgestart.	Zowel	op	het	niveau	van	de	organisatie	als	
voor	 de	 pedagogische	 begeleiding	 willen	 we	 vastleggen	 welke	
kern	opdrachten	essentieel	zijn	in	de	toekomst.	Onze	focus	ligt	op	
het	 vergroten	van	de	geboden	ondersteuning	dicht	bij	 de	onder-
wijsprofessional.	Je	leest	daarover	meer	onder	punt	4.4.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_voorstel_definitie_bereik_en_werkvloer
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_voorstel_definitie_bereik_en_werkvloer
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Werkpunt 8

We	werkten	een	nota	uit	met	een	concept	voor	functioneringsbe-
geleiding.	De	nota	concretiseert	het	concept	ook	wat	het	eerste	
jaar	betreft	dat	een	pedagogisch	begeleider	werkzaam	 is	bij	Ka-
tholiek	Onderwijs	Vlaanderen.	Om	daarmee	aan	de	slag	te	gaan,	
werden	ondersteunende	tools	opgemaakt.

Werkpunt 9

Het	voorbije	schooljaar	kwamen	we	tot	een	gemeenschappelijke	
basistekst	over	gedeeld	onderwijskundig	leiderschap	in	de	katho-
lieke	dialoogschool	die	gebaseerd	is	op	wetenschappelijke	eviden-
tie	(zie	ook	het	onderdeel	rond	leiderschap	bij	onze	begeleidings-
prioriteiten).	Vanuit	die	visietekst	is	nagedacht	hoe	we	dat	inhoud	
kunnen	geven	in	het	professionaliseringsaanbod	dat	we	naar	lei-
dinggevenden	doen,	zowel	in	het	basisonderwijs	als	het	secundair	
onderwijs. Verder zetten we in op een professionaliseringsconti-
nuüm	voor	leidinggevenden,	met	aandacht	voor	pre-	en	in-service.
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4.2 Visie

Het belang van visie binnen de pedagogische begeleiding van Ka-
tholiek	Onderwijs	 Vlaanderen	 spreekt	 duidelijk	 uit	 het	 onderdeel	
‘identiteitsbeleid’	bij	onze	begeleidingsprioriteiten.	Daar	gaan	we	
dieper	 in	op	hoe	we	de	visie	 ‘hoop	doet	 leren’	verder	uitrollen	en	
verspreiden	in	onze	scholen	(zowel	bij	besturen,	schoolteams	als	
leraren).

Over de realisatie van een Vlaanderenbrede visie op begeleidings-
didactiek	zijn	we	uitgebreid	ingegaan	in	het	eerste	hoofdstuk,	bij	
onze	uitgangspunten.

4.3 Geoptimaliseerde werking

In het Begeleidingsplan 2018-2021 stelden we onszelf heel wat doe-
len	aan	de	hand	waarvan	we	onze	interne	werking	trachten	te	op-
timaliseren.	De	doelen	kregen	ook	een	update	naar	aanleiding	van	
de hervisitatie. Vorig jaar rapporteerden we in ons begeleidings-
verslag	over	enkele	daarvan.	 In	het	huidige	verslag	 focussen	we	
voornamelijk	op	een	aantal	andere	doelen.

Om de effectiviteit	 van	begeleidingsinterventies	 te	onderzoeken,	
werd het voorbije schooljaar een professionaliseringstraject op-
gezet	voor	alle	begeleiders	(zie	ook	4.1).	Dat	professionaliserings-
traject werd gepilot	in	een	regio	en	zal	in	de	loop	van	het	huidige	
schooljaar	 verder	 in	 alle	 regio’s	uitgerold	worden.	Het	professio-
naliseringstraject	 bestaat	 uit	 drie	 sleutelelementen.	 Ten	 eerste	
worden	alle	pedagogisch	begeleiders	vertrouwd	gemaakt	met	het	
model	van	Kirkpatrick	als	kader.	Dat	model	wordt	geconcretiseerd	
voor	de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaan-
deren	en	is	het	gedeelde	kader	voor	effectiviteitsmeting.	Ten	twee-
de	 bevat	 het	 professionaliseringstraject	 een	 kennismaking	 met	
verschillende	mogelijke	instrumenten	om	de	begeleidingspraktijk	
te	evalueren.	Met	die	toolbox	zijn	begeleiders	in	staat	om	doelge-
richt	 instrumenten	te	kiezen.	Ten	derde	richt	de	vorming	zich	op	
het	toepassen	van	de	vaardigheden,	intervisie	en	reflectie.

Op	het	vlak	van	 internationalisering stonden we vorig schooljaar 
niet	 stil.	We	voegen	een	overzicht toe van de lopende projecten 
en	thema’s	waarvoor	we	aanvragen	hebben	uitgeschreven.	We	ver-
diepten	onder	meer	de	uitbouw	van	wetenschappelijke	ondersteu-
ning	als	meerwaarde	voor	de	begeleidingspraktijk:

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_overzicht_Europese_projecten
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• 	Via	Erasmus+	KA2	strategisch	project	voor	onderwijsinno-
vatie	worden	sedert	2019	resultaten	van	wetenschappelijk	
onderzoek	doorgenomen	over	 ‘integrated	 leadership’.	Dat	
resulteerde	in	een	denkkader	rond	‘leiderschap	voor	leren’	
en	wordt	ingezet	als	denkkader	binnen	de	ProfS-opleiding.

• 	Via	Erasmus+	KA2	strategisch	project	voor	onderwijsinno-
vatie	worden	sinds	2020	resultaten	van	wetenschappelijk	
onderzoek	doorgenomen	over	 ‘adaptive	expertise’.	Dat	re-
sulteerde	in	een	denkkader	dat	bij	de	curriculumontwikke-
ling	en	bij	de	Dienst	Lerenden	bruikbaar	kan	zijn.

• 	Via	Erasmus+	KA1	wordt	zowel	‘integrated	leadership’	als	
‘adaptive	expertise’	geconcretiseerd	voor	leden	van	de	or-
ganisatie	via	internationale	cursussen	en	study	visits.

Als	spin-off	van	een	Erasmus+	KA2-project	is	een	brochure	ontwik-
keld	met	praktische	handvatten	om	praktijkonderzoek	uit	te	voeren	
en professionele leergemeenschappen op te richten. Schoolteams 
kunnen	die	brochure	gebruiken	om	praktijkonderzoek	en	professio-
nele	leergemeenschappen	in	hun	praktijk	daadwerkelijk	te	realise-
ren.	De	brochure	geeft	begeleiders	handvatten	om	het	in	te	bedden	
in	hun	begeleidingsdidactiek.

Vanuit	Profs,	de	leiderschapsopleiding	voor	beginnende	directies	
basisonderwijs, wordt een innovatief beleid rond leiderschap gere-
aliseerd,	mede	gebaseerd	op	de	inzichten	die	via	Erasmus+	KA2	in-
ternationaal	verworven	zijn.	Wat	in	het	project	gerealiseerd	wordt,	
wordt	geïntegreerd	in	het	regulier	beleid.

Het project 3 DIPhE is afgerond en geeft handvatten voor het coa-
chen	van	onderzoekend	leren,	praktijkonderzoek	en	professionele	
leergemeenschappen	binnen	STEM-opleidingen.

Het	netwerk	van	onze	internationale	partners	bevat	universiteiten,	
hogescholen	en	scholengroepen	uit	Finland,	Estland,	Zweden,	En-
geland,	Wales,	Ierland,	Schotland,	Slovenië,	Italië,	Griekenland,	Cy-
prus,	Portugal,	Duitsland,	Denemarken,	Nederland,	 IJsland	…	Dat	
netwerk	breidt	zich	overigens	voortdurend	verder	uit.

De	voorbije	schooljaren	formuleerden	we	ook	concrete	criteria	voor	
de	doelstellingen,	de	inhouden	en	de	aanpak	van	het	geïntegreerde 
nascholingsaanbod:
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• 	We	werken	 vanuit	 de	 prioriteiten	 die	 in	 het	 begeleidings-
plan werden vastgelegd (= de noden van onze doelgroe-
pen). De thema’s die in de nascholingen geïntegreerd aan 
bod	komen,	zijn	 identiteitsbeleid,	curriculumbeleid,	 leider-
schap	en	schoolorganisatie,	kwaliteitsbeleid,	zorgbreed	en	
kansenrijk	onderwijs	en	talenbeleid	in	diversiteit.

• 	We	bekijken	hoe	nascholing	en	begeleiding	zo	effectief	mo-
gelijk	op	elkaar	kunnen	inhaken.

• 	Er	zijn	steeds	verschillende	‘ingangen’	mogelijk	van	waar-
uit	een	school	in	de	nascholing	stapt.

•  De transversale thema’s – visie op pedagogie, identiteit en 
kwaliteit	–	zijn	ingebed	in	alle	nascholingen.	Dat	bevestigt	
dat onze nascholingen het geïntegreerde beleid van de 
school en haar opvoedingsproject als perspectief nemen.

• 	We	zetten	in	op	verbindend	samenwerken,	intern	binnen	de	
school,	maar	 ook	met	 externe	 partners,	 zoals	 de	 ouders,	
het	CLB	of	een	ondersteuningsnetwerk.

Voor de periode 2018-2021 werd zowel voor het basisonderwijs 
als	voor	het	secundair	onderwijs	een	driejarig	nascholingsproject	
uitgewerkt.	 Om	 daaraan	 inhoudelijke	 invulling	 te	 geven,	 werken	
we per doelgroep met Vlaanderenbrede en dienstoverschrijdende 
ontwerpteams.	We	merken	dat	die	manier	van	samenwerken	ons	
aanbod	verstrekt.	Meer	informatie	daarover	vind	je	onder	punt	7.1 
Nascholingsprojecten schooljaar 2019-2020	terug.

We	ontwikkelden	het	voorbije	schooljaar	een	tool	–	WeShare – om 
de	taakuitvoering	van	pedagogisch	begeleiders	te	ondersteunen.	
Je	leest	er	meer	over	onder	punt	4.7.2 Personeelsbeleid.

4.4 Kerntakendebat Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op	vraag	van	de	raad	van	bestuur	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaan-
deren werd op het einde van het schooljaar 2018-2019 voor onze 
organisatie	het	kerntakendebat	opgestart.	Daarmee	gaan	we	nog	
een	stapje	verder	dan	de	eerder	door	ons	geformuleerde	voorne-
mens	 onder	 geoptimaliseerde	 werking	 in	 het	 Begeleidingsplan 
2018-2021.

Het	doel	van	dat	kerntakendebat	is	om	proactief	na	te	denken	over	
de	taken	waarop	we	als	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen – en in het 
kader	daarvan	als	pedagogische	begeleiding – in	de	toekomst	wil-
len	inzetten	en	hoe	we	ons	daartoe	het	best	kunnen	organiseren.
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Om	de	 ondersteuningsbehoeften	 van	 onze	 doelgroepen	 naar	 de	
toekomst	toe	te	kennen,	hielden	we	allereerst	een	schriftelijke	be-
vraging	bij	een	representatieve	groep	bestuurders	en	directies	van	
onze	scholen	en	medewerkers	van	onze	organisatie.	Daarna	volg-
den	er	focusgesprekken.	

Vanuit	de	analyse	van	al	de	zo	verzamelde	input	maakten	we	een	
discussienota	op.	Daarmee	werd	er	vervolgens	in	dialoog	gegaan.	
Tegen	het	einde	van	het	schooljaar	2019-2020	werd	de	kerntaken-
nota	met	het	operationele	kader	door	de	raad	van	bestuur	goed-
gekeurd.	Deze	nota	bevat	een	beschrijving	van	welke	taken	de	pe-
dagogische	begeleiding	 in	de	toekomst	op	zich	moet	nemen.	De	
taken	 situeren	 zich	 op	 het	 vlak	 van	 school-	 en	 kwaliteitsontwik-
keling,	 curriculum	en	 vorming,	 identiteitsontwikkeling,	 specifieke	
onderwijsbehoeften	en	zorgbreed	en	kansenrijk	onderwijs.	Daarbij	
onderscheiden	we	telkens	visie-	en	ontwikkelwerk,	en	schoolcon-
tacten/begeleidingswerk.

Dit	schooljaar	gaan	we	in	werkgroepen	aan	de	slag	om	de	vertaal-
slag	daarvan	te	maken	naar	de	toekomstige	werking	en	organisa-
tie.

4.5 Zichtbaarheid

Als pedagogische begeleiding zijn we decretaal verplicht om onze 
werkingscode	 bij	 onze	 onderwijsinstellingen	 bekend	 te	 maken.	
We	hebben	onze	 visie	op	begeleiding	geëxpliciteerd	 in	de	 folder	
 Pedagogische begeleiding in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Visie en 
verwachtingen, werking en begeleidingscultuur van de pedagogische 
begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast 
presenteerden	 we	 in	 juni	 2017	 ons	 rapport	 Hoe kunnen we van 
dienst zijn? Een behoeftebevraging op weg naar de begeleiding van 
de toekomst.	Zichtbaarheid	is	een	belangrijke	sleutel	om	onze	wer-
king	onder	de	aandacht	te	kunnen	brengen.	Een	citaat	uit	de	be-
hoeftebevraging	van	juni	2017	om	dat	te	staven:	“Verder	horen	we	
de	oproep	naar	begeleiders	die	gemakkelijker	beschikbaar	zijn	en	
klinkt	de	boodschap	om	als	begeleidingsdienst	na	te	denken	hoe	
we	het	maximale	uit	de	beschikbare	middelen	kunnen	genereren.”

In	 een	 besparingscontext	 stelt	 ons	 dat	 uiteraard	 voor	 extra	 uit-
dagingen.	Meer	dan	ooit	 tevoren	denken	we	na	hoe	we – onder 
gewijzigde omstandigheden – “het	maximale	uit	de	beschikbare	
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middelen	kunnen	genereren”.	Direct	contact	met	de	onderwijspro-
fessional is ons voornaamste streefdoel. De realiteit dwingt ons 
echter	om	daarin	voortdurend	goed	doordachte	(digitale)	keuzes	
te	maken.	Een	effectieve	en	eigentijdse	communicatiestrategie	is	
daar	een	belangrijk	onderdeel	van.	We	bouwen	als	pedagogische	
begeleiding	mee	aan	de	uitbouw	van	een	PRO.-site,	 een	website	
die	op	een	kwaliteitsvolle	manier	interactie	met	het	onderwijsveld	
mogelijk	maakt.

De	PRO.-site	vormt	op	termijn	het	vertrekpunt	van	onze	dienstver-
lening	aan	alle	onderwijsinstellingen	die	lid	zijn	van	Katholiek	On-
derwijs	Vlaanderen.	In	het	verlengde	van	die	PRO.-site	maken	we	
verder	werk	van	een	nieuw	concept	van	gepersonaliseerde	nieuws-
brieven voor onze verschillende doelgroepen. Door in te zetten op 
een	vernieuwd	nieuwsbrievenconcept	willen	we	onze	leraren	info	
op	maat	aanbieden	en	ook	de	dialoog	met	alle	doelgroepen	ver-
groten.	In	het	nieuwe	concept	bestaan	twee	types	nieuwsbrieven:	
‘mijn	nieuwsbrief	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen’	en	‘mijn	vakken-
nieuwsbrief’	 voor	 leraren	 in	 het	 secundair	 onderwijs.	 Tijdens	 de	
laatste	maanden	van	het	schooljaar	2019-2020	hebben	we	–	als	
rechtstreeks	gevolg	van	de	coronacrisis – ook	al	eerste	stappen	
gezet voor het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen.	We	
hebben	de	intentie	om	voor	de	bestaande	digitale	netwerken	van	
de pedagogische begeleiding een centrale toegangspoort te voor-
zien	en	op	termijn	voor	alle	onderwijsniveaus	een	digitaal	uitwis-
selingsplatform	vanuit	de	pedagogische	begeleiding	aan	te	bieden	
en	mee	te	ondersteunen.

In het Jaarverslag Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019 brach-
ten	 we	 enkele	 voor	 ons	 belangrijke	 thema’s	 voor	 het	 voetlicht,	
zoals het realiseren van handelingsplanning, de initiatieven rond 
taalgericht	(vak)onderwijs,	het	vademecum	Zorgbreed en kansenrijk 
onderwijs	of	de	nieuwe	leerplannen	voor	de	eerste	graad	van	het	
secundair	onderwijs.	Daarnaast	publiceerden	we	in	het	tijdschrift	
In dialoog	regelmatig	artikelen	die	aansluiten	bij	een	van	onze	zes	
prioritaire thema’s en zetten we de sociale media gericht in.
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4.6 Interne communicatie 

Als	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
trekken	we	voluit	de	kaart	van	Vlaanderenbrede	samenwerking	en	
expertisedeling.	Daarnaast	is	een	van	onze	belangrijkste	doelstel-
lingen	om	zo	schoolnabij	mogelijk	 te	werken	door	heel	direct	en	
concreet in te spelen op de vragen van onze scholen. Onze on-
derwijsinstellingen	stellen	meestal	 in	eerste	instantie	hun	onder-
steuningsvraag	 aan	 hun	 vertrouwde	 anker	 bij	 de	 pedagogische	
begeleiding.	Vervolgens	gaan	we	met	die	vraag	verder	aan	de	slag:	
daartoe	maken	we	 volop	 gebruik	 van	 tal	 van	 (digitale)	mogelijk-
heden om bepaalde aspecten verder bij collega’s of een van de 
Vlaanderenbrede	diensten	af	te	toetsen.	Met	z’n	allen	staan	we	zo	
in	voor	een	kwaliteitsvolle	ondersteuning	bij	alle	vragen	van	peda-
gogisch-didactische aard.

Naast	een	goed	uitgebouwd	intranet	en	een	wekelijkse	personeels-
nieuwsbrief,	die	belangrijke	 informatie	voor	alle	pedagogisch	be-
geleiders	bundelt,	worden	er	ook	–	zowel	regionaal	als	Vlaanderen-
breed – afspraken	gemaakt	over	hoe	we	zo	efficiënt	mogelijk	met	
elkaar	in	overleg	kunnen	gaan.	We	streven	ernaar	om	zoveel	moge-
lijk	tijd	over	te	houden	voor	onze	kerntaak,	namelijk	de	begeleiding	
van	onze	scholen.	Het	spreekt	echter	voor	zich	dat	we	voldoende	
‘bagage’	nodig	hebben,	vooraleer	we	een	begeleidingsinterventie	
kunnen	opstarten	die	voldoende	kansen	tot	succes	biedt.

Door	 de	 coronacrisis	 hebben	 we	 vanaf	 maart	 2020	 nog	 sterker	
dan	voorheen	ingezet	op	het	gebruik	van	digitale	systemen	om	in-
terne afstemming te faciliteren. Voor veel van onze pedagogisch 
begeleiders	betekende	dat	 tot	op	zekere	hoogte	een	ontdekking.	
We	stelden	vast	dat	kortere	overlegmomenten	perfect	via	de	digi-
tale	weg	georganiseerd	kunnen	worden	en	boekten	zo	efficiëntie-
winst.	Corona	heeft	op	die	manier	onmiskenbaar	een	positief	ef-
fect	gehad	op	onze	interne	communicatie	en	organisatie:	digitale	
transformatie stond al langer met stip in onze agenda genoteerd, 
maar	de	digitalisering	van	onze	werkomgeving	kwam	erdoor	in	een	
stroomversnelling.

Dat	zoveel	onderwijsprofessionals	zich	nu	in	versneld	tempo	ver-
diepen	in	de	mogelijkheden	van	digitaal	leren,	zal	op	termijn	onge-
twijfeld	ook	voor	ons	als	pedagogische	begeleiding	grote	gevolgen	
hebben.	Het	wordt	voor	ons	een	uitdaging	om	de	vertrouwde	paden	



72

te	verlaten	en	die	digitalisering	in	onze	dagelijkse	praktijk	en	on-
dersteuning	effectief	en	efficiënt	in	te	zetten.	Digitaal	begeleiden	
vergt	kennis,	concentratie	en	discipline,	maar	zorgt	in	de	meeste	
gevallen	ook	voor	een	enorme	tijdswinst.	In	elke	entiteit	van	de	pe-
dagogische	begeleiding	trekken	we	regelmatig	tijd	uit	om	kennis	te	
maken	met	nieuwe	digitale	tools	en	worden	we	aangemoedigd	om	
er	zelf	ook	mee	aan	de	slag	te	gaan.	Spontaan	denken	we	aan	het	
Learning Management System	(LMS)	Canvas, dat we momenteel in 
het	volwassenenonderwijs	inzetten.	Een	aandachtspunt	is	om	ook	
in	die	digitale	werkelijkheid	nog	voldoende	persoonlijk	contact	met	
onze	scholen	te	behouden.

Om	intern	met	elkaar	af	te	stemmen,	maken	we	doorgaans	gebruik	
van	MS	Teams	en	andere	Office	365-toepassingen.	Ten	tijde	van	
de	lockdown	maakten	we	meteen	werk	van	een	‘SharePoint	voor	
pedagogische begeleiding in coronatijden’, waarin pedagogisch 
begeleiders	 via	 een	 thematische	mappenstructuur	 overzichtelijk	
informatie	en	 initiatieven	met	elkaar	kunnen	delen.	Zo	 is	alle	 re-
levante	 informatie	 voor	 iedereen	 snel	 toegankelijk.	We	 speelden	
daarmee	 kort	 op	 de	 bal:	 we	 deelden	 Vlaanderenbreed	 antwoor-
den op en inspiratie voor de voornaamste begeleidingsvragen die 
scholen	 op	 dat	moment	 stelden.	 Tegelijkertijd	 werkten	 we	 toen	
in	verschillende	werkgroepen	samen	om	scenario’s	uit	te	werken	
voor de heropstart en het schooljaar 2020-2021.
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4.7 Financieel, personeels- en professionaliseringsbeleid 

4.7.1 Financiële rapportage 2019-2020

De	financiële	gegevens	kunnen	opgevraagd	worden	bij	Katholiek	
Onderwijs Vlaanderen.

4.7.2 Personeelsbeleid

We	werkten	vorig	schooljaar	aan	verschillende	aspecten	van	ons	
personeelsbeleid.	De	focus	lag	daarbij	op:

• 	het	bijsturen	van	het	traject	tot	pedagogisch	adviseur;
• 	het	functioneringsbeleid;
• 	het	ontwikkelen	van	een	tool	om	de	taakuitvoering	van	pe-

dagogisch	begeleiders	te	ondersteunen.

In	de	procedure	om	pedagogisch	adviseur	te	worden,	 is	er	voluit	
gekozen	voor	een	ontwikkelingsgericht	perspectief.	Nieuwe	peda-
gogisch	begeleiders	krijgen	in	de	toekomst	(minstens)	vier	jaar	de	
kans	om	zich	 te	ontwikkelen	 ten	aanzien	van	het	ontwikkelings-
profiel	dat	geldt	binnen	de	pedagogische	begeleiding	van	Katho-
liek	Onderwijs	Vlaanderen.	Het	 functioneringsbeleid	ondersteunt	
hen	daarin.	De	uiteindelijke	procedure	om	pedagogisch	adviseur	te	
worden	omvat	een	gesprek	tussen	leidinggevende	en	begeleider	op	
basis	van	het	ontwikkelingsprofiel	(met	behulp	van	een	leidraad),	
een	gezamenlijk	beslissingsproces	vanuit	alle	betrokken	leidingge-
venden	(begeleid	door	procesbegeleiders)	en	de	betrokkenheid	van	
een	externe	expert	in	het	kader	van	de	kwaliteitsontwikkeling	van	
de	procedure.	 In	de	 loop	van	het	schooljaar	2019-2020	stuurden	
we	de	procedure	op	een	aantal	punten	bij,	zoals	een	gelijkgerichte	
verslaggeving	van	de	oriënteringsgesprekken	en	een	verfijning	van	
het	gezamenlijk	beslissingsproces.

We	zetten	ook	in	op	het	verder	uitwerken	van	het	functioneringsbe-
leid	en	ontwikkelden	vorig	schooljaar :	

• 	een	gespreksleidraad	voor	het	functiegesprek	(zowel	voor	
leidinggevenden	als	voor	medewerkers);

• 	een	gespreksleidraad	voor	het	functioneringsgesprek	van	
nieuwe	begeleiders;

• 	een	groeidocument	(sjabloon)	voor	de	opvolging	van	func-
tioneringsgesprekken	van	nieuwe	begeleiders;

• 	een	gespreksleidraad	voor	coachingsgesprekken	van	nieu-
we begeleiders.
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De	 nieuwe	 tool	 om	 de	 taakuitvoering	 van	 pedagogisch	 begelei-
ders	 te	ondersteunen,	WeShare,	heeft	enerzijds	als	doel	om	hen	
te	 ondersteunen	 in	 het	 samenwerken	 aan	 trajecten/interventies	
en	heeft	anderzijds	als	doel	om	kwalitatieve	beleidsinformatie	te	
genereren over het geheel van de pedagogische begeleiding. Be-
geleiders	kunnen	 in	de	nieuwe	tool	op	een	vlotte	manier	per	 tra-
ject/interventie	informatie	opnemen	over	de	doelen	van	het	traject,	
de	link	met	de	strategische	doelen	van	de	pedagogische	begelei-
ding en de decretale opdrachten, de doelgroep van het traject, de 
	activiteiten	…	Het	gestructureerd	verzamelen	van	bijvoorbeeld	in-
formatie	over	doelen	laat	ook	toe	om	vanuit	die	data	intern	kwali-
teitsontwikkeling	vorm	te	geven	en	extern	te	rapporteren.	Tijdens	
het	voorbije	schooljaar	ontwikkelden	we	samen	met	een	externe	
partner,	een	interne	gebruikers-	en	strategische	groep	een	eerste	
versie van het platform. Vanaf september 2020 wordt het platform 
gebruikt	in	drie	pilootteams.

4.7.2.1 Personeelsinzet in de pedagogische begeleiding Katholiek On-
derwijs Vlaanderen

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

De	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
ontving	voor	het	werkingsjaar	2019-2020	van	de	overheid	ambten	
pedagogisch	adviseur	(119	VTE)	en	ambten	in	reguliere	detache-
ring (90 VTE).

Naast	reguliere	detacheringen	beschikte	de	pedagogische	begelei-
ding	ook	over	detacheringsambten	voor	taal	en	kansenrijk	onder-
wijs (5,5 VTE).

Naast	 de	 bovenstaande	 ambten	 stellen	we	ook	 41,65 VTE peda-
gogisch	 begeleiders	 te	werk	 via	 ‘aanvullende	werkingsmiddelen’	
(voor	begeleiding	van	taal,	competentie	en	sinds	corona	ook	ge-
kleurd	 voor	 remediëring),	 ‘Brusselbeleid’	 (Voorrangsbeleid	 Brus-
sel)	 en	 ‘volwassenenonderwijs’.	 Het	 totale	 budget	 bedraagt	 na	

5	 	De	vermelde,	met	financiële	middelen	aangestelde,	VTE	betreffen	de	personeelsinzet	
op	31/12/2019.
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de	doorgevoerde	besparingen	3032k	euro.	Daarvan	werden	 voor	
3640k	euro	begeleiders	via	afgekochte	detacheringen	of	(samen-
werkings)overeenkomsten	aangesteld.

Voor	de	nascholingen	die	werden	gefinancierd	door	het	koepelkre-
diet	en	prioritaire	nascholingsprojecten	 (850k	euro)	werden	voor	
990k	euro	personeelsleden	aangesteld	ten	belope	van	14,6	VTE.

De	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
zet	ook	via	BPT-uren	van	de	scholen	vakbegeleiders	 in,	voor	een	
totaal van 48,2 VTE.

Vrij	CLB	Netwerk	ontvangt	een	aantal	adviseursambten	en	deta-
cheringen	 van	 Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen.	 Zij	 rapporteren	
over	hun	werking	apart.
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De onderstaande tabel geeft weer waar onze pedagogisch begelei-
ders aan de slag zijn.

Pedagogische	begeleiding	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	–	
2019-2020 – inzet in VTE 6 

Ambten  
peda-
gogisch 
adviseurs	
en gedeta-
cheerden

Afgekochte	
gedeta-
cheerden 
of via 
(samen-
werkings)
overeen-
komst

Begeleiders 
die via de 
urenbank	
betaald 
worden

Regionale begeleiding

West-Vlaanderen 29,4 6,1 6,8

Oost-Vlaanderen 32,5 5,7 7,9

Limburg 22,5 2,3 3,3

Antwerpen 30 7 6,9

Mechelen-Brussel 28,7 7,3 5,1

Congregationele begeleiding

Broeders van Liefde 4,1 9

Salesianen van Don 
Bosco

2,5 1 4,5

Jezuïeten 4 3,5

Vlaams Lasalliaans 
Perspectief

2,2 1,2

Thematische Vlaanderenbrede begeleiding

Bestuur	&	organisatie 0,5

Lerenden 7 2,5

Curriculum	&	vorming 31,7 19,4

6	 	Personeelsinzet	op	31/12/2019.
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Identiteit	&	kwaliteit 10,7 4,9

Ondersteuning 1

Stafdienst & internaten 4

Vrij CLB-Netwerk

4,5

4.7.3 Professionaliseringsbeleid

In	het	schooljaar	2019-2020	werkten	we	met	de	hele	pedagogische	
begeleiding	rond	begeleidingsdidactiek.	We	werkten	zoals	eerder	
beschreven	een	basisscenario	voor	de	begeleiding	van	katholieke	
dialoogscholen	uit.	Dat	basisscenario	werd	Vlaanderenbreed	ge-
consulteerd	via	VO’s,	diensten	en	regio’s	en	gepresenteerd	tijdens	
de	dag	van	de	begeleiding	op	4	juni	2020.	Die	consultaties	golden	
tegelijkertijd	als	vormingsmomenten	waarbij	de	deelnemers	met	
elkaar	discours	voerden	over	de	aanpak	van	hun	begeleidingswerk.

Het concept voor het basisscenario vormde tijdens de basisvor-
ming	voor	 startende	begeleiders	een	 inhoudelijke	 rode	draad.	 In	
de	toekomst	vormt	dat	basisscenario	een	gedeeld	referentiekader	
van	waaruit	we	ons	begeleidingswerk	Vlaanderenbreed	opzetten.	
In	opvolging	van	het	hervisitatierapport	komen	we	daarmee	tege-
moet	aan	de	vraag	om	werk	te	maken	van	een	gedeelde	theory of 
improvement.

De	herwerkte	basisvorming	 liep	bij	 een	groep	 van	een	 veertigtal	
startende	pedagogisch	 begeleiders.	Waar	 nodig	 stuurden	we	de	
modules	nog	inhoudelijk	en	organisatorisch	bij.	Tijdens	de	corona-
periode zijn we erin geslaagd de vorming te laten doorlopen. Daar-
toe	 ontwikkelden	 we	 blended approaches. De ervaringen die we 
daarbij	opdeden,	zullen	we	ook	in	de	toekomst	kunnen	toepassen.

In	het	kader	van	de	voortgezette	vorming	van	pedagogisch	bege-
leiders	 liepen	 verschillende	 lerende	 netwerken	waaraan	 pedago-
gisch begeleiders van alle geledingen en regio’s deelnamen. Op 
vraag	van	de	deelnemers	lopen	enkele	daarvan	ook	nog	verder	in	
het	huidige	schooljaar.

Het	 vernieuwde	 curriculum	 voor	 interne	 professionalisering	 van	
pedagogisch begeleiders, met daarbij een gedifferentieerde lijst 
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van	basisbronnen	voor	pedagogisch	begeleiders,	 is	ondertussen	
een	vertrouwd	instrument	dat	goede	diensten	bewijst	bij	de	kwali-
teitsbewaking	van	onze	professionaliseringsinitiatieven.

Bij	de	aankondiging	van	ons	professionaliseringsaanbod	voor	pe-
dagogisch begeleiders lichten we de doelen ervan toe aan de hand 
van	het	ontwikkelingsprofiel	voor	pedagogisch	begeleiders.	Op	die	
manier	zien	onze	pedagogisch	begeleiders	op	welke	wijze	het	aan-
bod	aansluit	bij	hun	professionaliseringsbehoeften.

Via	onze	werking	met	contactpersonen	vanuit	het	kernteam	inter-
ne	professionalisering	met	alle	diensten	en	 teams	behouden	we	
het overzicht over alle professionaliseringsinitiatieven voor peda-
gogisch begeleiders die in de pedagogische begeleiding van Ka-
tholiek	Onderwijs	Vlaanderen	plaatsvinden.	Tijdens	die	vormingen	
werken	we	Vlaanderenbreed	samen.

De	proeftuinen	voor	het	platform	WeShare,	onze	toekomstige	tool	
om	de	taakuitvoering	van	pedagogisch	begeleiders	te	ondersteu-
nen,	 werden	 ook	 vanuit	 de	 professionalisering	 ondersteund	 via	
workshops	 en	 regionaal	 aangeboden	 vormingsmomenten.	 Ook	
daarbij	vormde	het	basisscenario	een	van	de	uitgangspunten.

Er	vonden	niveauoverstijgende	en	niveaugebonden	vormingsmo-
menten plaats waaraan al onze pedagogisch begeleiders deelna-
men.

Ondertussen	zijn	er	ook	gesprekken	gestart	rond	de	oprichting	van	
een academie waarin we al ons professionaliserings- en nascho-
lingsaanbod willen samenbrengen. 
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Samenwerkingsverbanden5
De	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
heeft	 talrijke	 structurele	 samenwerkingsverbanden,	 zoals	 ook	 al	
bleek	in	de	Excellijsten	voor	de	decretale	opdrachten	6	en	7.	Voor	
de	samenwerking	met	de	onderwijsinspectie	dienen	we	ook	apart	
een netoverstijgend jaarverslag in. In bijlage zijn de jaarverslagen 
van	 de	 internetten-samenwerkingsverbanden	 met	 de	 pedago-
gische	 begeleidingsdiensten	 terug	 te	 vinden.	 In	 elk	 verslag	 zoo-
men	we	in	op	de	samenwerking	met	een	andere	partner.	Voor	het	
schooljaar	2019-2020	kozen	we	voor	het	Vrij CLB Netwerk.

Overleg	tussen	de	pedagogische	begeleiding	en	het	Vrij	CLB	Net-
werk	is	structureel	ingepland	om	elkaars	werking	zo	goed	mogelijk	
te	kennen	en	elkaars	taal	te	verstaan.

Regionaal

Binnen	elke	regio	is	er	regelmatig	overleg	tussen	de	regiodirecteur	
en	de	directies	van	de	aan	de	regio	verbonden	CLB’s	om	de	werking	
rond	het	ondersteunen	van	de	scholen	met	betrekking	tot	hun	leer-
lingenbegeleiding	zo	goed	mogelijk	op	elkaar	af	te	stemmen.	Op	de	
ontmoeting	tussen	pedagogisch	begeleiders	en	CLB-medewerkers	
klaren	we	 aan	 de	 hand	 van	 concrete	 casussen	 de	 rol	 uit	 die	 de	
pedagogisch	begeleiders	respectievelijk	de	CLB-medewerkers	op	
zich	nemen	om	zo	in	de	ondersteuning	van	scholen	complemen-
tair	te	kunnen	werken.	We	bespreken	daarbij	ook	obstakels	die	we	
in	de	ondersteuning	van	scholen	tegenkomen.

Sinds	het	ontstaan	van	de	ondersteuningsnetwerken	en	de	expli-
ciete	rol	van	de	vier	partners	(gewoon	onderwijs,	buitengewoon	on-



81

derwijs,	CLB	en	pedagogische	begeleiding)	is	het	Vrij	CLB	Netwerk	
meer	een	partner	geworden	in	het	begeleidingswerk	in	scholen	en	
werken	we	meer	samen.

Door	de	coronacrisis	is	de	samenwerking	met	het	Vrij	CLB	Netwerk	
nog	intenser	geworden.	Vragen	uit	scholen	in	verband	met	corona	
die	zowel	bij	het	Vrij	CLB	Netwerk	als	bij	de	pedagogische	begelei-
ding	kunnen	terechtkomen,	worden	(dagelijks)	uitgewisseld	en	van	
een	gemeenschappelijk	antwoord	voorzien.

Vlaanderenbreed

Verder	is	er	ook	een	stevige	Vlaanderenbrede	afstemming	tussen	
de	werking	van	de	pedagogische	begeleiding	en	het	Vrij	CLB	Net-
werk.	Dat	vertaalt	zich	onder	meer	in:

• 	Een	informeel	overleg	tussen	Katholiek	Onderwijs	Vlaande-
ren	en	het	Vrij	CLB	Netwerk	om	noden	uit	de	scholen/CLB’s	
te	bespreken,	gezamenlijke	beleids-	en	begeleidingsinitia-
tieven	te	nemen,	de	actualiteit	te	bespreken.	Het	resultaat	
van	dat	overleg	was	bijvoorbeeld:

 –  de gezamenlijke	tekst	 ‘Rol	van	PBD	en	CLB	in	het	ver-
sterken	van	leerlingenbegeleiding	op	school’;

 – 	een	 leidraad	 voor	 scholen	 om	 tot	 samenwerkingsaf-
spraken	te	komen	met	een	CLB,	en	een	toelichting	bij	
die	leidraad	om	scholen	daarin	te	ondersteunen.

• 	Structurele	 deelname	 van	medewerkers	 van	 het	 Vrij	 CLB	
Netwerk	 aan	 overlegorganen	 en	 lerende	 netwerken	 geor-
ganiseerd	voor	pedagogisch	begeleiders	van	Katholiek	On-
derwijs	Vlaanderen,	bijvoorbeeld:

 – 	Vlaanderenbreed	Overleg	 zorgbreed	 en	 kansenrijk	 on-
derwijs, waarin het Vademecum	zorgbreed	en	kansen-
rijk	 onderwijs	 (basis-	 en	 secundair	 onderwijs)	 is	 tot	
stand	gekomen;

 – 	Vlaanderenbreed	 Overleg	 competentieontwikkeling,	
waar	 pedagogisch	 begeleiders	 competentieontwik-
keling	 samen	 een	 globaal	 professionaliseringstraject	
en	 -structuur	 uitbouwen	 voor	 de	 ondersteuning	 in	 de	
scholen van personeelsleden van het gewoon basison-
derwijs	en	het	gewoon	secundair	onderwijs	inzake	het	
onderwijs	 aan	 leerlingen	met	 specifieke	 onderwijsbe-
hoeften;

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/MLER_106
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen
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 – 	Steunteam	Ondersteuningsmodel	dat	Vlaanderenbreed	
de	 werking	 van	 het	 ondersteuningsmodel	 (brede	 net-
werken	en	scholen	buitengewoon	onderwijs	van	de	zo-
genaamde	‘kleine	types’)	monitort.

Omgekeerd	 is	 Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen	 lid	 van	 de	 Stuur-
groep	Protocollering	van	de	Diagnostiek	(Prodia),	een	netoverstij-
gend	project	van	CLB’s	en	het	onderwijs.	Prodia	streeft	naar	een	
meer	 gestandaardiseerde	 en	 kwalitatieve	 leerlingenbegeleiding	
binnen	een	continuüm	van	zorg.

Als	pedagogisch	begeleiders	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
voelen	wij	een	grote	verantwoordelijkheid	in	het	ondersteunen	van	
de	 onderwijskwaliteit	 in	 al	 onze	 onderwijsinstellingen.	 We	 reali-
seren	hierbij	onze	decretale	opdrachten	vanuit	een	sterk	engage-
ment.	Ons	gemeenschappelijk	streefdoel	is	een	brede	ontwikkeling	
bij	 al	 onze	 lerenden,	 waarbij	 we	 excellente	 resultaten	 nastreven	
met	respect	voor	en	erkenning	van	de	diverse	onderwijsbehoeften.	
Dit	begeleidingsverslag	getuigt	dat	we	hiervoor	opnieuw	een	breed	
ondersteuningsaanbod	realiseerden	voor	een	groot	doelpubliek	en	
een	meerwaarde	en	onmisbare	ondersteuning	bleken,	ondanks	de	
beperkte	mankracht,	 en	de	moeilijke	omstandigheden	afgelopen	
schooljaar naar aanleiding van de coronacrisis.

We	zien	ons	echter	geconfronteerd	met	ingrijpende	besparingen,	
en	 zagen	 onze	 personeelsploeg	 nog	 meer	 inkrimpen.	 Hierdoor	
komt	zowel	de	bestaande	werking	als	het	aanbod	onder	druk	 te	
staan.	We	vragen	dat	de	overheid	in	een	open	dialoog	realistische	
taakverwachtingen	 formuleert	 ten	aanzien	van	de	pedagogische	
begeleidingsdiensten,	en	die	opdrachten	en	middelen	in	het	nieu-
we	kwaliteitsdecreet	verankert.	Door	een	duurzame	vertrouwens-
relatie	met	onze	 leerkrachten	en	directies	en	een	aanbod	dat	af-
gestemd is op de onderwijsvisie van onze instellingen draagt 
het	 ondersteuningsaanbod	 van	de	pedagogische	begeleiding	op	
unieke	wijze	bij	aan	de	kwaliteitsontwikkeling	in	scholen.	We	vra-
gen	van	de	overheid	erkenning	en	waardering	voor	de	dagelijkse	
inspanningen	en	 realisaties	van	onze	begeleiders.	Meer	nog,	we	
uiten	hierbij	de	uitdrukkelijke	verwachting	dat	de	overheid	blijvend	
investeert	 in	de	werking	 van	de	pedagogische	begeleidingsdien-
sten	en	die	voor	de	toekomst	veiligstelt.

De	hertekening	van	de	kerntaken	van	de	pedagogische	begeleiding	
dient	uit	te	gaan	van	een	evenwichtige	invulling	van	de	kwaliteits-
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Conclusie en beleidsaanbevelingen6
driehoek,	waarbij	de	realisatie,	ondersteuning/versterking	en	con-
trole/toezicht	 op	 onderwijskwaliteit	 vanuit	 samenwerking	 vorm	
kunnen	krijgen.	Duidelijk	onderscheiden	rollen	moeten	daartoe	de	
nodige	garanties	bieden.	Op	die	manier	zal	het	voor	leerkrachten,	
directies	en	schoolbesturen	duidelijker	zijn	met	welke	vraag	ze	bij	
wie	 terechtkunnen.	We	merken	dat	 de	 verschillende	 rollen	 zoals	
opgenomen	 in	de	 kwaliteitsdriehoek	onder	druk	komen	 te	 staan	
en	dat	er	sprake	is	van	een	groeiend	onevenwicht.	Hoewel	we	de	
vraag	hoe	toezicht	op	de	onderwijskwaliteit	meer	stimulerend	kan	
bijdragen	 tot	die	 kwaliteit	 relevant	 vinden,	 zien	we	met	de	 intro-
ductie	van	inspectie	2.0	door	de	nieuwe	‘stimulerende	rol’	van	de	
inspectie	 rolvervaging	optreden.	We	vinden	het	belangrijk	om	de	
verschillende	rollen	(school(bestuur),	onderwijsinspectie	en	peda-
gogische	begeleidingsdienst)	helder	af	te	bakenen	en	hun	onder-
linge	verhoudingen	duidelijk	te	maken.

Langzaamaan	zien	we	ook	andere	actoren	deze	kwaliteitsdriehoek	
binnenschuiven	en	tendensen	tot	vermarkting	ontstaan.	Er	zijn	tal	
van	externe	organisaties	die	een	aanbod	ontwikkelen,	gratis,	be-
talend	of	gefinancierd	via	projectfinanciering.	In	een	systeem	van	
makelaarschap	zitten	hier	mogelijk	professionaliseringskansen	in,	
indien deze initiatieven niet losstaan van het gehele schoolbeleid 
en	 de	 ondersteuning	 vanuit	 de	 pedagogische	 begeleiding.	 Door	
de versnippering van het aanbod is het voor schoolteams soms 
moeilijk	in	te	schatten	welke	van	die	initiatieven	kwaliteitsvol	aan	
hun	noden	beantwoorden.	Doorgaans	reiken	die	spelers	(nieuwe)	
kaders	 aan,	maar	 het	 is	 ook	nodig	 scholen	 verder	 te	 ondersteu-
nen	bij	het	implementeren	ervan	en	dat	procesmatig	en	duurzaam	
te	doen.	Onze	begeleiders	kennen	de	noden	en	de	context	van	de	
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school	 uiteraard	 zeer	 goed.	 De	 opgebouwde	 vertrouwensband	
over	de	verschillende	schooljaren	heen,	is	hierbij	van	cruciaal	be-
lang.	Ze	kennen	de	specifieke	verbinding	tussen	het	schooleigen	
opvoedingsproject,	de	beleidskeuzes	en	de	concrete	klaspraktijk	
van	elke	school	die	ze	begeleiden.	Ze	kunnen	daardoor	ook	scho-
len	ondersteunen	in	het	versterken	van	deze	verbindingen.	Wij	vin-
den	het	dan	ook	onze	kernopdracht	om	scholen	te	versterken	in	de	
eigen regierol over het eigen schoolbeleid. Scholen zijn vragende 
partij	voor	een	geïntegreerd	ondersteunings-	en	begeleidingsaan-
bod,	vanuit	een	coherent	kader.	Die	geïntegreerde	benadering	kun-
nen we als pedagogische begeleidingsdiensten bieden, en net dat 
onderscheidt	ons	van	andere	ondersteuners.	Door	een	ondersteu-
ningsaanbod te realiseren dat afgestemd is op het pedagogisch 
project	van	de	school,	dragen	we	op	unieke	wijze	bij	aan	de	kwali-
teitsontwikkeling	en	het	beleidsvoerend	vermogen	in	scholen.	Hier	
zit	dan	ook	de	meerwaarde	van	een	pedagogische	begeleidings-
dienst.

De	hervisitatie	van	de	commissie-Monard	heeft	ons	voor	een	aan-
tal	werkpunten	gesteld,	die	–	samen	met	de	besparingen	en	het	
veranderende onderwijslandschap – mee aanleiding zijn van een 
kerntakendebat	en	een	reorganisatie	binnen	Katholiek	Onderwijs	
Vlaanderen.	 In	onze	zoektocht	naar	een	nog	effectievere	en	effi-
ciëntere	 begeleidingsdienst,	 plannen	 we	 een	 aantal	 structurele	
veranderingen	 die	 ons	 nog	meer	 de	 krachten	 doen	 bundelen	 en	
ons	 tot	 een	nog	 kwaliteitsvollere	 dienstverlening	moeten	 leiden.	
Onze begeleiders engageren zich met velen actief om mee te den-
ken	aan	de	uitwerking	van	die	organisatieverandering.	Tegelijker-
tijd	zijn	er	ook	een	aantal	andere	innovaties	in	onze	werking,	zoals	
het	implementeren	van	de	Vlaanderenbrede	begeleidingsdidactiek,	
het	werken	met	WeShare,	het	meten	van	effecten,	het	blended	pro-
fessionaliseren	…	Het	zijn	allemaal	veranderingen	om	de	grote	in-
houdelijke	uitdagingen	in	ons	werkveld	nog	beter	te	ondersteunen.	
De	veerkracht	die	onze	pedagogisch	begeleiders	tonen	en	hun	pri-
oritaire zorg voor de scholen tonen eens te meer aan dat begelei-
den een missie is, dat gedrevenheid en bezieling begeleiders het 
beste	van	zichzelf	laten	geven.	Samen	met	leerkrachten,	directies	
en	schoolbesturen	gaan	ze	op	zoek	naar	antwoorden	op	vragen	
in	verband	met	de	kwaliteitsontwikkeling	in	onderwijsinstellingen.	
Dikwijls	betekent	dat	maatwerk	in	de	ware	zin	van	het	woord.	De	
positieve	 feedback	die	we	daarbij	vanuit	onze	onderwijsinstellin-
gen regelmatig mogen ontvangen, is het beste bewijs voor de da-
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gelijkse	waardering	 voor	 het	 geleverde	werk.	 Bovendien	 hebben	
we	 ook	 in	 coronatijden	 onze	 rol	 kunnen	 blijven	 waarmaken.	 De	
waardering	die	toen	nadrukkelijk	klonk	voor	al	dat	werk,	heeft	extra	
deugd	gedaan!



87



88

Bijlagen7
7.1 Nascholingsprojecten schooljaar 2019-2020

Ook	tijdens	het	schooljaar	2019-2020	vertrokken	we	als	Katholiek	
Onderwijs Vlaanderen voor de geïntegreerde nascholingsprojecten, 
die	gefinancierd	worden	vanuit	het	koepelkrediet	(cf.	de	financië-
le	rapportage)	vanuit	de	prioriteiten	die	we	in	het	Begeleidingsplan 
2018-2021 vastgelegd hadden. Daarmee was het voorbije school-
jaar het tweede schooljaar van het driejarige nascholingsproject 
voor	het	basisonderwijs	en	dat	voor	het	secundair	onderwijs.	Beide	
onderwijsniveaus	streven	in	hun	geïntegreerde	nascholingsproject	
een	optimale	samenwerking	tussen	pedagogische	begeleiding	en	
nascholing	na.	We	nemen	hieronder	 eerst	 enkele	 cijfergegevens	
onder	de	loep	en	staan	vervolgens	kort	stil	bij	de	grote	lijnen	voor	
het basisonderwijs en het secundair	onderwijs.

7.1.1 Nascholingen 2019-2020 in cijfers

In	de	 loop	van	het	schooljaar	2019-2020	stond	Katholiek	Onder-
wijs Vlaanderen in voor 576 projecten met in totaal 3893 nascho-
lingssessies.	Dat	betekent	gemiddeld	7	sessies	per	project.	48706	
onderwijsprofessionals	namen	uiteindelijk	deel	aan	een	van	onze	
nascholingsinitiatieven.	Als	we	daarbij	kijken	naar	het	aantal	deel-
nemers	per	project	en	per	sessie,	komt	dat	neer	op	84	respectieve-
lijk	12	personen.

In de top 10 van de nascholingsprojecten van het afgelopen 
schooljaar nemen het geïntegreerde nascholingsproject voor het 
basisonderwijs – ‘Zin	in	leren!	Zin	in	leven! Zin	in	school!’ – en het 
geïntegreerde	nascholingsproject	voor	het	secundair	onderwijs – 

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_nascholing_in_cijfers
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_evaluatie_koepelkrediet_bao
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_evaluatie_koepelkrediet_so
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‘Geïnspireerd	en	kwaliteitsvol	aan	de	slag	met	de	eerste	graad	van-
uit	de	modernisering	so’ – de	eerste	en	de	tweede	plaats	in.	Ook	
het	project	‘Rooms-katholieke	godsdienst	beleven	bij	jonge	kinde-
ren’ is een voltreffer met 620 deelnemers en daarmee een mooie 
vijfde	 plaats.	 We	 bereikten	 met	 al	 onze	 nascholingsinitiatieven	
3105	scholen.	Concreet	gaat	het	gemiddeld	om	bijna	16	deelne-
mers per school.

Wat	het	financiële	plaatje	betreft,	noteerden	we	voor	het	schooljaar	
2019-2020	voor	de	koepelprojecten,	de	nascholingen	op	de	vrije	
markt	en	de	internationale	nascholingen	een	beperkt	positief	sal-
do,	waarmee	we	het	tekort	voor	de	prioritaire	en	andere	gesubsidi-
eerde	projecten	konden	opvangen.

7.1.2 Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!

Het ontwerpteam van het geïntegreerde nascholingsproject voor 
het	basisonderwijs	bundelde	de	nodige	expertise	over	de	verschil-
lende	 thema’s	 heen.	 Onder	 leiding	 van	 een	 projectleider	 uit	 het	
team	pedagogisch	begeleiders	basisonderwijs	van	de	Dienst	Cur-
riculum	&	vorming	werd	de	afstemming	binnen	het	nascholings-
aanbod	in	het	schooljaar	2019-2020	verder	versterkt.

Door	de	geïntegreerde	uitwerking	van	het	nascholingsproject	is	on-
dertussen	elke	nascholer	vertrouwd	met	de	inhouden	van	alle	on-
derdelen	en	kan	de	nascholer,	indien	nodig,	gepast	doorverwijzen.	
Ook	voor	het	delen	van	expertise	en	het	uitwisselen	van	materialen	
creëerden	we	de	 juiste	randvoorwaarden.	Zo	deelden	nascholers	
het	voorbije	schooljaar	hun	materialen	via	SharePoint	–	ook	met	
de	pedagogische	begeleiding.	Het	schooljaar	ging	eind	augustus	
2019	voor	de	nascholers	van	start	met	een	uitwissel-	en	voorberei-
dingsweek,	 er	werd	 tweemaal	 per	 trimester	 een	 ‘samenwerkdag’	
ingepland	en	iedere	nascholer	werd	inhoudelijk	en	didactisch	ge-
coacht.

Voor de samenstelling van het nascholingsaanbod voor het basis-
onderwijs	 luisterden	we	naar	de	noden	van	het	werkveld.	Vervol-
gens	stemden	de	niveaucoördinatoren	basisonderwijs	en	het	ont-
werpteam	verder	met	elkaar	af	om	het	nascholingsaanbod	samen	
verder	vorm	te	geven.	Zo	garandeerden	we	de	input	van	de	pedago-
gische begeleiding en zorgden we ervoor dat het nascholingsaan-
bod	een	onlosmakelijk	onderdeel	wordt	van	de	totaalbegeleiding	
van	 de	 katholieke	 basisscholen.	 Als	 nascholing	 en	 begeleiding	
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effectief	hand	in	hand	met	elkaar	gaan,	vervult	zowel	de	nascho-
ler als de pedagogisch begeleider in een traject van een volledig 
schooljaar	zijn	specifieke	afgebakende	rol.

Voor het schooljaar 2019-2020 hadden we enerzijds een aanbod 
van teamgerichte nascholingen en anderzijds een aanbod, zowel 
regionaal	als	in	Brussel,	voor	individuele	leraren.	De	verschillende	
leerplanacademies,	waar	de	inhouden	van	het	leerplan	Zin in leren! 
Zin in leven!	per	ontwikkelveld	onder	de	aandacht	gebracht	werden,	
en	 de	 nascholing	 ‘Van	 focus	 tot	 onderwijsarrangement’,	 waarbij	
het	leren	werken	vanuit	een	focus	centraal	stond,	konden	op	een	
grote	opkomst	rekenen.

De	individugerichte	nascholingen	werden	georganiseerd	onder	de	
vlag van Zillspiratie. In de Zillspiratiesessies gingen we, naast de 
inhoudelijke	kennis	per	ontwikkelveld,	al	een	stap	verder	in	de	im-
plementatie	van	dat	specifieke	ontwikkelveld.	We	stelden	op	het	
einde van vorig schooljaar vast dat de teamgerichte nascholingen 
het	meest	effect	tot	op	de	klasvloer	hadden.	We	hebben	daarom	
beslist	 om	 tijdens	 het	 huidige	 schooljaar	 volop	 in	 te	 zetten	 op	
teamgerichte nascholingen. Door de coronacrisis worden er ove-
rigens	ook	nog	enkele	geplande	nascholingen	van	het	schooljaar	
2019-2020 ingehaald.

7.1.3 Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de eerste graad 
vanuit de modernisering so

Voor	het	geïntegreerde	nascholingsproject	voor	het	secundair	on-
derwijs was de regie in handen van een ontwerpteam onder leiding 
van	twee	projectleiders	uit	het	team	pedagogisch	begeleiders	se-
cundair	onderwijs	van	de	Dienst	Curriculum	&	vorming.	Met	betrek-
king	tot	het	secundair	onderwijs	werden	de	verschillende	modules	
verder	op	elkaar	afgestemd,	maar	de	timing	van	de	modernisering	
secundair	 onderwijs	 speelde	ons	daarbij	 enigszins	parten.	 In	de	
loop van het schooljaar 2018-2019 hadden veel leraren al een ste-
vig	nascholingstraject	gevolgd,	waardoor	ze	nu	vooral	de	klemtoon	
op	hun	eigen	 leerplan	 legden.	Dat	vertaalde	zich	dan	ook	 in	een	
beperkt	aantal	inschrijvingen.

De	 interne	 werking	 loopt	 grotendeels	 analoog	met	 die	 voor	 het	
basisonderwijs.	 Dat	 betekent	 dat	 ook	 voor	 het	 secundair	 onder-
wijs	iedere	nascholer	ondergedompeld	wordt	in	de	inhouden	van	
alle	onderdelen	en	er	 ruime	kansen	geboden	worden	om	samen	
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nascholingssessies voor te bereiden. Iedere nascholer wordt in-
houdelijk	 bijgestaan	 en	 didactisch	 gecoacht	 door	minimum	 één	
expert	uit	de	Dienst	Lerenden,	Curriculum	&	vorming	of	Identiteit	
&	kwaliteit.

Het nascholingsaanbod voor het schooljaar 2019-2020 bestond 
uit	 verschillende	 modules,	 namelijk	 ‘Identiteit	 &	 kwaliteit’,	 ‘Ge-
meenschappelijk	funderend	leerplan’,	 ‘Onderwijs-	en	 loopbaanbe-
geleiding’,	 ‘Leren	 leren’,	 ‘Leiding	geven	binnen	de	modernisering’,	
‘B-stroom/A-finaliteit’,	 ‘Gemeenschappelijk	 leerplan	 ICT’	en	 ‘Intro-
ductie	 tweede	graad’.	Dat	aanbod	kwam	tot	stand	 in	nauw	over-
leg	met	de	niveaucoördinatoren	secundair	onderwijs	en	werd	zelfs	
nog	in	de	loop	van	het	schooljaar	bijgestuurd.	Zo	ontwikkelden	we	
nog	in	de	loop	van	het	schooljaar	op	vraag	van	directeurs	de	mo-
dule	‘Leiding	geven	binnen	de	modernisering’.	Als	we	onmiddellijk	
kunnen	 inspelen	op	de	noden	van	het	werkveld,	 zorgen	we	voor	
een	efficiënte(re)	samenwerking	tussen	nascholing	en	pedagogi-
sche	begeleiding.	Met	de	input	vanuit	de	nascholing	kan	de	peda-
gogisch begeleider vervolgens verder aan de slag gaan.

Scholen die vorig schooljaar de nascholing in verband met onder-
wijs-	 en	 loopbaanbegeleiding	 volgden,	 lijken	 het	 nu	 makkelijker	
te	hebben	om	in	te	schatten	wat	hun	organisatorische	keuzes	en	
differentiatieaanpak	 betekenen	 voor	 de	 keuzebegeleiding	 naar	
de	tweede	graad	van	het	secundair	onderwijs.	We	ontvingen	ook	
(heel)	positieve	evaluaties	bij	onze	nascholingsinitiatieven	in	ver-
band	met	het	gemeenschappelijk	funderend	leerplan,	het	gemeen-
schappelijk	leerplan	ICT	en	leren	leren.	Voor	die	laatste	module	ver-
trokken	we	vanuit	de	visie	dat	alle	leraren	hun	verantwoordelijkheid	
daarin	moeten	nemen.	We	stelden	achteraf	vast	dat	leraren	er	met	
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hun	 collega’s	 enthousiast	mee	 aan	de	 slag	 gegaan	 zijn.	Ook	 de	
module	‘B-stroom/A-finaliteit’	vertrok	duidelijk	vanuit	een	concrete	
behoefte:	de	module	speelde	in	op	de	vraag	van	leraren	naar	het	
motiveren	van	leerlingen	en	het	differentiëren	tussen	leerlingen.

Door	de	coronacrisis	is	de	module	‘Introductie	tweede	graad’	inte-
graal	verplaatst	naar	het	schooljaar	2020-2021.	Naast	enkele	an-
dere	kleine	bijsturingen,	is	de	voornaamste	wijziging	dat	de	modu-
le	‘Identiteit	&	kwaliteit’	geïntegreerd	wordt	in	de	nieuwe	modules.	
We	merkten	vorig	schooljaar	dat	weinig	leraren	het	thema	prioriteit	
geven,	maar	vanuit	onze	visie	vinden	we	de	aangeboden	 inhoud	
bijzonder	zinvol.	Daarom	zorgen	we	voortaan	voor	een	verankering	
ervan	in	de	andere	modules.

7.2 Activiteitenverslagen van de samenwerkingsverbanden 
tussen de netten
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ACTIVITEITENVERSLAG COMPETENTIE- 
BEGELEIDING 2019-2020

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 het	 GO!	 onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijsse-
cretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	Katholiek	Onder-
wijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal On-
derwijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine 
Onderwijsverstrekkers

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE 
DEELPROJECTEN

Vanuit	een	gedragen	visie	en	een	gezamenlijk	engagement	voor	inclusief	
onderwijs	focust	de	stuurgroep	competentiebegeleiding	zijn	samenwer-
king	op	de	professionalisering	van	de	competentiebegeleiders.	Hiervoor	
hebben	de	pedagogische	begeleidingsdiensten	een	samenwerkingsover-
eenkomst	ondertekend.	

Deze	samenwerkingsovereenkomst	betreft	de	samenwerking	tussen	de	
PBD’s	op	het	vlak	van	hun	decretale	opdrachten	m.b.t.	implementatie	van	
het	M-decreet,	in	het	bijzonder	m.b.t.	de	opdracht	van	de	competentiebe-
geleiders.

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN

3.1 DOELSTELLINGEN

De	doelstellingen	zoals	opgenomen	in	de	samenwerkingsovereenkomst	
zijn	gedurende	dit	schooljaar	voorwerp	geweest	van	evaluatie.
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3.2 ACTIVITEITEN

In	het	schooljaar	2019-2020	werd	er	één	bijeenkomst	van	de	stuur-
groep	 gehouden.	 Andere	 bijeenkomsten	 werden	 geannuleerd,	
mede	omwille	van	COVID-19.

Tijdens	de	bijeenkomst	die	is	doorgegaan	werd	gewerkt	aan:

• 	Evaluatie	en	bijsturing	van	de	aanpak	van	de	doelstellingen	
binnen	de	samenwerking

• 	In	 functie	 van	 ervaringsuitwisseling	 tussen	 competentie-
begeleiders	 en	 prioritaire	 nascholers	 werd	 er	 een	 uitwis-
selingsdag	georganiseerd	op	dinsdag	21	januari	2020.	De	
volgende	thema’s	kwamen	aan	bod:

 – 	Marijke	Wilssens	 en	Potential:	 Artevelde	Hogeschool:	
workshop	 samen	 professionaliseren	 springplank	 naar	
inclusie.	

 – 	Denktafels:	‘moeilijkheden	waar	we	tegenaan	lopen	bij	
de	ondersteuning	van	ondersteuners’.

 – 	Beno	Schraepen	onderzoeker	AP	Hogeschool:	praktijk-
onderzoek	O2	ondersteuners	ondersteunen.

• 	Een	tweede	uitwisselingsnamiddag	werd	geannuleerd	om-
wille	van	COVID-19.
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We	bouwen	dit	activiteitenverslag	op	zoals	de	samenwerkingsovereen-
komst	in	onze	begeleidingsplannen.

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• 	de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 het	 GO!	 onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijsse-
cretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	Katholiek	Onder-
wijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal On-
derwijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine 
Onderwijsverstrekkers

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE 
DEELPROJECTEN

Talenbeleid:	 de	 pedagogische	 begeleiding	 zet	 een	 netoverschrij-
dende	 samenwerking	 op	 binnen	 het	 continuüm	 ‘informeren,	 uit-
wisselen,	afstemmen	en	samenwerken’	om	de	onderwijstaal	Ne-
derlands	 in	 scholen	 te	 versterken	 om	 leerlingen	met	 succes	 de	
schoolloopbaan te doen doorlopen.

3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2019-
2020

In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde re-
sultaten	terug.	Hier	gaan	we	verder	in	op	de	effectieve	resultaten.	

3.1 DOELSTELLING 1

De	 doelstelling	 zoals	 opgenomen	 in	 de	 samenwerkingsovereen-
komst,	we	bereikten	het	beoogde	resultaat	gedeeltelijk:	‘Lokaal	en	

ACTIVITEITENVERSLAG TALENBELEID 
 2019-2020
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bovenlokaal	 samenwerken	naar	aanleiding	 van	projecten,	 onder-
zoeken	of	actualiteit.’

Dat	weten	we	door:	

• 	Deelname	 aan	 overleg-	 en	 discussiefora	 in	 verband	 met	
leesbeleid	(naar	aanleiding	van	PIRLS	bijvoorbeeld)	en	uit-
wisseling daarover in de projectgroep.

• 	Verder	werken	aan	de	actorenkaart	en	verhelderen	van	de	
rol	van	pedagogische	begeleidingsdiensten	als	makelaar	in	
samenwerking	met	de	verschillende	actoren.

3.2 DOELSTELLING 2

De	 doelstelling	 zoals	 opgenomen	 in	 de	 samenwerkingsovereen-
komst,	we	bereikten	het	beoogde	resultaat	gedeeltelijk:	‘Elkaar	in-
formeren	en	expertise	uitwisselen	over	thema’s	als	meertaligheid,	
taalscreening,	school-	en	instructietaal,	aandacht	voor	scharnier-
momenten	in	de	onderwijsloopbaan	…’

Dat	weten	we	door:

•  Uitwisseling en afstemming in de projectgroep over taal-
screening	secundair	onderwijs,	bv.	n.a.v.	het	nieuwe	scree-
ningsinstrument	‘Opstap’	ontwikkeld	door	CT&O.

• 	Uitwisseling	en	afstemming	in	de	projectgroep	over	curri-
cula,	eindtermen	(eerste	graad	so),	leerplannen.

3.3 DOELSTELLING 3

De	 doelstelling	 zoals	 opgenomen	 in	 de	 samenwerkingsovereen-
komst,	we	bereikten	het	beoogde	resultaat	(gedeeltelijk):	‘Samen-
werken	 aan	 de	 professionalisering	 en	 een	 gemeenschappelijke	
kennisbasis	 van	 pedagogische	 begeleiders	 in	 verband	 met	 the-
ma’s	als	meertaligheid,	taalscreening,	school-	en	instructietaal	…’

Dat	weten	we	door:	

• 	De	organisatie	van	een	dialoogdag	‘Anderstalige	nieuwko-
mers’	met	deelname	door	begeleiders	van	elke	onderwijs-
verstrekker.
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4 GENOMEN INITIATIEVEN

In het begeleidingsplan planden we initiatieven om de doelen te re-
aliseren. Hier sommen we de effectieve realisatie per doelstelling 
op voor het schooljaar 2019-2020. 

4.1 BIJ DOELSTELLING 1

Vanuit	de	groep	nemen	twee	geledingen	(nl.	GO!	en	Katholiek	On-
derwijs	Vlaanderen)	deel	aan	de	Taalraad	(Taalunie).	De	terugkop-
peling	gebeurt	tijdens	de	overlegmomenten.

4.2 BIJ DOELSTELLING 2

Delen	van	expertise	gebeurde	onder	andere	door	het	voorstellen	
van	de	‘Toetswijzer	OVSG’.	Karen	geeft	bijkomende	uitleg	over	het	
systeem	van	IKZ.	De	voorgestelde	toetsen	zijn	een	aanvulling	bij	
de	eindtoets	bao	(bv.	wanneer	de	school	zwak	scoort).

We	delen	de	informatie	over	het	project	Lezen	op	School,	de	pre-
sentatie en de oproep.

4.3 BIJ DOELSTELLING 3

We	organiseerden	een	dialoogdag	‘Anderstalige	nieuwkomers’	op	
11 september 2019 met Pandora Verstegen. (28 deelnemers)

• 	Input	over	SOM:	processen	en	inhoud	(trauma	en	taalont-
wikkeling).

• 	Reflectiemomenten	in	kleine	groepen	met	afgevaardigden	
van	de	verschillende	onderwijsverstrekkers.

• 	Iedereen	nodigt	de	begeleiders	uit	die	bezig	zijn	met	nieuw-
komers	 in	basisonderwijs	en	met	OKAN	 in	secundair	on-
derwijs.

5 ENGAGEMENTEN

Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen. 

6 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP

• 	Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen:	 Jozefien	 Loman	 (voor-
zitter	 tot	 eind	 maart	 2020),	 Marleen	 Lippens,	 Goedele	
Vandommele	(tot	eind	augustus	2020)
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• 	POV:	Youri	Vande	Sande
• 	OVSG:	Karen	Dehaen,	Liv	Camps
• 	GO!:	Ann	Sofie	Viaene
• 	OKO:	Julie	Petitjean,	Vincent	Vandevyvere

7 LOOPTIJD

Hiervoor	verwijzen	we	naar	onze	samenwerkingsovereenkom-
sten.

8 KWALITEITSZORG

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

Dit	zijn	een	aantal	bevindingen:	

• 	Fysiek	vergaderen	is	anders	dan	online.	De	vergadering	via	
Zoom	van	april	verliep	echter	wel	vlot	en	efficiënt.

• 	Een	ontmoeting	met	uitgeverijen	(zoals	we	dat	organiseer-
den	voor	begrijpend	lezen)	voor	secundair	onderwijs	over	
de	visie	op	 taalbeschouwing	en	de	brug	met	basisonder-
wijs	 is	door	de	algemene	drukte	rond	eindtermen	tweede	
en	 derde	 graad	 voorlopig	 niet	 opgenomen.	 Ook	 Corona	
zorgde dat we dit nog niet planden. Het is wel zo dat de 
visie	netoverstijgend	gelijkloopt.

• 	We	konden	ook	geen	filmpjes	meer	opnemen	(na	de	verga-
dering van april) doordat er geen lessen meer op de scho-
len georganiseerd werden.
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1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 het	 GO!	 onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap

• de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijsse-
cretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap

• de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	Katholiek	Onder-
wijs Vlaanderen

• de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal On-
derwijs Vlaanderen

• het	Vlaams	ondersteuningscentrum	voor	het	volwassenen-
onderwijs

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA 

Samenwerking	tussen	de	betrokken	organisaties	op	het	vlak	van	
de	ondersteuning	van	het	volwassenenonderwijs.	De	rapportering	
van de hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor 
het	schooljaar	2019-2020	heeft	betrekking	op	artikel	49,	Decreet	
betreffende	het	volwassenenonderwijs	van	15	juni	2007.

Bovenvermelde opdracht werd geconcretiseerd in het protocol tot 
samenwerking	tussen	Vocvo	en	de	PBD’s	van	september	2018	tot	
augustus	2021.	De	rapportering	gebeurt	conform	de	doelstellin-
gen	en	activiteiten	opgenomen	in	deze	samenwerkingsovereen-
komst.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 
2019-2020

3.1 CURRICULUMONTWIKKELING: OPLEIDINGSPROFIELEN EN 
LEERPLANNEN

GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap	neemt	rond	dit	the-
ma	het	voortouw.

ACTIVITEITENVERSLAG CURRICULUMONTWIK-
KELING VOLWASSENENONDERWIJS 2019-2020 
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3.1.1 DECRETALE OPDRACHTEN

SD	1	:	we	coördineren	de	ontwikkeling	van	nieuwe	oplei-
dingsprofielen	of	de	actualisering	van	bestaande	oplei-
dingsprofielen,	eventueel	aangevuld	met	concordantieta-
bellen

3.1.2 BIJKOMENDE OPDRACHTEN

SD	1	:	we	coördineren	de	ontwikkeling	van	netoverschrij-
dende leerplannen

Activiteit Beschrijving van de activi-
teit

Actie 1: prioriteitenplan

Bevraging centra volwassenenon-
derwijs	m.b.t.	nieuw	te	ontwikke-
len	en	te	actualiseren	opleidings-
profielen

De	CBE	en	CVO	werden	in	april	
2020	bevraagd	over	nieuw	te	ont-
wikkelen	opleidingsprofielen	en	
de	opleidingsprofielen	die	volgens	
hen	aan	evaluatie	toe	zijn.	De	re-
sultaten	van	de	bevraging	werden	
verwerkt	en	besproken	binnen	de	
projectgroep	curriculum.

Opmaken	en	indienen	prioriteiten-
lijst	te	ontwikkelen	opleidingspro-
fielen	schooljaar	2020-2021

Op	basis	van	o.a.	de	resultaten	
van de bevraging van de centra 
(zie	vorige	activiteit)	werd	er	in	ju-
ni-augustus	2020	een	prioriteiten-
lijst opgesteld voor het schooljaar 
2020-2021.

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

De prioriteitenlijst werd per 1 
september	2020	voor	opportu-
niteitstoets voorgelegd aan de 
bevoegde administratie. Op basis 
van	de	resultaten	van	de	opportu-
niteitstoets en in overleg met de 
werkgroep	modularisering	wordt	
er	een	planning	opgemaakt	met
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prioritair	te	ontwikkelen	oplei-
dingsprofielen	voor	het	schooljaar	
2020-2021	(onder	voorbehoud	
van	verdere	afspraken	inzake	de	
samenwerking	volwassenenon-
derwijs	m.b.t.	curriculumontwik-
keling).

Actie 2: ontwikkelwerk

Ontwikkeling	voorstellen	van	
opleidingsprofielen

Op	15	september	2019,	15	januari	
2020	en	15	februari	2020	werden	
er	29	voorstellen	van	nieuwe	op-
leidingsprofielen	ingediend	bij	de	
bevoegde administratie (bijlage 
1).

Het betreft voorstellen ter ver-
vanging/actualisatie	van	be-
staande	opleidingsprofielen	naar	
aanleiding	van	de	uitrol	van	de	
Vlaamse	kwalificatiestructuur	en	
de	erkenning	van	beroepskwalifi-
caties	en/of	op	basis	van	noden	
aangegeven door de centra. De 
ontwikkeling	en	actualisering	van	
opleidingsprofielen	op	basis	van	
een	erkende	beroepskwalificatie	
gebeurde	in	het	kader	van	de	
werkgroep	modularisering.	De	pe-
dagogische begeleidingsdiensten 
en	Vocvo	namen	het	trekkerschap	
op	van	de	gemengde	ontwikkel-
commissies en participeerden aan 
het	overleg	van	de	werkgroep.

Ook	werden	er	een	reeks	verleng-
de	en	verkorte	trajecten	aan-
gevraagd	voor	modules	binnen	
verschillende	studiegebieden
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Ontwikkeling	concordantietabel-
len

Voor de opleidingen binnen de 
studiegebieden	administratie,	
lassen	en	specifieke	personen-
zorg (Kinderbegeleider) werden 
er netoverschrijdende concor-
dantietabellen	opgemaakt	samen	
met	de	betrokken	centra.	De	
concordantietabellen bieden de 
centra	een	gemeenschappelijk	
afsprakenkader	(vrijblijvend)	om	
de overgang (o.a. verlenen van 
vrijstellingen	aan	cursisten)	van	
de	oude	opleidingen	naar	de	nieu-
we opleidingen in goede banen te 
leiden.

Ontwikkeling	netoverstijgende	
leerplannen

Op	31	januari	2020	en	31	mei	
2020 werden er in totaal 24 
leerplannen ter advies voorgelegd 
aan de onderwijsinspectie. Deze 
leerplannen	kregen	alle	een	advies	
tot	goedkeuring	(voorlopig	of	defi-
nitief). (bijlage 2)

Leerplannen	worden	ontwikkeld	
door	centrum-	en	netoverstijgende	
leerplancommissies. De commis-
sies worden voorgezeten door de 
pedagogische begeleidingsdien-
sten	en	Vocvo.	Ze	coördineren	
de	werkzaamheden	en	staan	in	
voor de procesbegeleiding en de 
kwaliteitscontrole.	De	leerplan-
commissies	zijn	samengesteld	uit	
leraren	en	coördinatoren	van	de	
centra,	desgevallend	aangevuld	
met	deskundigen	uit	bedrijven	of	
sectoren.
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Actie 3: monitoring

Overleg	projectgroep	curriculum De	projectgroep	curriculum	is	sa-
mengesteld	uit	een	vertegenwoor-
diging van de 4 pedagogische 
begeleidingsdiensten en Vocvo 
en staat in voor de planning, 
coördinatie	en	operationele	aan-
sturing	van	de	netoverstijgende	
curriculum	ontwikkeling.

De	projectgroep	voert	ook	de	com-
municatie	naar	derden	(onderwijs-
inspectie,	AHOVOKS,	sectoren	…)	
in	het	kader	van	de	netoverstijgen-
de	curriculumontwikkeling.

De	projectgroep	kwam	in	totaal	8	
keer	samen	tijdens	het	schooljaar	
2019-2020.

Actie 4: communicatie

Communicatie	curriculumontwik-
keling

De	projectgroep	curriculum	com-
municeerde	via	zijn	nieuwsflash	
(november	2019	en	februari	2020)	
naar	diverse	stakeholders	(over-
heid,	sectoren,	Vlor	…)	over	de	
stand	van	zaken	curriculumont-
wikkeling.	De	nieuwsbrief	werd	
door de pedagogische begelei-
dingsdiensten	en	Vocvo	ook	aan	
hun	eigen	centra	bezorgd.

Vernieuwde	website	voor	het	
samenwerkingsverband	volwas-
senenonderwijs http://www.
stuurgroepvo.be/

De	website	werd	up	to	date	ge-
houden:	publicatie	nieuwe	leer-
plannen, concordantietabellen en 
overzicht	stand	van	zaken	ontwik-
kelwerk.

http://www.stuurgroepvo.be/
http://www.stuurgroepvo.be/


3.2 CURRICULUMONTWIKKELING: EVC

OVSG	neemt	rond	dit	thema	het	voortouw.

3.2.1 DECRETALE OPDRACHTEN

SD	2	:	we	coördineren	en	ondersteunen	de	ontwikkeling	
van	instrumenten	en	procedures	inzake	de	erkenning	van	
al verworven competenties

 
Het	zwaartepunt	van	de	activiteiten	van	de	projectgroep	EVC	lag	in	het	
schooljaar	2019-2020	op	de	EVC-pilootprojecten.	Tijdens	dit	schooljaar	
werden	de	standaarden	en	instrumenten	voor	de	pilootprojecten	gefinali-
seerd en werden er assessments georganiseerd.

Daarnaast	 participeerden	 de	 pedagogische	 begeleidingsdiensten	 ook	
aan	het	VISKA-project,	een	internationaal	project	gecoördineerd	door	het	
Departement	Onderwijs	m.b.t.	EVC	in	de	opleiding	AAV.	Dit	project	werd	
in	het	schooljaar	2018-2019	gestart	en	gefinaliseerd	in	maart	2020.	Ten	
slotte	werden	ook	de	netoverschrijdende	vrijstellingsproeven	ICT	verder	
opgevolgd.

De	projectgroep	kwam	maandelijks	samen.	

Verdere uitwerking EVC-pilootprojecten
In	het	schooljaar	2018-2019	gingen	10	EVC-pilootprojecten	van	start	op	
vraag	van	Vlaams	minister	van	Onderwijs	Hilde	Crevits.	De	pedagogische	
begeleidingsdiensten	van	de	verschillende	onderwijsverstrekkers	konden	
met projectmiddelen die hen samen waren toebedeeld een projectmede-
werker	aanstellen	om	de	ontwikkelcommissies	te	ondersteunen.

Tijdens	het	schooljaar	2018-2019	lag	de	focus	op	de	ontwikkeling	van	de	
assessmentinstrumenten.

In	het	schooljaar	2019-2020	werden	een	aantal	documenten	aangemaakt,	
namelijk	de	infobundel	voor	de	kandidaat,	een	handleiding	voor	het	test-
centrum	en	werden	de	evaluatiefiches	en	beoordelingsformulieren	gedi-
gitaliseerd.
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In	het	najaar	van	2019	stond	als	hoofdbrok	het	assessen	van	echte	kan-
didaten	op	het	programma.	Binnen	dit	pilootproject	waren	57	kandidaten	
in	staat	om	hun	beroepskwalificatie	of	een	bewijs	van	competenties	te	
behalen	als	eersten	van	een	nieuwe	generatie!

Door	de	ervaringen	met	deze	eerste	assessments	hopen	we	ook	een	ge-
fundeerd	antwoord	 te	 kunnen	geven	op	de	 vraag	welke	de	 kostprijs	 is	
van	de	ontwikkeling	en	organisatie	van	zo’n	assessment.	Ook	dit	was	één	
van	de	doelstellingen	van	deze	pilootprojecten.	Op	basis	daarvan	kon	de	
overheid	een	structurele	financiering	voor	de	EVC-werking	in	de	CVO’s	uit-
werken.

Hieronder	volgt	een	overzicht	van	het	aantal	EVC-kandidaten	per	BK,	het	
aantal	behaalde	bewijzen	van	beroepskwalificaties	en	het	aantal	behaal-
de bewijzen van competenties – stand	van	zaken	op	23	januari	2020.

Het geplande slotevenement heeft op 27 maart 2020 niet plaatsge-
vonden door de coronamaatregelen.

In het tweede semester van het schooljaar 2019-2020 werd een 
nieuwe	oproep	gelanceerd	voor	de	pilootprojecten	EVC-standaar-
den	2020.	Voor	het	ontvangen	van	een	subsidie	hebben	de	aan-
vragers	 in	deze	ronde	twee	mogelijkheden.	Zij	konden	 intekenen	
om	 voor	 nieuwe	 (andere)	 beroepskwalificaties	 EVC-standaarden	
te	ontwikkelen	in	een	werkgroep	onder	coördinatie	van	AHOVOKS.	
Op	basis	van	deze	standaarden	konden	er	dan	EVC-instrumenten 
worden ontwikkeld	waarmee	EVC-kandidaten	achteraf	het	assess-
ment	kunnen	doorlopen.	Als	tweede	optie	konden	zij	intekenen	om	
voor	 beroepskwalificaties	 waarvoor	 er	 reeds	 EVC-instrumenten	
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zijn	 uitgewerkt	 en	 al	 EVC-trajecten	 zijn	 aangeboden,	kandidaten 
te	 beoordelen	 en	 te	 certificeren	 (voor	 bijv.	 de	 kinderbegeleiders	
schoolgaande	kinderen).	De	voorwaarde	om	de	EVC-trajecten	aan	
te	bieden	en	te	kunnen	certificeren	was	uiteraard	dat	de	CVO’s	een	
erkenningsaanvraag	indienen	bij	AHOVOKS.

Het	volledige	eindrapport	van	de	EVC-pilootprojecten	werd	door	de	
pedagogische	begeleidingsdiensten	en	Vocvo	gepubliceerd	op	de	
website	van	de	stuurgroep:	Eindrapport	pilootprojecten	EVC.

VISKA

Visible	 Skills	 of	 Adults	 (VISKA)	 is	 een	 Erasmus+	 KA3-project	
dat	 kadert	 in	 ‘employment	and	skills’,	 validatie	 van	 informeel	 en	
non-formeel	leren	in	onderwijs	en	training.	Met	dit	project	willen	de	
zes	partners	(uit	vier	landen)	werken	rond	het	verminderen	van	de	
mismatch	in	vaardigheden	–	validering.	De	conclusies	en	beleids-
adviezen	worden	opgesteld	 rond	5	 interventies:	ontwikkelen	van	
netwerken,	 tools,	 transversale	 vaardigheden,	 professionalisering	
en	access	and	awareness.	De	resultaten	van	alle	partners	kunnen	
geraadpleegd worden op https://viskaproject.eu/results/.

De	resultaten	en	overkoepelende	conclusie	voor	Vlaanderen	zijn	in	
de	eindfase	en	werden	voorgesteld	op	de	slotconferentie	(Leuven,	
19	november	2019).	De	overkoepelende	resultaten	werden	voorge-
steld	op	de	Viska-conferentie	in	Brussel	op	12	februari	2020.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ByTAc55AO8SNu2s0nOe0VymCNHoPUUeP?usp=sharing
https://viskaproject.eu/results/
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4 BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE 1: OVERZICHT INGEDIENDE OPLEIDINGSPROFIELEN 
SCHOOLJAAR 2019-2020

Studiegebied Naam opleiding

Administratie Polyvalent administratief mede-
werker

Polyvalent administratief onder-
steuner

Administratief	medewerker	ont-
haal

Medisch	administratief	assistent

Boekhoudkundig	assistent

Vastgoed assistent

HR assistent

Horeca Medewerker	fastfood

Medewerker	spoelkeuken

Land-	en	tuinbouw Medewerker	groen-	en	tuinaanleg

Medewerker	groen-	en	tuinbeheer

Tuinaanlegger-groenbeheerder

Lassen Constructielasser

Pijplasser

Lasser-monteerder

Pijpfitter-monteur

Pijpfitter-fabriceur

Logistiek	en	verkoop Verpakker

Mechanica-elektriciteit Elektrotechnisch	monteur

Elektrotechnisch	installateur

Elektrotechnicus

Technicus	industriële	elektriciteit
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Installateur	gebouwenautomati-
sering

Meubelmakerij Restauratievakman	meubel

NT2 richtgraad1-2 Lezen en schrijven voor anders 
gealfabetiseerde R1

Ruwbouw Dekvloerlegger

Schrijnwerkerij Restauratievakman	schrijnwerk

Specifieke	personenzorg Kinderbegeleider	baby’s	en	peu-
ters

Kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen

4.2 BIJLAGE 2: OVERZICHT INGEDIENDE LEERPLANNEN SCHOOL-
JAAR 2019-2020

Studiegebied Benaming	opleiding/leerplan

Auto Bandenmonteur

Onderhoudsmecanicien	personen-
wagens	en	lichte	bedrijfsvoertui-
gen

Polyvalent mecanicien personen-
wagens	en	lichte	bedrijfsvoertui-
gen

Afwerking	bouw Stukadoor

Vloerder-tegelzetter

Huishoudhulp Huishoudhulp

Europese	neventalen	R1	en	R2 Bulgaars	R2	Threshold	1	A-B

Bulgaars	R2	Threshold	2	A-B

Bulgaars	R2	Threshold	3	A-B

Bulgaars	R2	Threshold	4	A-B

Hongaars R2 Threshold 1 A-B

Hongaars R2 Threshold 2 A-B

Hongaars R2 Threshold 3 A-B

Hongaars R2 Threshold 4 A-B
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Meubelmakerij Restauratievakman	meubel

NT2 richtgraad 1 en 2 Lezen en schrijven voor andersge-
alfabetiseerden 

Scandinavische talen Noors	R1	Breakthrough	A/B

Noors	R1	Waystage	A/B

Zweeds R4.1

Zweeds R4.2

Schrijnwerkerij Restauratievakman	schrijnwerk

Specifieke	personenzorg Kinderbegeleider	baby’s	en	peu-
ters

Kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen

Ruwbouw Dekvloerlegger
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ACTIVITEITENVERSLAG NT2020
SCHOOLJAAR 2019-2020 

We	bouwen	dit	activiteitenverslag	op	zoals	de	samenwerkingsovereen-
komst	in	onze	begeleidingsplannen.

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	het	GO!	onderwijs	van	
de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Onderwijsvereni-
ging van Steden en Gemeenten7 

• 	de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 Katholiek	 Onderwijs	
Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen

• 	het	Vlaams	ondersteuningscentrum	voor	het	volwassenenonder-
wijs

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE 
DEELPROJECTEN

Samenwerking	van	bovengenoemde	organisaties	betreft	het	geza-
menlijk	 organiseren	 van	 internetten	 professionaliseringsinitiatie-
ven	voor	de	verschillende	doelgroepen,	zoals:	directies,	coördinato-
ren, trajectbegeleiders, startende leraren, leraren en expert-leraren.
We	vertrekken	hierbij	vanuit	de	aanbevelingen	van	het	GIA-rapport,	
het	hervisitatierapport	PBD	uit	maart	2019	en	een	eigen	behoefte-
detectie	uitgevoerd	in	juni	2019.
Deze	samenwerking	heeft	als	doel	onderwijsinnovaties	aan	te	rei-
ken,	te	stimuleren	en	te	ondersteunen.

7  De pedagogische begeleidingsdiensten van het OVSG en deze van POV sloten een sa-
menwerkingsovereenkomst	waarin	ze	afspreken	de	opdracht	rond	NT2	gezamenlijk	op	te	
nemen.	Concreet	betekent	dit	dat	OVSG	en	POV	middelen	bundelen	en	één	collega	namens	
beide	 begeleidingsdiensten	 afvaardigen.	 NT2	 wordt	 opgevolgd	 door	 POV	met	 terugkop-
peling	naar	OVSG.	Wat	de	concrete	uitvoering	van	de	samenwerkwerkingsovereenkomst	
betreft zoals beschreven in de titels geplande initiatieven met begroting per schooljaar, 
engagement	samenwerkende	partners,	samenstelling	projectgroep	en	kwaliteitszorg,	bete-
kent	dit	dat	één	collega,	onder	coördinatie	vanuit	POV,	deze	taken	zal	opnemen	namens	de	
beide organisaties.
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De	 verschillende	 organisaties	 kunnen	 desgevallend	 de	 verschil-
lende	initiatieven	afzonderlijk	integreren	in	de	begeleiding	van	de	
eigen centra.
3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2019-

2020

In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde re-
sultaten	terug.	Hier	gaan	we	verder	in	op	de	effectieve	resultaten.	

3.1 DOELSTELLING 1

• 	Het	oprichten	van	een	databank	experten	NT2	inzetbaar	 in	ver-
schillende professionaliseringsactiviteiten in het bijzonder de 
masterclasses NT2;

•  Deze werd opgericht en wordt beheerd door de partners NT2020 
en is hier te raadplegen;

•  NT2020 wil platformwebsite zijn voor professionalisering NT2. 
De	website	is	herwerkt	met	expliciet	ruimte	voor	nascholers	om	
hun	aanbod	kenbaar	te	maken.	De	nascholers	NT2	kunnen	hun	
aanbod	in	de	kijker	zetten	via	deze	link.

3.2 DOELSTELLING 2

• 	Vraag	van	het	werkveld	tot	centrale	plaats	tot	delen	materiaal	uit	
nascholingen/lerend	netwerk;

• 	De	verschillende	netwerken	delen	het	materiaal	op	een	drive-om-
geving.	Het	materiaal	van	de	verschillende	netwerken	wordt	ge-
deeld:

 –  Trajectbegeleiding:	klik	hier
 – 	RG	3:	klik	hier
 – 	Verlengde	trajecten:	klik	hier

3.3 DOELSTELLING 3

• 	Het	organiseren	‘Mee	met	de	rugzak-NT2’	in	samenwerking	met	
PCVO	Het	Perspectief,	CVO	Lethas,	CVO	Brussel	en	CVO	Encora;

• 	De	werking	met	de	verschillende	CVO’s	werd	niet	verdergezet.	In	
het aanbod van NT2020 wordt expliciet aandacht besteed aan 
een vormingsaanbod	voor	startende	leerkrachten	NT2.

3.4 DOELSTELLING 4

• 	Het	organiseren	van	masterclasses	NT2	vertrekkende	van	de	pri-
oritaire	opleidingsnoden	conform	het	GIA-rapport	en	zelf	uitge-
voerde behoeftedetectie;

• 	Het	aanbod	workshops	ingericht	door	NT2020	werd	dit	school-
jaar	afgebouwd.	Workshops	worden	bij	voorkeur	in	de	centra	ge-

https://drive.google.com/drive/folders/0B0mR1kThrvwaUjdlY1NqQ3lhb0U?usp=sharing
http://nt2020.be/info/course-category/home/
https://drive.google.com/drive/folders/1sBiEMU7xZY44WqvqcpWQZB7w81q_docw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rht8ICmEKRDy99pfMpCbdRj8zTgKaeTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16QctnJaHuaUf1nLfV7mL68nG8iIHTyro?usp=sharing
http://nt2020.be/info/begeleiding-voor-startende-leerkrachten/
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realiseerd.	NT2020	heeft	daartoe	de	makelaarsrol	uitgebreid.	De	
website	is	herwerkt	met	expliciet	ruimte	voor	nascholers	om	hun	
aanbod	kenbaar	te	maken.	De	nascholers	NT2	kunnen	hun	aan-
bod	in	de	kijker	zetten	via	deze	link.

3.5 DOELSTELLING 5

• 	Het	 organiseren	 van	 collegiale	 visitaties	 (zowel	 stedelijke	 als	
niet-stedelijke	context);

• 	Twee	 cycli	 met	 telkens	 4	 deelnemende	 centra	 zijn	 gestart	 in	
schooljaar 2017-2018. In 2019-2020 werden de cycli afgerond. 
Het	project	eindigt	met	een	studiedag	in	december	2020.	

3.6 DOELSTELLING 6

• 	Vraag	van	het	werkveld	extra	lerende	netwerken;
 –  verlengde	trajecten	R1/R2
 – 	lerend	netwerk	trajectbegeleiding	(met	nadruk	gevraagd)
 – 	lerend	netwerk	R3/R4

• 	De	 drie	 netwerken	werden	 gerealiseerd	 in	 de	 vorm	 van	 3x	 een	
contactmoment trajectbegeleiding (halve dagen), 2x een con-
tactmoment	R3/R4	(volledige	dagen)	en	3x	een	contactmoment	
verlengde trajecten (halve dagen).

	 Tijdens	de	periode	waar	de	maatregelen	om	COVID-19	te	beper-
ken	afstandsonderwijs	de	regel	maakten	zijn	de	lerende	netwer-
ken	van	NT2020	twee	keer	(extra)	samengekomen	om	expertise	
betreffende	de	uitzonderlijke	situatie	te	delen.

 
 In schooljaar 2019-2020 registreerden we 282 inschrijvingen 

voor	de	lerende	netwerken.

3.7 DOELSTELLING 7

• 	Ervaringsuitwisseling	Sector2-NT2;
•  Het veranderingstraject sector 2 NT2 werd afgerond in het 

schooljaar 2017-2018.

3.8 DOELSTELLING 8

• 	Het	organiseren	van	praktijkonderzoek	voor	leraren	NT2	als	nieu-
we professionaliseringsstrategie;

• 	Het	praktijkonderzoek	werd	op	vraag	van	het	werkveld	en	naar	
analogie	van	eerder	succes	aangeboden	in	de	regio’s	West-Vlaan-
deren en Vlaams-Brabant. Deze vorming is niet gerealiseerd we-
gens te weinig inschrijvingen.

http://nt2020.be/info/course-category/home/
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3.9 DOELSTELLING 9

• 	Het	gezamenlijk	bekendmaken	van	het	aanbod	professionalise-
ringsactiviteiten	via	een	website	gelinkt	aan	de	website	volwas-
senenonderwijs:	http://www.stuurgroepvo.be/

• 	Werd	gerealiseerd,	inclusief	uitbreiding	professionaliseringsaan-
bod	NT2	van	de	KU	Leuven,	Universiteit	Gent,	Universiteit	Ant-
werpen,	Thomas	More	en	Odisee.

	 Op	 de	website	 kunnen	 vormingsorganisaties	 hun	 aanbod	 ken-
baar	maken	 in	de	 (overzichts)agenda.	Deze	agenda	brengt	het	
vormingsaanbod	in	Vlaanderen	overzichtelijk	in	kaart.	Je	kan	de	
agenda hier raadplegen.

4 ENGAGEMENTEN

Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen. 

6 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP

• Wouter	Gorissen – Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	 (trek-
ker)

• Sarah Bossaert – GO!
• Charlotte	Heremans – Vocvo
• Els	Willems – POV/OVSG
• Sarah	Demulder – POV/OVSG	

7 LOOPTIJD

http://www.stuurgroepvo.be/
http://nt2020.be/info/events/
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Hiervoor	verwijzen	we	naar	onze	samenwerkingsovereenkomsten.

8 KWALITEITSZORG

Tussentijdse	evaluatie	 van	de	samenwerking	werd	uitgevoerd	 in	
juni	2019	en	een	aangepast	aanbod	werd	gelanceerd	in	2019-2020.	
De	resultaten	zijn	beschikbaar	op	de	drive-omgeving	van	NT2020.	
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1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	het	GO!	onderwijs	van	
de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretari-
aat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

• 	de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 Katholiek	 Onderwijs	
Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen

• 	het	Vlaams	ondersteuningscentrum	voor	het	volwassenenonder-
wijs

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA 

Het	betreft	 de	 samenwerking	 tussen	de	betrokken	organisaties	op	het	
vlak	van	de	ondersteuning	onderwijs	in	detentie.	De	rapportering	van	de	
hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het schooljaar 
2019-2020	heeft	betrekking	op	de	uitvoering	van	de	samenwerkingsover-
eenkomst	 tussen	de	 pedagogische	 begeleidingsdiensten	 en	Vocvo	die	
loopt	van	1	september	2018	tot	31	augustus	2021.	De	rapportering	ge-
beurt	conform	de	doelstellingen	en	activiteiten	opgenomen	 in	deze	sa-
menwerkingsovereenkomst

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 
2019-2020

Vocvo	neemt	voor	deze	projectgroep	het	voortouw.	De	stuurgroep	onder-
wijs	en	detentie	stelde	de	nood	vast	aan	specifieke	ondersteuning	van	de	
lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis. In 
2018-2019 ging een projectgroep aan de slag om hier een concreet ant-
woord op te bieden. Dit werd mee opgenomen in het Protocol samenwer-
king	Pedagogische	Ondersteuning	VO,	september	2018-augustus	2021.

ACTIVITEITENVERSLAG ONDERWIJS AAN  
GEDETINEERDEN 2019-2020
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Strategisch DOEL

We	 ontwikkelen	 een	 kwaliteitsvol	 pedagogisch	 ondersteuningsaanbod	
specifiek	voor	lesgevers	en	vrijwilligers	met	een	onderwijsopdracht	in	een	
Vlaamse	of	Brusselse	gevangenis.

4 werven voor de Projectgroep

• 	Noden	onderzoeken
•  Kwaliteitscriteria en effectiviteitsprincipes vastleggen voor het 

aanbod
• 	Een	aanpasbaar	ondersteuningsaanbod	bepalen	en	implemente-

ren
• 	Evaluatie	tevredenheid	en	effectiviteit

Wat werd gerealiseerd in 2019-2020?

Op	basis	van	het	onderzoek	naar	de	noden	van	de	 lesgevers	en	vrijwil-
ligers	met	een	onderwijsopdracht	 in	de	gevangenis,	werd	een	werkplan	
uitgezet	tot	en	met	2021.	Voorjaar	2019	werden	de	eerste	acties	hiervoor	
al	ondernomen.	 In	schooljaar	2019-2020	werkte	de	Projectgroep	zowel	
verder	 aan	 het	 uittekenen	 van	 kwaliteitscriteria	 voor	 effectieve	 onder-
steuning,	als	aan	concrete	ondersteuningsactiviteiten	voor	de	leraren	en	
aan	communicatie	om	de	netwerking	te	versterken.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Werksessies	Projectgroep In 2019-2020

5	werksessies	van	de	Projectgroep	
om	alles	in	goeie	banen	te	leiden:

• 	28/8/2019
• 	16/10/2019
• 	17/12/2019
• 	05/02/2020
• 	26/05/2020
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Opvolgen en aanpassen actie-
plan waar nodig op basis van 
evaluatie

Overleg	met	Projectgroep.	Communi-
catie	met	WEVO,	onderwijscoördina-
toren.

Het actieplan

Prioriteiten	ondersteuningsaanbod	
lesgevers aan gedetineerden	+	acties

Gezien	de	specifieke	detentiecontext	
en	de	extra	uitdagingen	die	dit	vaak	
met zich meebrengt, willen we vooral 
inzetten	op	de	uitbouw	van	een	net-
werk	waarop	de	lesgevers	en	vrijwilli-
gers	kunnen	terugvallen.	Dit	kan	een	
antwoord	bieden	op:

•  de nood aan contact met collega’s 
met	een	gelijkaardige	opdracht

• 	de	 vraag	 naar	 mogelijkheden	 om	
aan	materiaaluitwisseling	te	doen

We	willen	hiermee	bovendien	het	
sociaal	leren	stimuleren.

Uitgevoerd	in	augustus-september	
2019

 

Kwaliteitscriteria en effectivi-
teitsprincipes voor het onder-
steuningsaanbod	vastleggen	
en implementeren

Aangezien	ook	de	PG	Geletterdheid	
en	de	PG	NT2020	dit	voor	hun	aan-
bod	moeten	vastleggen,	kozen	we	
ervoor	om	dit	in	samenspraak	op	te	
stellen.	Op	deze	manier	krijgen	we	
een	gezamenlijk	ondersteuningsaan-
bod	dat	is	gebaseerd	op	een	gelijkge-
richte	visie	op	kwaliteit	en	effectivi-
teit	van	de	ondersteuning	in	het	VO.

Vastleggen criteria en principes afge-
rond:	september-november	2019

Gemeenschappelijk	Raamwerk	kwali-
teitscriteria en effectiviteitsprincipes 
PG-en

Systematische toetsing van de acties 
aan de opgestelde criteria en princi-
pes:	uitvoering	vanaf	januari	2020.

https://docs.google.com/document/d/1mDVEvEd7Mf7_gYYooUb_ylhBSvVoyrGw9UzzAiWkA3g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i3v-bWxHrLA7w1t3cytg28LtPC2aFS2RWCYS5PYU1Go/edit
https://docs.google.com/document/d/1i3v-bWxHrLA7w1t3cytg28LtPC2aFS2RWCYS5PYU1Go/edit
https://docs.google.com/document/d/1IJhVK8hmIglQFNJVgrOxIlz0THIQyRauIxq5jIP1W20/edit#heading=h.mdfo4x6jvdr6
https://docs.google.com/document/d/1IJhVK8hmIglQFNJVgrOxIlz0THIQyRauIxq5jIP1W20/edit#heading=h.mdfo4x6jvdr6
https://docs.google.com/document/d/1IJhVK8hmIglQFNJVgrOxIlz0THIQyRauIxq5jIP1W20/edit#heading=h.mdfo4x6jvdr6
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Actualiseren	draaiboekje	
coaching	nieuwe	leraren	bij	
gedetineerden

• 	Het	 geactualiseerd	 draaiboekje	
voor	 coaching	 nieuwe	 leraren	 bij	
gedetineerden biedt inspiratie om 
beginnende collega’s aan de slag te 
helpen.

• 	Actualisatie	 in	 samenwerking	 met	
enkele	 ervaren	 leraren	 bij	 gedeti-
neerden.

• Verspreiding bij alle directies en le-
raren gedetineerden, aanpasbaar 
aan	de	lokale	werking.

Uitgevoerd:	september-oktober	2019

Publicatie	‘infobrief	lesgevers	
en vrijwilligers met een onder-
wijsopdracht in de gevangenis 
bij gedetineerden’

Via	de	infobrief	versterken	we	netwer-
king	en	sensibilisering	bij	lesgevers	
en vrijwilligers.

Deze infobrief verscheen 4X afgelo-
pen	werkjaar.

•  september 2019
•  november 2019
• 	februari	2020
•  mei 2020

Startersbijeenkomst	voor	nieu-
we leraren in de gevangenis

Op	24	oktober	2019	organiseerden	
we	een	eerste	startersbijeenkomst	
voor	nieuwe	leraren	in	de	gevangenis.

We	zetten	in	op:

• 	Professioneel	netwerk	opstarten	 in	
gevangeniscontext

•  Leven en onderwijs in de gevange-
nis

•  Omgaan met professionele dilem-
ma’s in gevangeniscontext

Er waren 16 deelnemers.

Uitgevoerd:	oktober	2019
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Onderzoek	doen	naar	bestaan-
de onlineplatformen om een 
luik	te	voorzien,	specifiek	voor	
onderwijs aan gedetineerden, 
zodat vlotte materiaaldeling 
en	uitwisseling	tussen	leraren	
mogelijk	wordt

Voorbereidend	onderzoek	en	verken-
nende	gesprekken

Uitgevoerd:	oktober-december	2019

Ontwikkelen	van	format	voor	
het meten van tevredenheid en 
de effectiviteit van de onder-
steuningsactiviteiten	imple-
menteren

het	ontwikkelde	format	en	de	invul-
ling	ervan/activiteit,	opgezet	door	de	
projectgroep

De	implementatie	gebeurde	per	
activiteit,	vanaf	maart	2020,	en	zou	
na	1	schooljaar	gebruik	geëvalueerd	
worden.

Uitvoering:

• 	format	 ontwikkeld	 januari-februari	
2020.

•  implementatie stopgezet omwille 
van	 besparingen	 op	 ondersteuning	
door	kabinet	onderwijs.

Organisatie	‘dag	van	de	
lesgevers en vrijwilligers met 
een onderwijsopdracht in de 
gevangenis bij gedetineerden’

De dag voor professionelen en 
vrijwilligers	samen.	We	focussen	op	
expertise én materialen delen, met in-
put	van	alle	deelnemers.	We	worden	
ook	ingewijd	in	een	pilootproject	met	
Klascement,	specifiek	voor	onderwijs	
in detentie.

• 	actief	netwerk	opbouwen
• 	focus	 op	 expertise	 én	 materialen	
delen:	 wat	 werkt	 op	 de	 gevange-
nisvloer?	Met	input	van	alle	deelne-
mers

• 	introductie	+	oefensessie	 in	het	pi-
lootproject met Klascement, speci-
fiek	 voor	 onderwijs	 in	 detentiecon-
text.

Er waren 16 deelnemers.

Uitgevoerd:	21/1/2020

https://docs.google.com/document/d/1qVzsiLXeP4XDUaox_0VnynvogXIpdwC_xe4-Ewo3dq0/edit#heading=h.7yw4gp17oyp8
https://docs.google.com/document/d/1qVzsiLXeP4XDUaox_0VnynvogXIpdwC_xe4-Ewo3dq0/edit#heading=h.7yw4gp17oyp8
https://docs.google.com/document/d/1qVzsiLXeP4XDUaox_0VnynvogXIpdwC_xe4-Ewo3dq0/edit#heading=h.7yw4gp17oyp8
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Pilootproject:	Klascement	voor	
leraren en vrijwilligers met 
een onderwijsopdracht in de 
gevangenis

•  Pilootproject opgestart op vraag 
van	de	leraren,	die	op	zoek	zijn	naar	
een	 online	 deelplatform,	 specifiek	
voor onderwijs in detentiecontext.

• 	Lancering	bij	leraren	via	‘dag	van	de	
lesgevers gedetineerden’ en de info-
brief	+	oefensessie.

•  Niet meer geactiveerd sinds april 
2020

•  Stopgezet in mei 2020

Deels	uitgevoerd,	stopgezet	in	mei	
2020 omwille van besparingen op de 
pedagogische	ondersteuning	door	
het	kabinet	onderwijs.

Themagericht gevangenisbe-
zoek	met	materiaaluitwisseling

Focus	op:

• 	kleine	leergroep
• 	(leer)cultuur	in	een	andere	gevange-
nis	leren	kennen

• 	materialen	en	aanpak	van	NT2	in	de	
gevangenis	uitwisselen

Uitvoering:	gepland	24/4/2020

Annulatie	wegens	COVID-19

Intervisie leraren en vrijwilli-
gers met onderwijsopdracht bij 
gedetineerden

De	vraag	naar	intervisie	weerklonk	
in	de	evaluaties	van	de	dag	van	de	
leraren in detentie.

Leraren bij gedetineerden botsen 
op	extra	moeilijke	situaties,	stellen	
zich	vragen	bij	hun	rol,	zijn	op	zoek	
naar	de	balans	tussen	professioneel	
handelen	en	vertrouwen	geven.	De	
intervisiemethodiek	gaat	met	deze	
vragen concreet aan de slag.

Uitvoering:	gepland:	mei	2020

Annulatie	wegens	COVID-19
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1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	het	GO!	onderwijs	van	
de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretari-
aat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

• 	de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 Katholiek	 Onderwijs	
Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen

• 	het	Vlaams	ondersteuningscentrum	voor	het	volwassenenonder-
wijs 

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA 

Samenwerking	 tussen	 de	 betrokken	 organisaties	 op	 het	 vlak	 van	 de	
ondersteuning	 van	 het	 volwassenenonderwijs.	 De	 rapportering	 van	 de	
hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het schooljaar 
2019-2020	heeft	betrekking	op	het	Decreet	betreffende	het	volwassenen-
onderwijs	van	15	juni	2007.

Bovenvermelde	 opdracht	 werd	 geconcretiseerd	 in	 de	 samenwerkings-
overeenkomst	 tussen	de	pedagogische	begeleidingsdiensten	en	Vocvo	
van	1	september	2018.	De	rapportering	gebeurt	conform	de	doelstellin-
gen	en	activiteiten	opgenomen	in	deze	samenwerkingsovereenkomst.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP  
GELETTERDHEID VOLWASSENENONDERWIJS 

2019-2020 
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3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 
2019-2020

Doelstelling 5.1:	Opvolgen	en	ondersteuning	van	de	 implementatie	van	
de doelen m.b.t. het volwassenenonderwijs in het plan geletterdheid.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Bijeenkomsten	van	de	
projectgroep

De	projectgroep	geletterdheid	kwam	in	2019-	
2020	zeven	keer	samen:	

•  26 september 2019
•  28 november 2019
• 	18	februari	2020
•  5 maart 2020
•  20 april 2020
• 4	juni	2020
• 26	augustus	2020

Ontwikkelen	van	een	
activiteitenplan 

De	strategische	doelstellingen	en	‘acties’/	
operationele	doelstellingen	uit	het	protocol	
Geletterdheid werden in een activiteitenplan 
gegoten dat loopt van september 2018 tot 
2021.

G-krachtige	didactiek:	
begeleiding op maat bij 
CVO	Vitant

In 2019-2020 organiseerde Vocvo – met 
ondersteuning	van	de	pedagogische	begelei-
dingsdienst POV – een begeleidingstraject 
voor	CVO	Vitant. Deze begeleiding had als 
doel	praktijkleerkrachten	Voeding	te	onder-
steunen	om	een	geletterdheidskrachtige	leer-
omgeving te ontwerpen en te implementeren 
met	het	oog	op	de	uitrol	van	een	centrum-
breed geletterdheidsbeleid.

Deze	begeleiding	gebeurde	in	stappen:

•  12 en 26 november 2019 (observaties en 
gesprekken)

• 	9	december	2019	(terugkoppeling)
• 	23	 januari	 2020	 (sensibilisering	 geletterd-
heid	 en	 G-krachtige	 didactiek,	 pedagogi-
sche	studiedag)

• 	11/21	februari	en	2	maart	2020	(begeleiding	
leerkrachten	in	de	klas).

• 	Niet	 afgewerkt:	 de	 geplande	 tweedaagse	
vorming	G-krachtige	didactiek	van	mei	2020	
en	de	terugkomdag	najaar	2020.

https://projects.odisee.be/schoolontwikkeling/sites/default/files/2020-05/poster Vanhoutte Riet.pdf
https://projects.odisee.be/schoolontwikkeling/sites/default/files/2020-05/poster Vanhoutte Riet.pdf
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Om	de	implementatie	tot	op	de	klasvloer	
verder	te	verzekeren	werd	tijdens	de	pedago-
gische	studiedag	én	de	begeleiding	van	de	
leerkrachten	in	de	klas	ingezet	op:	

• 	het	 sensibiliseren	 rond	 geletterdheid:	 be-
wustwording	van	de	hoeveelheid	informatie	
die	cursisten	krijgen	en	moeten	verwerken

• 	het	 herkennen	 van	 geletterdheidsnoden	 in	
de	klas	en	de	ruime	leeromgeving	en	het	be-
lichten	van	goede	praktijken	om	die	noden	
aan	te	pakken

• 	het	 reflecteren	 over	 concrete	 ondersteu-
ningsmogelijkheden	 op	 de	 klasvloer	 en	 in	
de bredere leeromgeving

• 	het	gebruik	van	duidelijke	taal
• 	G-krachtig	 en	 taalondersteunend	 lesge-
ven	 in	 praktijkvakken:	 hiervoor	 werd	 een	
Quickscan	zelfreflectie	tool	ontwikkeld.

Onderhouden	van	de	
website	‘Geletterdheid	
in	een	CVO’

In	2017	werd	de	nieuwe	website	‘Geletterd-
heid	in	een	CVO’	gelanceerd.	Deze	website	
kwam	in	het	schooljaar	2019-2020	als	vast	
agendapunt	aan	bod	tijdens	elk	overleg	en	
kreeg	in	het	voorjaar	van	2020	een	grondige	
onderhoudsbeurt.	Sinds	januari	2019	analy-
seren we door middel van Google Analytics 
het	aantal	bezoekers.	

Informeren en sensibi-
liseren	over	de	multi-
problematiek,	de	oorza-
ken	en	gevolgen	van	
(laag)geletterdheid bij 
volwassenen, en over 
strategieën om gelet-
terdheid	te	versterken.

• 	Nieuwsbrief	 Geletterdheid	 (Vocvo)	 en	 de	
nieuwsbrieven	van	de	pedagogische	bege-
leidingsdiensten

• 	Websites
• 	Lerende	 netwerken	 georganiseerd	 door	 de	

verschillende pedagogische begeleidings-
diensten	 met	 de	 inhouden	 uit	 de	 project-
groep geletterdheid

• 	Studiedag	 ‘Geletterd,	 geïntegreerd,	 duaal?	
Klare	taal!’

• 	Inspiratiedag	‘Ondersteuning	van	cursisten	
in het volwassenenonderwijs’. Deze was 
oorspronkelijk	 gepland	 op	 17	maart	 2020.	
T.g.v.	de	COVID-19-epidemie	is	dit	verplaatst	
naar	21	oktober	2020.	Dit	zal	dan,	t.g.v.	de	
verlengde maatregelen, online georgani-
seerd worden.

https://docs.google.com/document/d/1mk7ws7DHmKfyy_-JVh_k0ljQMa5nkydqerUvqx4JoXQ/edit
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Ontsluiten	van	het	
materiaal	van	de	werk-
groep doorstroom op 
de	website	‘Geletterd-
heid	in	een	CVO’

De	leerdrempels	in	het	secundair	volwas-
senenonderwijs zijn in de voorbije jaren in 
kaart	gebracht	door	het	project Doorstroom 
van	de	stuurgroep	volwassenenonderwijs.	
Ook	werden	voorbeelden	van	samenwerking	
tussen	CBE	en	CVO	uitgewerkt	als	inspira-
tiebron	om	de	kansen	van	volwassenen	met	
geletterdheidsnoden in het volwassenenon-
derwijs te verhogen.
Op	de	website	van	de	stuurgroep	volwas-
senenonderwijs is het	materiaal	van	de	werk-
groep doorstroom ontsloten. Dit materiaal, 
dat de wederzijdse doorstroom en samen-
werking	van	de	CBE	en	CVO	kan	stimuleren	
en	stofferen,	kan	door	iedereen	worden	
geraadpleegd	en	gebruikt.
We	namen	deze	info	over	wederzijdse door-
stroom	ook	op	in	de	website	‘Geletterdheid	in	
een	CVO’.

Een	raamwerk	opstel-
len	met	kwaliteitseisen	
en effectiviteitsprin-
cipes waar het onder-
steuningsaanbod	aan	
moet voldoen

In	samenwerking	met	de	PG	Onderwijs	en	
detentie	en	de	PG	NT2020	ontwikkelden	we	
in	2018-2019	een	raamwerk	met	effectiviteit-
sprincipes	voor	het	ondersteuningsaanbod.	
Op	deze	manier	is	er	een	gelijkgerichte	visie	
op	kwaliteit	en	effectiviteit	van	de	ondersteu-
ning	in	het	VO.	Dit	raamwerk	baseert	zich	
enerzijds	op	de	instrumenten	die	reeds	ge-
bruikt	worden	binnen	de	verschillende	PBD’s	
en	anderzijds	op	het	onderzoek	van	Merchie	
(2015)8 . Gemeenschappelijk	Raamwerk	kwa-
liteitscriteria en effectiviteitsprincipes PG-en

Interne Google-site 
ontwerpen

Er	werd	een	Google-site	voor	intern	gebruik	
binnen	de	projectgroep	aangemaakt.	Op	
deze	website	vind	je	terug:
• wie in de projectgroep zit
• onze doelen en acties
• de	agendapunten	van	het	overleg	dat	er	aan	
komt	en	verslagen

• kader	met	to-do’s
• info	en	documenten
nieuws	=	communicatie	en	relevante	evene-
menten	rond	geletterdheid	vanuit	de	verschil-
lende PBD’s. 

8	 	Vanderlinde,	R.;	Tuytens,	M;	Devos,	G.;	Merchie,	E.	(2015).	Eindrapport	van	de	kortlopen-
de	O&O-onderzoeksopdracht:	Indicatoren	voor	de	effectiviteit	van	professionaliseringsiniti-
atieven. I.o.v. Departement Onderwijs en Vorming.

https://sites.google.com/site/doorstroomvolwassenenonderwijs/bestanden
https://sites.google.com/site/doorstroomvolwassenenonderwijs/bestanden
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/samenwerking/cbe
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/samenwerking/cbe
https://docs.google.com/document/d/1IJhVK8hmIglQFNJVgrOxIlz0THIQyRauIxq5jIP1W20/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IJhVK8hmIglQFNJVgrOxIlz0THIQyRauIxq5jIP1W20/edit?usp=sharing
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1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES 

• 	de	 Pedagogische	 Begeleidingsdienst	 van	 het	 GO!	 onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijsse-
cretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap

• 	de	Pedagogische	Begeleidingsdienst	van	Katholiek	Onder-
wijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal On-
derwijs Vlaanderen

•  de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine 
Onderwijsverstrekkers 

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE 
DEELPROJECTEN 

Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan. 

3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2019-
2020 

In	het	begeleidingsplan	vind	je	de	doelstellingen	en	de	beoogde	resulta-
ten	terug.

Deze	samenwerkingsovereenkomst	werd	opgemaakt	voor	één	schooljaar	
(2018-2019)	en	kon	in	onderling	overleg	verlengd	worden.	De	werkgroep	
kwam	na	dat	eerste	werkjaar	echter	tot	de	conclusie	dat	het	in	kaart	bren-
gen van de effecten van begeleiding op erg verschillende manieren ge-
beurt.	Verschillen	in	context	en	in	grootteorde	liggen	daarbij	aan	de	basis.	
Daarom	kwam	de	werkgroep	het	voorbije	schooljaar	niet	langer	samen.	
Dat	betekent	dat	de	opgesomde	doelen	uit	de	samenwerkingsovereen-
komst	niet	meer	van	toepassing	zijn.

Ons onderlinge engagement verschoof het voorbije schooljaar naar het 
omschrijven	van	‘bereik’	van	scholen.	De	beide	thema’s	zijn	nauw	verbon-
den	met	elkaar.	

ACTIVITEITENVERSLAG ROND  
EFFECTIVITEIT VAN BEGELEIDINGS-

INITIATIEVEN 2019-2020
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4 GENOMEN INITIATIEVEN 

De	hoofden	van	de	pedagogische	begeleidingsdiensten	van	GO!,	Katho-
liek	Onderwijs	Vlaanderen,	OVSG	en	POV	kwamen	tot	een	voorstel	van	
definitie	 van	 ‘bereik’.	 Er	 werden	 ook	 afspraken	 gemaakt	 over	 de	 wijze	
waarop	we	naar	de	toekomst	hierover	willen	rapporteren.

De verschillende pedagogische begeleidingsdiensten namen onderling 
een	nieuw	engagement	op	voor	het	schooljaar	2020-2021.	Elk	net	bouwt	
aan	 een	 nieuw	 registratiesysteem	 om	 begeleidingsinterventies	 en	 dus	
het	 ‘bereik’	 van	 scholen	 in	 kaart	 te	 brengen.	 Het	 volgende	 schooljaar	
wordt	gebruikt	om	hiermee	proef	te	draaien,	bij	te	sturen	en	te	finaliseren.

Zo willen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten vanaf het 
ingaan	van	het	volgende	begeleidingsplan	(2021-2024)	op	een	gelijkaar-
dige	wijze	over	hun	bereik	communiceren/rapporteren.	

5 ENGAGEMENTEN 

n.v.t.

6 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP 

n.v.t.

7 LOOPTIJD 

n.v.t.

8  KWALITEITSZORG 

n.v.t.
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7.3 Voorbeelden bij de prioritaire thema’s (hoofdstuk 3)

Identiteitsbeleid

	 Voorbeeld	1:		 Festival	van	de	hoop

	 Voorbeeld	2:		 Dialoog	over	een	pedagogie	van	de	hoop

	 Voorbeeld	3:		 Begeleiding	in	coronatijd:	ondersteuning	bij	 
	 	 	 verlies	en	rouw,	heropstart	en	einde	school- 
   jaar

Kwaliteitsbeleid

	 Voorbeeld	4:		 Bevragingen	en	reflectie-instrumenten	voor 
	 	 	 een	kwaliteitsvol	beleid	in	coronatijden

	 Voorbeeld	5:		 Ondersteuning	bij	interne	kwaliteitszorg	op 
	 	 	 het	vlak	van	handelingsplanning

	 Voorbeeld	6:		 Lerend	netwerk	kwaliteitsontwikkeling

	 Voorbeeld	7:		 Aan	de	slag	met	het	IDP-schoolrapport

Leiderschap en schoolorganisatie

	 Voorbeeld	8:		 Innovatief	gedeeld	leiderschap	gericht	op	 
	 	 	 leren	in	de	schoolpraktijk	integreren

	 Voorbeeld	9:		 Oriënteren	op	leiderschap

	 Voorbeeld	10:		Online	corona-overleg	met	alle	deelnemers	 
   aan ProfS

	 Voorbeeld	11:		Sessies	voor	schoolleiders	van	dezelfde	 
   scholengemeenschap rond zelfzorg en  
	 	 	 benedictijnse	spiritualiteit

	 Voorbeeld	12:		Brussel	Bubbel:	Brusselse	basisscholen	 
	 	 	 ondersteunen	in	tijden	van	corona
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Schoolspecifieke	leerplannen/curricula	en	pedagogisch-didactische	
implementatie

Basisonderwijs

	 Voorbeeld	13:		Persoonsgebonden	ontwikkeling	verkennen 
	 	 	 en	koppelen	aan	de	talenten	van	het	team

	 Voorbeeld	14:		Samenwerking	basisonderwijs-rkg	voor	de	 
	 	 	 cluster	kleuter	bij	de	implementatie	van	Zill

	 Voorbeeld	15:		Portfolio	persoonsgebonden	ontwikkeling	 
	 	 	 kleuter-	en	lager	onderwijs

Buitengewoon onderwijs

	 Voorbeeld	16:		Handelingsplanning	realiseren,	een	 
	 	 	 ‘samen’verhaal	van	ontwikkelen,	implemen- 
	 	 	 teren	en	realiseren	tot	op	de	klasvloer

	 Voorbeeld	17:		Netwerk	ernstig	meervoudige	beperkingen 
	 	 	 (EMB)	in	coronatijden

	 Voorbeeld	18:	Inspiratiemoment,	uitwerking	en	implemen- 
   tatie modernisering OV3

Secundair onderwijs

	 Voorbeeld	19:	Virtueel	lerend	netwerk	PAV-Mavo	

	 Voorbeeld	20:		Ondersteunen	van	leraren	bij	de	implemen- 
   tatie van de modernisering so

	 Voorbeeld	21:		Ondersteuning	scholen	so	bij	evalueren	en 
   delibereren in coronatijden

	 Voorbeeld	22:	 Innovatieve	leeromgevingen	ontwikkelen	 
   door leraren

Postinitieel onderwijs

	 Voorbeeld	23:	Opvolging	na	doorlichting	NT2	–	richtgraad	3

	 Voorbeeld	24:	Digitale	didactiek	in	het	volwassenen- 
   onderwijs
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Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen

	 Voorbeeld	25:	Omgaan	met	moeilijk	gedrag	in	3	bso

	 Voorbeeld	26:		Vademecum	zorgbreed	en	kansenrijk	onder- 
	 	 	 wijs,	bouwen	aan	een	school	voor	iedereen

	 Voorbeeld	27:	J.,	een	jongen	met	moeilijk	begrijpbaar	ge- 
	 	 	 drag,	gered	door	corona!

	 Voorbeeld	28:	Allemaal	stoute	kinderen	2.0:	hoe	omgaan	 
	 	 	 met	moeilijk	gedrag?

Talenbeleid in diversiteit

	 Voorbeeld	29:		Een	krachtige	taalleeromgeving	in	de	kleu- 
	 	 	 terklas

	 Voorbeeld	30:		Lerend	netwerk	begrijpend	luisteren	in	het	 
   basisonderwijs

	 Voorbeeld	31:		Een	gedragen	leesbeleid	in	het	secundair	 
   onderwijs opzetten

	 Voorbeeld	32:		Ontluikende	geletterdheid	via	afstandson- 
   derwijs
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