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Voorwoord0
Beste collega-begeleider, geïnteresseerde lezer

We presenteren je trots het Begeleidingsverslag 2021-2022 van de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het Begeleidingsverslag 2021-2022 verschilt op enkele belangrij-
ke	punten	van	het	voorgaande	begeleidingsverslag.	Het	volgt	immers	de	opbouw	van	het	Begelei-
dingsplan 2021-2024. Dit verslag is een relaas van onze activiteiten als pedagogische begeleiding, 
vooraleer de wijzigingen van het kwaliteitsdecreet van kracht waren. Desalniettemin stelden we het 
voorliggende	verslag	al	op	in	de	geest	van	het	vernieuwde	kwaliteitsdecreet.	In	die	zin	blikt	dit	bege-
leidingsverslag	niet	alleen	terug	op	het	vorige	schooljaar,	maar	kijkt	het	al	meteen	naar	de	toekomst.	
We nemen je aan de hand van onze zes prioritaire thema’s mee in het verhaal dat we samen met 
onze scholen schrijven. Het is een verhaal waarin tal van initiatieven aan bod komen die exempla-
risch	zijn	voor	onze	kwaliteitsvolle	ondersteuning	het	afgelopen	schooljaar.

In de loop van het schooljaar 2021-2022 stonden de scholen en de pedagogische begeleiding op-
nieuw	voor	grote	uitdagingen.	Corona	bleek	nog	steeds	niet	uitgeteld	en	de	druk	op	scholen	en	het	
onderwijsveld	bleef	enorm.	We	ondersteunden	onderwijsinstellingen	in	het	 implementeren	van	de	
maatregelen,	het	omgaan	met	polariserende	situaties	die	daarop	volgden	en	het	realiseren	van	ver-
binding. In het voorjaar van 2022 schakelden we nog een versnelling hoger naar aanleiding van de 
opvang	van	de	vele	kinderen	en	jongeren	uit	Oekraïne	en	het	versterken	van	ons	onthaalonderwijs	
voor	anderstalige	nieuwkomers	(OKAN).	Het	lerarentekort	en	het	onlosmakelijk	daarmee	verbonden	
thema van kwaliteitsvol onderwijs waren en zijn nog altijd een grote zorg van ons.

In	dit	begeleidingsverslag	rapporteren	we	zowel	over	onze	inhoudelijke	prioritaire	thema’s	als	over	
onze ontwikkeling als organisatie. Binnen elk thema bepaalden de strategische doelen en de speer-
punten	de	focus	waarop	onze	acties	gericht	waren.	Per	speerpunt	geven	we	enkele	sprekende	voor-
beelden	mee	van	onze	acties.	Ze	zijn	illustratief	voor	wat	we	als	pedagogische	begeleiding	in	2021-
2022 allemaal ondernamen. Het spreekt voor zich dat we voor onze scholen geen rol van betekenis 
kunnen	 spelen	 zonder	 een	 stevige	 organisatie.	 In	 het	 vierde	 hoofdstuk	 over	 onze	 interne	 werking	
gaan we dieper in op onze organisatieontwikkeling.

De centrale vraag die we ons stellen, wordt meer en meer hoe we kwaliteitsvolle begeleiding voor 
al	onze	scholen	kunnen	(blijven)	garanderen.	De	besparingen	van	de	overheid	op	de	pedagogische	
begeleidingsdiensten	 zetten	 die	 dienstverlening	 onder	 druk	 en	 nopen	 ons	 tot	 reflectie	 en	 tot	 het	
hertekenen	van	onze	organisatiestructuur.	Het	schooljaar	2021-2022	betekende	voor	ons	de	start	

van het samen concipiëren van een strategische leiderschapsagenda waarin we samen met alle 
medewerkers	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	de	krijtlijnen	uittekenden	hoe	we	onze	scholen	zo	
kwaliteitsvol	mogelijk	kunnen	ondersteunen.

We	 sluiten	 met	 dit	 begeleidingsverslag	 een	 periode	 af,	 een	 tijdperk	 waarin	 we	 als	 pedagogische	
begeleiding	autonoom	en	beeldend	verslag	konden	uitbrengen	over	onze	dienstverlening	aan	onze	
scholen. We wensen je heel veel leesplezier toe bij het verkennen van ons begeleidingswerk van het 
schooljaar 2021-2022.

Machteld	Verhelst,	pedagogisch	directeur 
Lieven	Boeve,	directeur-generaal
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1.1 Eén jaar implementatie Begeleidingsplan 2021-2024

Het Begeleidingsplan 2021-2024 voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren	werd	op	zich	al	geïnitieerd	in	2018.	We	kozen	toen	ervoor	om	een	begeleidingsplan	uit	te	wer-
ken	vanuit	het	principe	van	tweemaal	drie	schooljaren.	Dat	betekende	dat	een	eerste	cyclus	de	perio-
de 2018-2021 overspande. Met het Begeleidingsplan 2021-2024	vatten	we	de	tweede	cyclus	aan.	De	
realisatie	ervan	lijkt	zich	nu	te	beperken	tot	één	schooljaar.	We	willen	echter	benadrukken	dat	we	de	
vooropgestelde	doelen	de	voorbije	maanden	met	het	oog	op	het	begeleidingsplan	bis	(2022-2025)	
verder	verfijnd	en	bijgestuurd	hebben.	Zo	blijven	we	enerzijds	ons	uitgangspunt	trouw	en	benutten	
we	anderzijds	de	kans	om	nog	meer	in	te	spelen	op	de	huidige	onderwijscontext	en	de	gedetecteerde	
behoeften bij onze doelgroepen. Het is daarom zeker een meerwaarde om dit begeleidingsverslag te 
leggen	naast	het	nieuwe	Begeleidingsplan 2022-2025.	Zo	wordt	meteen	duidelijk	welke	ambities	we	
voor	onze	prioritaire	thema’s	voor	de	volgende	drie	schooljaren	formuleerden.

1.2 Data-geïnformeerd

Ook	het	voorbije	schooljaar	legden	we	ons	toe	op	het	verzamelen	en	analyseren	van	bronnen	waar-
mee	we	ons	begeleidingswerk	onderbouwen.	We	geven	enkele	voorbeelden.

Algemene bevraging van onze doelgroepen over de effecten van ons begeleidingswerk

Het voornemen van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om aan de 
hand	van	een	uitgebouwde	monitoring	kwalitatief	te	kunnen	nagaan	welke	begeleidingsactiviteiten	
we allemaal aanbieden, welke scholen we daarmee bereiken en wat de effecten van die activiteiten 
op de onderwijsprofessional zijn, hebben we in het Begeleidingsplan 2022-2025	 uitdrukkelijk	 naar	
voren geschoven.

Een belangrijke stap daartoe zetten we al in de loop van het schooljaar 2021-2022: we organiseerden 
opnieuw	een	algemene	bevraging	van	directies,	leraren,	middenkader	en	alle	andere	personeelsle-
den	van	scholen	over	de	effecten	van	ons	begeleidingswerk.	Het	ging	daarbij	niet	om	één	specifieke	
interventie, maar de algemene impact van de begeleidingsinitiatieven op het werk van scholen. Res-
pondenten	konden	de	bevraging	invullen	tussen	de	krokusvakantie	en	de	paasvakantie	van	2022.	In	
totaal	vulden	1.234	respondenten	de	vragenlijst	in.	Het	rapport	werd	inmiddels	gefinaliseerd	en	in	
detail	besproken	met	de	collega’s.	We	staan	uitgebreider	stil	bij	de	voornaamste	bevindingen	in	het	
onderdeel 4.2 Geoptimaliseerde werking. Het hoeft geen betoog dat we de komende schooljaren 
met	de	resultaten	van	die	algemene	effectenbevraging	verder	aan	de	slag	gaan.	Zo	groeien	we	als	
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Uitgangspunten1
pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	zelf	ook	verder	uit	tot	een	lerende	
organisatie.

Screening	van	recent	(wetenschappelijk)	onderzoek

In	de	Stafdienst	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	werden	de	belangrijkste	resultaten	en	bevin-
dingen	 uit	 recente	 wetenschappelijke	 studies	 samengevat	 en	 doorgespeeld	 aan	 collega’s	 die	 een	
respectief	thema	behartigen.	Dat	gebeurde	bijvoorbeeld	voor:

•	 Uitgevoerd	peilingsonderzoek	wiskunde	bij	zesdejaars	basisonderwijs	(2021);

•	 Onderwijsspiegel	2022;

•	 Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht.	Rapport	van	de	Commissie	Beter	Onderwijs	
2021.

Opvolging	en	analyse	van	het	actuele	onderwijsbeleid

We	denken	daarbij	bijvoorbeeld	aan	de	verwachtingen	vanuit	het	decreet	leersteun	en	het	decreet	
leerlingenbegeleiding;	projecten	als	het	Leesoffensief en Digisprong;	engagementsverklaringen	voor	
Nederlands	en	ambitieuze	eindtermen;	de	medewerking	aan	taalintegratietrajecten,	taalscreening,	
Vlaamse toetsen …

1.3 Vraaggericht en proactief aanbod

Als pedagogische begeleiding hanteren we in ons begeleidingswerk twee sporen. Het eerste en het 
belangrijkste spoor is dat van het vraaggericht werken: de vragen van onze scholen staan centraal 
binnen	onze	dienstverlening.	Daarnaast	organiseren	we	onze	pedagogische	begeleiding	op	een	dus-
danige	wijze	dat	we	vragen	van	individuele	scholen	trachten	te	overstijgen,	ze	groeperen	en/of	ze	
aan ons aanbod koppelen.

Met betrekking tot die beide sporen hebben we vorig schooljaar verder doorgedacht. We brachten de 
flow	in	beeld	die	een	vraag	van	een	school	aan	onze	pedagogische	begeleiding	doorloopt.	Doordat	
we	dat	proces	in	beeld	brachten	en	onderzochten	welke	elementen	(nog)	verbeterd	zouden	kunnen	
worden,	zorgden	we	ervoor	dat	we	een	kwaliteitsvolle	ondersteuning	blijven	aanbieden	met	de	juiste	
expertise	op	het	juiste	moment	én	op	de	juiste	plaats.	Onze	Academie	werkte	ook	een	interne	prak-
tijkgids	uit	voor	projectleiders.	Die	helpt	hen	om	professionaliseringsinitiatieven	uit	te	werken	die	het	
meest effectief zijn.

1.4 Monitoring en effecten

Voor	 elk	 van	 de	 speerpunten	 uit	 het	 Begeleidingsplan 2021-2024 werkten we aan indicatoren die 
ons meer vertellen over het bereik en het effect dat we wilden waarnemen in de begeleide scholen. 
De	indicatoren	brachten	we	in	verband	met	de	interne	actieplannen.	Onder	‘bereik’	definieerden	we	
voor	onszelf	hoeveel	scholen	we	met	een	speerpunt	wilden	bereiken.	Aan	de	hand	van	het	‘effect’	
omschreven we welke impact we wilden zien van het begeleidingswerk op de praktijk.

De procesopvolging verloopt momenteel via drie kanalen:

•	 In	 eerste	 instantie	 rapporteren	 individuele	 begeleiders	 over	 hun	 begeleidingsinitiatieven	
in	WeShare,	onze	interne	gebruikerstool,	wat	toelaat	het	bereik	te	monitoren.	Die	input	ligt	
aan	de	basis	van	de	grafieken	die	we	in	het	volgende	hoofdstuk	meegeven.

•	 Ten tweede gaan zij, samen met de school, na in welke mate de vooropgestelde doelen 
bereikt zijn aan het einde van een begeleidingsinitiatief. De pedagogisch begeleider kiest 
daartoe	zelf	een	methodiek	rekening	houdend	met	de	vooropgestelde	doelen	en	de	ken-
merken	van	het	begeleidingsinitiatief.	Die	evaluatie	wordt	ingevuld	in	WeShare.
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•	 Tot slot brengen we de effecten van de pedagogische begeleiding in haar geheel in kaart. 
Daartoe organiseren we éénmaal in de loop van het begeleidingsplan een generieke effec-
tenbevraging bij leidinggevenden en leraren die peilt naar de globale tevredenheid over het 
begeleidingswerk,	de	effecten	ervan	op	de	school-	en/of	klaspraktijk	en	de	sleutelfactoren	
die bijdragen tot gerealiseerde effecten. Die algemene bevraging hielden we in het voorjaar 
van	2022	(zie	punt	1.2).

1.5 Kerntakendebat en reorganisatie

De	denkoefening	rond	het	kerntakendebat	dat	we	intern	voerden,	vond	haar	neerslag	in	een	(ver)-
nieuw(d)e	 organisatie.	 De	 ingangsdatum	 van	 het	 Begeleidingsplan 2021-2024 viel samen met de 
start	van	onze	(ver)nieuw(d)e	organisatiestructuur.

We optimaliseerden als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze interne 
structuur	verder	om	de	beschikbare	expertise	zo	efficiënt	mogelijk	in	te	zetten.	De	school,	een	ka-
tholieke dialoogschool, staat centraal bij eender welk begeleidingsinitiatief. We streven er – in een 
besparingscontext – naar om nog altijd zoveel mogelijk schoolnabijheid te realiseren. We pasten 
daartoe	onze	werkingsprincipes	aan	en	vernieuwden	onze	werkingscode.

Als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereidden we ons niet alleen 
voor	op	de	verwachtingen	van	het	vernieuwde	kwaliteitsdecreet	en	anticipeerden	we	zo	goed	mo-
gelijk op de besparingen op de pedagogische begeleiding. Binnen onze netwerkorganisatie kreeg, 
tot slot, ook de strategische leiderschapsagenda verder vorm. De strategische leiderschapsagenda 
(SLA)	is	het	traject	dat	we	met	alle	medewerkers	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	lopen	om	de	
matrixorganisatie vorm te geven. Alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen werden er 
in	de	loop	van	het	schooljaar	2021-2022	actief	bij	betrokken.	Samen	formuleerden	we	onze	strategie,	
doelen	en	acties	om	onze	kwaliteitsvolle	ondersteuning	voor	de	scholen	te	kunnen	blijven	garande-
ren.	We	focusten	daarbij	op	de	thema’s	leiderschap,	medewerkers,	cultuur	en	processen,	systemen	
en	structuren.	Dat	proces	wordt	tijdens	het	huidige	schooljaar	nog	verder	vormgegeven.

 

9

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Begeleidingsplan_2022-2025_werkingscode
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2.1 Decretale opdrachten

We koppelen de prioriteiten die we als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaande-
ren	in	ons	begeleidingsplan	naar	voren	schuiven	aan	de	decretale	opdrachten.	De	koppeling	tussen	
beide	kun	je	terugvinden	in	het	Begeleidingsplan 2021-2024 in bijlage 1. 

Figuur 1: begeleidingscirkel binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De	keuze	van	de	strategische	doelen	bepaalt	aan	welke	decretale	opdracht(en)	gewerkt	wordt.	Een	
aantal	decretale	opdrachten	wordt	standaard	opgeroepen	in	onze	interne	gebruikerstool	WeShare,	

andere zijn door de begeleiders te bepalen of te verwijderen. Welke decretale opdrachten bevestigd 
kunnen	worden,	is	ook	bepaald	door	het	systeem.

Het	taartdiagram	(figuur	2)	toont	ons	de	verhouding	tussen	de	verschillende	decretale	doelstellingen	
voor	begeleidingen	met	een	begindatum	tussen	1	augustus	2021	en	31	juli	2022.	In	totaal	gaat	het	
voor die periode om 9.383 begeleidingen. Wat we onder ‘begeleidingen’ verstaan, lichten we verder-
op in 2.3.4	Types	begeleiding nog toe.

 Figuur 2: verhouding tussen de verschillende decretale doelstellingen schooljaar 2021-2022 

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

2a. Netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen

2b. Leidinggevenden ondersteunen of vormen

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

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

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

2d.  Het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken

2e.  Kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen

3.  Instelling ondersteunen en begeleiden na een doorlichting

4.  Onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen

2 Decretale opdrachten en  
monitoring
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Zoals	gezegd,	genereert	de	keuze	voor	bepaalde	strategische	doelen	door	de	pedagogisch	begelei-
der	 in	het	systeem	achter	WeShare	automatisch	de	decretale	opdracht(en)	waaronder	die	doelen	
thuishoren.	 We	 zien,	 wellicht	 mede	 daardoor,	 voor	 het	 schooljaar	 2021-2022	 een	 evenwichtigere	
verdeling	tussen	een	aantal	van	de	decretale	opdrachten.

Uit	het	taartdiagram	zou	je	verkeerdelijk	kunnen	afleiden	dat	we	eerder	weinig	inzetten	op	netwerk-
vorming	en	ondersteuning	van	netwerken.	De	meeste	van	onze	netwerken	verlopen	evenwel	via	het	
professionaliseringsaanbod,	en	zijn	een	methodiek	om	een	inhoudelijke	opdracht	te	realiseren.	Voor	
het schooljaar 2021-2022 vinden we in WeShare 413 netwerken of netwerkdagen die via ons aanbod 
tot stand kwamen. Daarnaast tellen we 120 netwerken of netwerkdagen die pedagogisch begelei-
ders	opzetten	vanuit	hun	begeleidingswerk.

We noteerden minder dan andere schooljaren begeleidingen naar aanleiding van een doorlichting 
(124	begeleidingen	of	0,26%).

Decretale	 opdracht	 2c1	 focust	 specifiek	 op	 beginnende	 leraren.	 393	 van	 de	 9.383	 begeleidingen	
kregen	expliciet	het	label	‘aanvangsbegeleiding’.	Het	gaat	dan	vaak	om	specifieke	begeleidingsini-
tiatieven voor startende onderwijsprofessionals, zoals startdagen voor beginnende leraren of spe-
cifieke	 ondersteuning	 van	 beginnende	 leraren	 binnen	 het	 begeleidingsaanbod.	 De	 doelgroep	 van	
beginnende leraren behoort eveneens tot de doelgroep leraren in haar totaliteit. Bij begeleidingen 
gericht op leraren is de doelgroep beginnende leraren ook inherent aanwezig, aangezien we vaak 
met vakgroepen werken.

Wat	 decretale	 opdracht	 5	 betreft,	 aanbodgerichte	 nascholingsactiviteiten	 aanreiken	 en	 aansturen	
met inbegrip van de nascholing van directies, vinden we 2.091 initiatieven die via het professionali-
seringsaanbod zijn aangeboden in 2021-2022. Die initiatieven worden geïmporteerd in onze interne 
gebruikerstool	 WeShare.	 In	 het	systeem	achter	 nascholing.be,	het	platform	 waarmee	 deelnemers	
zich	 kunnen	 inschrijven	 voor	 ons	 professionaliseringsaanbod,	 is	 er	 evenwel	 geen	 rechtstreekse	
aanduiding	van	strategische	doelen,	waardoor	 ook	de	decretale	opdrachten	niet	automatisch	zijn	
opgeroepen. In de loop van het schooljaar 2022-2023 willen we extra aandacht besteden aan het 
bijwerken	van	de	strategische	doelen	voor	 initiatieven	–	netwerken	en	ander	aanbod	–	die	uit	na-
scholing.be	geïmporteerd	worden	om	zo	een	nog	beter	beeld	te	kunnen	genereren	van	het	werken	
aan de decretale opdrachten.

Voor	 de	 decretale	 opdrachten	 6	 en	 7	 houden	 we	 bij	 in	 welke	 fora	 we	 die	 opvolgen.	 We	 verwijzen	
daarvoor	naar	online	documenten:

•	 Decretale opdracht 6: overzicht;

•	 Decretale opdracht 7: overzicht.

Onze	 samenwerking	 met	 de	 overheid	 spreidt	 zich	 uit	 over	 zeer	 veel	 terreinen.	 We	 denken	 daarbij	
aan	 het	 samenwerken	 met	 het	 Departement	 Onderwijs	 en	 Vorming	 (bijvoorbeeld	 in	 stuurgroepen	
OBPWO,	Vlaamse	toetsen	…),	AHOVOKS	voor	curriculumontwikkeling,	met	de	Vlaamse	onderwijs-
inspectie,	 met	 vele	 andere	 verschillende	 departementen	 (bijvoorbeeld	 Welzijn),	 met	 het	 beleids-
domein	 ‘werk’,	het	Agentschap	 Integratie	en	 Inburgering,	en	met	allerlei	andere	 initiatieven	die	de	
overheid genomen heeft, zoals de Groep Maatwerk, het Leesoffensief, de Kwaliteitsalliantie, de 
klankbordgroep	welbevinden,	de	studiedagen	rond	de	peilingen,	projecten	van	Vzw	De	Rand	…	Ook	
met de provincies en organisaties in de grootsteden wordt samengewerkt. Daarnaast werken we 
samen met andere pedagogische begeleidingsdiensten en heel wat andere onderwijsactoren, zoals 
met	de	hogescholen	en	universiteiten,	met	het	Onderwijscentrum	Brussel	(OCB),	met	internationale	
partners en met externe kennisinstellingen.

Met tal van actoren hebben we meer dan driemaal per schooljaar contact. Het voornaamste doel 
van	de	samenwerking	is	bijna	altijd	de	ondersteuning	van	de	leerlingen	en	teams	in	onze	scholen,	
soms heeft die ook te maken met de eigen professionalisering. Door onze deelname behartigen we 
de belangen van onze onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd krijgen we daardoor kansen om expertise 
uit	te	wisselen	of	op	te	bouwen.

Uit bijgevoegde lijsten blijkt dat we op ontzettend veel fora vertegenwoordigd zijn en veel externe 
samenwerkingsverbanden hebben. Het Begeleidingsplan 2022-2025 is voor ons de leidraad om te 
bepalen	welke	engagementen	we	in	de	toekomst	eventueel	moeten	herbekijken.

2.2 Strategische doelen

In het Begeleidingsplan 2021-2024 kozen we voor zes prioritaire thema’s met daaronder dertien stra-
tegische	doelen.	In	onze	werking	het	voorbije	schooljaar	lag	de	focus	op	de	realisatie	van	de	strate-
gische	doelen	en	de	onderliggende	speerpunten.	Figuur	3	geeft	weer	in	welke	mate	we	binnen	elk	
themagebied werkten.

 Figuur 3: verhouding tussen de verschillende prioritaire thema’s schooljaar 2021-2022

Als	we	de	som	maken	van	alle	 initiatieven	tussen	augustus	2021	en	 juli	2022	–	zowel	vraag-	als	
aanbodgestuurd	–	waarbij	minstens	één	contact	met	een	onderwijsprofessional	plaatsvond,	komen	
we	in	totaal	op	22.682	initiatieven.	Van	die	initiatieven	werd	73%	ook	opgestart	in	de	loop	van	het	
schooljaar	2021-2022.	Dat	betekent	met	andere	woorden	dat	ruim	25%	opgestart	werd	vóór	augus-
tus	2021,	wat	erop	wijst	dat	het	om	langdurige	initiatieven	over	meerdere	schooljaren	heen	gaat.	De	
gebruikerstool	WeShare	wordt	vanaf	1	september	2021	door	alle	pedagogisch	begeleiders	gebruikt.	
De congregationele begeleiding ging overigens pas bij het begin van het schooljaar 2022-2023 met 
WeShare van start.

Bijna	40%	van	onze	begeleidingstijd	zetten	we	in	op	het	prioritaire	thema	‘schoolspecifieke	leerplan-
nen/curricula	en	pedagogisch-didactische	implementatie’.	Dat	geheel	omvat	het	basisonderwijs,	het	
buitengewoon	onderwijs,	het	secundair	onderwijs	en	het	volwassenenonderwijs.	In	vergelijking	met	
het	schooljaar	2020-2021	zien	we	daarvoor	bijna	een	verdubbeling.	Enkele	mogelijke	verklaringen:	
de	reorganisatie	bracht	het	thema	‘talenbeleid	in	diversiteit’	volledig	in	Dienst	Curriculum	&	vorming	
onder,	er	was	vorig	schooljaar	minder	leerplanwerk	voor	het	secundair	onderwijs,	maar	er	vond	des	
te	meer	implementatie	van	leerplannen	plaats,	ook	op	het	niveau	van	het	schoolbeleid	…	Als	we	het	
basisonderwijs	en	het	secundair	onderwijs	met	elkaar	vergelijken,	dan	constateren	we	dat	er	voor	
het	basisonderwijs	in	begeleidingen	met	een	begindatum	in	2021-2022	1.624	keer	aan	de	strategi-
sche	doelen	4.1	en	4.2	gewerkt	werd,	in	het	secundair	onderwijs	loopt	dat	aantal	op	tot	4.193.

https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EeS3CoARtCRKj2lShYIRm64Bzbjr4PtVSUj9HBW3F6U9Yw?e=ynGuDS
https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EWSZET0u8k5CkvWz72RPjdoBm-W0qs-egWIGzCUdGzGzjA?e=wH88do
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De prioriteiten ‘identiteitsbeleid’, ‘kwaliteitsbeleid’, ‘leiderschap en organisatie’ en ‘inzet voor alle le-
renden,	met	bijzondere	focus	op	zorg	en	kansen’	namen	elk	ongeveer	15%	van	onze	werktijd	voor	
hun	rekening.	Het	aandeel	van	de	begeleidingen	dat	zich	niet	toespitste	op	een	van	onze	prioritaire	
thema’s,	is	als	het	ware	verwaarloosbaar	(0,20%).	Zoals	we	al	eerder	schreven,	optimaliseerden	we	
het	doelgericht	werken	aan	onze	prioriteiten	en	stimuleerde	het	gebruik	van	de	tool	WeShare	expli-
ciet tot doelgerichter werken.

Wanneer we de verdeling van onze werktijd over de verschillende strategische doelen bekijken, stel-
len we vast dat we voor de prioritaire thema’s ‘identiteitsbeleid’, ‘kwaliteitsbeleid’ en ‘leiderschap 
en	schoolorganisatie’	veel	inzetten	op	visieontwikkeling	in	onze	scholen.	De	keuze	voor	één	geïnte-
greerd	doel	voor	het	thema	‘inzet	voor	alle	lerenden,	met	bijzondere	focus	op	zorg	en	kansen’	laat	
niet	 toe	te	kijken	op	welk	segment	we	vooral	 inzetten.	Die	keuze	voor	één	geïntegreerd	doel	was	
evenwel	ingegeven	vanuit	de	vaststelling	dat	visieontwikkeling	en	vertaling	naar	de	praktijk	steeds	
hand in hand gaan.

Ondersteuning	van	bewuste	pedagogisch-didactische	keuzes	op	verschillende	niveaus	in	onze	in-
stellingen speelde een rol in ongeveer één op de vijf begeleidingen.

Onderstaande	figuur	toont	de	procentuele	verdeling	van	onze	werktijd	over	de	strategische	doelen	
voor het schooljaar 2021-2022.

Figuur 4: verdeling van de werktijd over de verschillende strategische doelstellingen schooljaar 2021-
2022

Identiteitsbeleid

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

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

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

Kwaliteitsbeleid

2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit met het oog op haar onderwijsleerprak-
tijk.

2.2	De	school	borgt	en	ontwikkelt	haar	kwaliteit	op	basis	van	een	cyclische,	systematische	en	
betrouwbare	evaluatie	van	haar	werking. 15

Leiderschap en schoolorganisatie

3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen.

3.2	De	school	werkt	samen	aan	dialogaal,	gedeeld	onderwijskundig	leiderschap.

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

Schoolspecifieke	leerplannen/curricula	en	pedagogisch-didactische	implementatie

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

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

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

5	Het	schoolteam	erkent	diversiteit,	gaat	erover	in	dialoog,	benut	de	kracht	van	het	verschil	en	
realiseert	een	inclusieve	leeromgeving.

Talenbeleid in diversiteit

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.

6.2 Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving afgestemd op de talige noden van 
alle lerenden.

2.3 Direct contact met de onderwijsprofessional

2.3.1 Bereik instellingen

In	 het	 schooljaar	 2021-2022	 bereikten	 we	 met	 al	 onze	 initiatieven	 98,40%	 van	 onze	 reële	 school-
entiteiten. We bepalen het bereik zowel op basis van ons vraaggericht én proactief aanbod. In 
	WeShare	werken	we	met	de	reële	scholen	op	basis	van	de	pedagogische	realiteit,	niet	met	de	officie-
le	scholen.	Dit	percentage	betekent	dus	dat	98,40%	van	de	onderwijsinstellingen	zich	inschreef	voor	
één	van	onze	activiteiten	(aanbodgerichte	werking)	of	werd	begeleid	(vraaggerichte	werking)	onder	
de naam van de reële school.

Daarnaast	kunnen	ook	scholengemeenschappen	een	beroep	doen	op	de	ondersteuning	van	de	pe-
dagogische	begeleiding.	Van	de	1,60%	reële	instellingen	die	we	als	schoolentiteit	vorig	schooljaar	
niet	 bereikten,	 behoort	 ruim	 de	 helft	 tot	 een	 scholengemeenschap	 die	 als	 dusdanig	 wel	 deelnam	
aan vraaggerichte of aanbodgerichte initiatieven. Voor het beperkte aantal reële scholen dat we vol-
gens de gegevens in WeShare in 2021-2022 niet bereikten, zijn er eveneens voor de hand liggende 
verklaringen: zo gaat het om drie congregationele scholen – de congregaties werkten het afgelopen 
schooljaar	nog	niet	in	WeShare	–,	zijn	er	enkele	scholen	met	een	start-	of	einddatum	in	de	loop	van	
het	schooljaar,	of	gaat	het	om	reële	scholen	die	nauw	samenhangen	met	andere	schoolentiteiten.

2.3.2 Schoolcontacten

Pedagogisch	begeleiders	geven	hun	directe	contacten	met	onderwijsprofessionals	in	WeShare	in:	ze	
geven	aan	of	het	een	‘intake’,	een	‘sessie	begeleid’	of	een	‘evaluatiegesprek’	is	en	noteren	de	datum	
en	het	effectieve	begin-	en	einduur	van	het	contact.	De	verplaatsingstijd	en	de	tijd	om	het	contact	
voor te bereiden of de naverwerking rekenen we niet mee als schoolcontact. Begeleiders vermelden 
ook welke instellingen aan het contact deelnemen en welke pedagogisch begeleiders erbij betrokken 
zijn. Het gaat daarbij om schoolcontacten in de strikte zin van het woord: contacten in het kader van 
onze strategische doelen of de doelen die de scholen vooropstellen.



17

De	schoolcontacten	als	ondersteuning	bij	specifieke	vragen	vormen	het	grootste	deel	van	al	onze	
directe contacten met onderwijsprofessionals. Daarnaast bestaat er in WeShare de mogelijkheid 
om directe contacten met onderwijsprofessionals in te geven die kaderen binnen het leggen van 
verbinding	en	netwerking	om	voeling	te	houden	met	onze	instellingen.	We	werken	dan	niet	expliciet	
aan	een	van	onze	strategische	doelen,	maar	we	kunnen	de	instellingen	wel	vermelden.	Bij	die	vorm	
van ingave, bijvoorbeeld in het geval van grote bijeenkomsten, is het niet altijd mogelijk om alle in-
stellingen te bepalen.

Ook	biedt	WeShare	de	mogelijkheid	om	bijvoorbeeld	louter	informatieve	ondersteuning	in	direct	con-
tact met de onderwijsprofessional rechtstreeks in te geven bij een instelling. In dat geval is er even-
min een verband met de strategische doelen, maar enkel met de instelling en de rechtstreeks daarbij 
betrokken pedagogisch begeleiders.

In	het	schooljaar	2021-2022	werd	er	voor	43,53%	van	onze	werktijd	in	directe	contacten	met	onder-
wijsprofessionals in WeShare geregistreerd. In samenspraak met de andere pedagogische begelei-
dingsdiensten werden daarover vorig schooljaar afspraken gemaakt. We kwamen overeen dat er in 
een schooljaar 34 weken zijn waarin begeleidingswerk verricht kan worden. Tijdens bijvoorbeeld de 
herfstvakantie	of	de	laatste	week	van	juni	zijn	de	instellingen	gesloten	of	verkeren	in	een	context	
waarin personeelsleden niet ter beschikking zijn. Het beperkte aantal directe contacten dat in die 
periode	plaatsvindt,	wordt	wel	geregistreerd	in	onze	gebruikerstool	WeShare	en	telt	dus	ook	mee	in	
de	berekening.	Daarnaast	berekenen	we	het	percentage	op	basis	van	een	38-urige	werkweek.

Alle	vermelde	contacten	zijn	onafhankelijk	van	de	drager	van	de	boodschap	of	de	manier	van	uit-
voering:	fysieke	contacten,	online	contacten,	via	telefoon	…	Voor	de	berekening	van	het	percentage	
schoolcontacten	hebben	we	ons	gebaseerd	op	het	aantal	effectief	gebruikte	VTE	basisomkadering	
inclusief	het	project	taal	en	kansen	en	het	aantal	effectief	gebruikte	VTE	aanvullende	middelen.	De	
congregationele begeleiding werkte vorig schooljaar niet met WeShare. Het spreekt voor zich dat we 
die VTE dan ook niet mee in rekening brachten.

Concreet	beschikte	de	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	in	het	school-
jaar	2021-2022	over	217	VTE	basisomkadering	inclusief	het	project	taal	en	kansen,	waarvan	11,2	
VTE ter beschikking waren van de congregaties en waarvan we 18,04 VTE investeerden in onder-
steunende	functies.	Van	de	187,76	VTE	die	we	zo	konden	inzetten	voor	pedagogische	begeleiding	
in	direct	contact	met	de	onderwijsprofessional,	werden	167,7	VTE	effectief	gebruikt.	Daarnaast	be-
schikten	we	het	voorbije	schooljaar	over	18,22	VTE	bijkomende	omkadering	aanvullende	middelen,	
waarvan	we	17,32	VTE	effectief	gebruikten.

Op basis van een steekproef met een aantal pedagogisch begeleiders met verschillende opdrachten 
in	de	maand	mei	2021	berekenden	we	dat	de	gemiddelde	voltijdse	begeleider	per	dag	35	minuten	di-
recte	contacten	van	korte	duur	met	onderwijsprofessionals	heeft	die	informatief,	organisatorisch	of	
praktisch	van	aard	zijn	en	als	dusdanig	niet	in	WeShare	worden	ingegeven,	bijvoorbeeld	via	telefoon-
gesprekken	of	korte	momenten	via	Microsoft	Teams.	Per	VTE	rekenen	we	99,28	uren	direct	contact	
met	onderwijsprofessionals	erbij:	35	minuten	x	5	weekdagen	x	34	begeleidingsweken.

Door	 de	 ingebruikname	 van	 onze	 nieuwe	 tool	 WeShare	 op	 1	 september	 2021	 werden	 sommige	
schoolcontacten,	vooral	in	de	eerste	helft	van	het	schooljaar,	niet	altijd	(correct)	geregistreerd.	Dat	
zien	we	ook	duidelijk	in	de	cijfers	per	trimester:	voor	het	eerste	trimester	van	het	schooljaar	2021-
2022	vinden	we	26,90%	directe	contacten	met	onderwijsprofessionals,	voor	 het	 tweede	trimester	
42,20%	en	voor	het	derde	trimester	49,50%.
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2.3.3 Doelgroepen

 
Figuur 5: verhouding tussen de verschillende doelgroepen schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 verhoogde het aandeel van initiatieven waar leraren bij betrokken waren 
tot	 36%	 ten	 opzichte	 van	 het	 schooljaar	 daarvoor	 (voor	 2020-2021	 ging	 het	 om	 31%).	 Bovendien	
bereiken	we	ook	leraren,	als	we	het	middenkader	of	het	schoolteam	als	doelgroep	definiëren.	Bij	één	
op de vier initiatieven behoorden directieleden tot de doelgroep, in één op de vijf begeleidingsinitia-
tieven richtten we ons op teams of volledige schoolteams. Onder de doelgroep ‘andere’ ressorteren 
onder	andere	besturen	en	ondersteunend	personeel.

Voor	het	schooljaar	2022-2023	herdefiniëren	we	de	doelgroep	van	het	team:	een	team	is	een	school-
team	en	dat	gebruiken	we	als	doelgroep	op	het	moment	dat	zowel	de	leidinggevenden,	de	midden-
kaderleden	als	de	lerarengroep	als	doelgroep	betrokken	zijn	bij	een	initiatief.	Bovendien	gebruiken	
we	voor	de	doelgroepen	voortaan	een	eenvoudiger	structuur.	Bij	onze	 instellingen	onderscheiden	
we	de	besturen,	de	leidinggevenden,	het	middenkader	en	de	leraren	als	specifieke	doelgroepen	of	
het	hele	schoolteam	als	algemene	doelgroep.	Ook	voor	de	ondersteuningsnetwerken	hanteren	we	
voortaan	die	indeling.	Daarnaast	kennen	we	nog	het	ondersteunend	personeel	als	aparte	doelgroep	
en voorzien we nog een doelgroep ‘andere’.

2.3.4	 Types	begeleiding

Met	de	interne	gebruikerstool	WeShare	rapporteren	individuele	begeleiders	over	alle	initiatieven	die	
ze in onze scholen begeleiden. Een begeleidingsinitiatief kan meerdere strategische doelen beogen. 
We	maken	een	onderscheid	tussen	een	‘interventie’,	een	‘structureel	netwerk’	en	een	‘traject’:

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

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

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

Voorbereidend werk voor of naverwerking van begeleidingsinitiatieven worden 
niet	 standaard	 in	 WeShare	 opgenomen,	 maar	 kunnen	 wel	 opgenomen	 worden	
bij	 een	 begeleidingsinitiatief,	 indien	 ze	 inhoudelijk	 relevant	 zijn.	 Voorbeelden	
daarvan	zijn	de	documenten	die	als	basis	gebruikt	zijn	bij	een	initiatief,	relevan-
te	nabespreking	over	de	gekozen	strategie	…	Die	elementen	kunnen	opgeslagen	
worden als ‘intern overleg’ en worden niet meegerekend voor de tijdsberekening 
van onze directe contacten met onderwijsprofessionals.

Het	 systeem	dat	 we	 sinds	vorig	 schooljaar	 voor	 alle	entiteiten	van	 de	 pedago-
gische	 begeleiding	 gebruiken,	 nodigt	 uit	 om	 doelgericht	 te	 werken.	 Het	 gevolg	
daarvan is dat het aantal initiatieven dat niet gelinkt is aan een of meer van onze 
strategische	doelen	en	dus	ook	niet	aan	een	of	meerdere	decretale	opdrachten	
zeer gering is.

Figuur 6: verhouding tussen de verschillende types begeleiding schooljaar 2021-2022

45%	van	onze	begeleidingen	betreft	relatief	korte	begeleidingsinitiatieven.	De	langere	trajecten	om-
vatten	een	kleine	30%	van	onze	initiatieven.	De	overige	25%	bestaat	uit	netwerken	en	het	aanbodge-
richte werk via de Academie.

Bij	ruim	70%	van	onze	begeleidingen	is	één	pedagogisch	begeleider	betrokken,	een	kleine	15%	ge-
beurt	in	duo.	Voor	de	overige	begeleidingstrajecten	staan	meer	dan	twee	begeleiders	in.

Een	kleine	50%	van	onze	begeleidingen	omvat	één	gericht	contact	met	een	onderwijsprofessional,	
17%	omvat	twee	acties,	9%	drie	acties	en	10%	vier	acties.	Initiatieven	met	meer	dan	vier	acties	ma-
ken	minder	dan	5%	van	ons	werk	uit.	Een	begeleidingsinitiatief	in	WeShare	is	een	geheel	van	acties	
die vasthangen aan een of enkele gerichte doelen. Dat wil zeggen dat we meestal spreken over een 
begeleidingsinitiatief,	als	het	gaat	om	een	inhoudelijk	geheel.	In	een	onderwijsinstelling	kunnen	dus	
tegelijkertijd	meerdere	begeleidingsinitiatieven	lopen	met	verschillende	focussen.

De	‘niet-gedefinieerde	begeleidingen’	zijn	initiatieven	uit	ons	professionaliseringsaanbod.	Zij	worden	
beheerd	in	een	ander	systeem,	waarin	er	geen	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	bepaalde	types	
begeleiding.	Onder	die	1.916	‘niet-gedefinieerde	begeleidingen’	bevinden	zich	ook	netwerken.	In	het	
schooljaar	 2022-2023	 pakken	 we	 die	 blinde	 vlekken	 in	 onze	 monitoring	 structureel	 aan	 met	 een	
aantal	specifieke	afspraken.

390	van	de	initiatieven	in	figuur	6	kregen	expliciet	het	label	‘aanvangsbegeleiding’,	maar	–	zoals	we	
al	eerder	vermeldden	–	uiteraard	impliceert	begeleiding	van	een	vakgroep	of	een	heel	schoolteam	
ook begeleiding van beginnende personeelsleden. In WeShare wordt dat evenwel niet gelabeld als 
‘aanvangsbegeleiding’.

124 initiatieven kregen expliciet het label ‘na doorlichting’. Als we als pedagogisch begeleider in-
gaan	op	een	ondersteuningsvraag	in	opvolging	van	een	doorlichting	of	bezoek	van	een	inspecteur,	
beschouwen	we	dat	als	een	begeleidingsactiviteit	in	het	kader	van	decretale	opdracht	3:	‘onze	instel-
lingen	ondersteunen	en	begeleiden	bij	de	uitwerking	van	de	aangegeven	actiepunten	na	een	door-
lichting’.

In de eerste bijlage achteraan wordt er nog apart over onze nascholingsactiviteiten gerapporteerd.
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In het Begeleidingsplan 2021-2024	schoven	we	opnieuw	zes	prioritaire	thema’s	naar	voren.	Door	on-
der	de	dertien	strategische	doelen	binnen	de	prioritaire	thema’s	bepaalde	speerpunten	uitdrukkelijk	
in	de	verf	te	zetten,	nodigden	we	de	schoolteams	uit	om	bepaalde	vragen	aan	ons	te	stellen.

In	dit	hoofdstuk	brengen	we	verslag	uit	over	onze	realisaties	gedurende	het	voorbije	schooljaar.	We	
vestigen	hier	graag	nog	even	de	aandacht	op	ons	eerste	uitgangspunt	bij	dit	begeleidingsverslag	
en	roepen	de	lezer	op	om	dit	verslag	steeds	samen	te	bekijken	met	de	nieuw	gestelde	doelen	in	het	
Begeleidingsplan 2022-2025.

3.1 Identiteitsbeleid

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

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

Het voorbije schooljaar werden onder andere onderstaande initiatieven genomen.

Wegwijzers naar vorming ingang doen vinden in de scholen

De	publicatie	Hoop doet leren belicht de grondslag van een pedagogie van de hoop, de pedagogische 
opdracht waar katholieke dialoogscholen voor gaan. Hoop doet leren	reikt	acht	wegwijzers	vanuit	
Bijbelse	 intuïties	 aan	 om	 ermee	 te	 werken	 aan	 vorming:	 duurzaamheid,	 gastvrijheid,	 generositeit,	
kwetsbaarheid	en	belofte,	rechtvaardigheid,	uniciteit	in	verbondenheid,	verbeelding	én	de	eigen	in-
spiratie van de school.

De	pedagogische	begeleiding	helpt	scholen	om	richting	te	geven	aan	hun	opvoedingsproject	aan	de	
hand van die wegwijzers. Tijdens het schooljaar 2021-2022 maakten de identiteitsbegeleiders ken-
nismakingsfilmpjes	bij	vijf	wegwijzers	en	plaatsten	die	online,	namelijk	de	wegwijzers	duurzaamheid,	
gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte en verbeelding. Filmpjes bij de overige wegwij-
zers	verschijnen	dit	schooljaar.	Ook	aan	de	hand	van	een	flyer	boden	zij	de	nodige	inspiratie.	Voor	

een diepgaandere begeleiding werden er bij alle acht wegwijzers inspiratiefiches ontwikkeld. Uit die 
fiches	blijkt	zeer	expliciet	hoe	in	elke	wegwijzer	een	christelijk	mens-	en	wereldbeeld	schuilgaat.	Ze	
worden ingezet om de praktijk te inspireren in denken, doen en zijn én in dialoog.

De	inspiratiefiches	–	reeds	beschikbaar	op	de	PRO.-site	–	liggen	ook	in	gedrukte	versie	klaar	voor	
alle	basis-	en	secundaire	scholen.	Het	plan	is	om	in	de	looptijd	van	het	Begeleidingsplan 2022-2025 
de	gedrukte	versie	van	de	inspiratiefiches	tot	in	elke	katholieke	dialoogschool	te	brengen	en	er	een	
oefening mee te doen. Het voorbije schooljaar namen we daartoe een aanloop. In sommige scholen 
is	men	er	ondertussen	al	mee	op	weg,	de	andere	scholen	krijgen	binnenkort	een	impuls.

Begeleiding	 bieden	 bij	 het	 ontwikkelen	 en	 actualiseren	 van	 de	 schooleigen	 missie	 en	 visie	 (eigen	
opvoedingsproject)	op	het	niveau	van	de	school,	de	scholengemeenschap	en	het	schoolbestuur

Tijdens het schooljaar 2021-2022 liepen er begeleidingstrajecten met scholen voor de herbronning, 
herwerking	en	verdieping	van	hun	opvoedingsproject.	Daarbij	beogen	we	altijd	om	samen	met	de	
school eigentijdse woorden te geven aan de missie en visie van de school. De hertaling van het eigen 
opvoedingsproject zorgt voor een gedragenheid die doorstraalt in het dagelijks leven en werken in de 
school.	Dergelijke	begeleidingsinitiatieven	zijn	maatwerk,	ze	sluiten	aan	bij	de	specifieke	context	en	
situatie	van	de	school.	De	gemeenschappelijke	visie	van	de	katholieke	dialoogschool	met	haar	acht	
wegwijzers is evenwel richtinggevend in elk traject.

Op	het	niveau	van	een	scholengemeenschap	en/of	schoolbestuur	biedt	de	pedagogische	begelei-
ding	ondersteuning	bij	het	ontwikkelen	van	een	gemeenschappelijke	visie,	bijvoorbeeld	op	het	vlak	
van	identiteit	en	diversiteit.	Ook	daarvoor	wordt	vraaggestuurd	en	op	maat	gewerkt.

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

Een	eigentijds	project,	helder	geformuleerd	en	stevig	verankerd	in	een	pedagogie	van	de	hoop,	zoals	
een	katholieke	dialoogschool	voorstaat,	is	een	prima	uitgangssituatie.	Over	dat	schooleigen	project	
moet	vervolgens	ook	doeltreffend	worden	gecommuniceerd	aan	alle	schoolpartners.	Een	passend	
kader	voor	die	communicatie	is	de	Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen wer-
ken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen. De identiteitsbegeleiders ontwierpen een leidraad 
om met die engagementsverklaring kennis te maken en over het engagement met alle betrokkenen 
in dialoog te gaan. De leidraad is beschikbaar op onze PRO.-site en bestaat in twee versies: een mini-
leidraad	voor	wie	een	hulpmiddel-in-een-notendop	verlangt	en	een	uitgebreide	leidraad	waarin	drie	
mogelijke	scenario’s	worden	uitgewerkt	om	het	gesprek	aan	te	gaan.

Concreet	moedigen	de	identiteitsbegeleiders	de	leidinggevenden	aan	om	uittreksels	uit	de	engage-
mentsverklaring	op	te	nemen	in	hun	schoolreglement.	Leerlingen	en	hun	ouders	lezen	zo	wat	het	
wederzijdse engagement is ten aanzien van de school.

Wanneer	 de	 schoolteams	 werken	 aan	 de	 herbronning	 van	 hun	 opvoedingsproject,	 komt	 vaak	 de	
vraag	naar	boven	om	dat	te	hertalen	naar	de	ouders	en	de	leerlingen	toe.	De	begeleiders	zoeken	heel	
concreet met de school naar verwoordingen en verbeeldingen om het opvoedingsproject toeganke-
lijk	te	maken:	in	tekst	en	beeld,	op	de	website,	in	een	flyer,	op	een	banner	…

Strategisch doel 2: De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in 
de schoolpraktijk.

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

3 Strategische doelen en speerpunten
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Missie en visie zichtbaar maken in het beleid

Vorig schooljaar legden we de klemtoon op inspanningen ten aanzien van de startende schoollei-
ders. Om het schoolteam te leiden en te begeleiden in het zichtbaar maken van haar schoolmissie 
en -visie in het beleid en in de dagelijkse werking en om het zich daarbij te laten inspireren door het 
project van de katholieke dialoogschool, speelt de schoolleider immers een doorslaggevende rol.

We brachten een Vlaanderenbreed afgestemd programma in de opleiding voor beginnende school-
leiders	 secundair	 onderwijs	 (Centrum	 voor	 Andragogiek,	 Universiteit	 Antwerpen).	 In	 die	 driejarige	
opleiding	 is	 zowel	 in	 het	 eerste	 jaar	 als	 in	 het	 derde	 jaar	 een	 module	 voor	 de	 implementatie	 van	
het	project	van	de	katholieke	dialoogschool	voorzien.	Vanuit	praktijkcasussen	ontwikkelden	en	ver-
helderden de eerstejaars schoolleiders het denkkader voor het leiding geven aan een katholieke 
dialoogschool.	Eveneens	kregen	zij	aanzetten	voor	de	concretisering	daarvan	in	hun	schoolbeleid	
en	verkenden	zij	hun	rol	als	directie	in	het	proces	van	identiteitsontwikkeling.	In	de	module	voor	de	
derdejaars schoolleiders in opleiding stond de dialoog centraal. De pedagogische begeleiding hielp 
hen om in de spiegel te kijken.

Ook	voor	beginnende	schoolleiders	in	het	basisonderwijs	(ProfS)	werkten	we	een	Vlaanderenbreed	
afgestemd	traject	uit.	In	hun	driejarige	opleiding	wordt	voortaan	in	elk	opleidingsjaar	een	identiteits-
module	voorzien.	De	uitvoering	ervan	start	 in	het	schooljaar	2022-2023.	De	identiteitsbegeleiders	
en de begeleiding van het vak rooms-katholieke godsdienst maakten ook onderling afspraken over 
ieders	inhoudelijke	bijdrage.

Missie en visie zichtbaar maken in de praktijk

Onze belangrijkste doelgroep het voorbije schooljaar waren de pastorale medewerkers in de scho-
len.	Zij	zijn	 immers	vaak	de	gangmakers	en	koershouders	in	een	school	bij	het	 integreren	van	de	
inspiratie van een katholieke dialoogschool in het hele schoolteam.

In het bijzonder zijn drie initiatieven belangrijk om te vermelden:

•	 Werking rond het jaarthema

In het schooljaar 2021-2022 was De kracht van verbinden het 
jaarthema.	 De	 pedagogische	 begeleiding	 bood	 ondersteu-
ning	bij	de	introductie	en	bij	de	uitwerking	ervan.	Een	kennis-
makingsparcours	 in	Torhout,	 een	 wandeling	 door	 Brussel	 op	
de leest van het basisonderwijs en het Festival van de hoop 
in Hasselt waren daarbij het meest in het oog springend. Elke 
maand	van	het	schooljaar	ontving	elk	schoolteam	een	nieuw	
nummer	van	Leeftocht om de kracht van verbinden in haar di-
verse aspecten ter sprake te brengen, in woord en beeld. Zeer 
veel scholen gingen er zelf verder mee aan de slag.

•	 Vieren	op	school:	oriënterende	vragen	ter	reflectie

De identiteitsbegeleiders ontwikkelden en lanceerden een lei-
draad om in een katholieke dialoogschool het gesprek op gang 
te	brengen	over	pastoraal	vieren	op	school.	In	de	huidige	plura-
liteit	en	diversiteit	is	dat	niet	vanzelfsprekend.	Met	behulp	van	
reflectievragen	werden	pastoraal	inspirerende	teams	die	willen	
vieren op weg gezet om antwoorden te geven op het waarom, 
het hoe en het wat van vieren op school.

•	 Opleiding tot bezinningsbegeleider

Een	 nieuwe	 lichting	 bezinningsbegeleiders	 behaalden	 hun	 opleidingscertificaat	 in	 mei	 2022.	 Zij	
staan	nu	klaar	om	bezinningsdagen	met	 leerlingen	 in	het	secundair	onderwijs	te	begeleiden.	Een	

nieuw	opleidingstraject	met	dertien	cursisten	startte	inmiddels	al	 in	 januari	2022.	Het	theoretisch	
gedeelte	van	de	opleiding	hebben	ze	intussen	achter	de	rug.	Het	praktische	luik,	bestaande	uit	een	
kijk- en een doestage, doorlopen ze dit schooljaar.

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

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

Het	vierde	speerpunt	vloeit	inhoudelijk	spontaan	voort	uit	het	vorige.	We	illustreren	het	aan	de	hand	
van	twee	hoger	behandelde	voorbeelden:	de	bezinning	voor	leerlingen	en	de	uitwerking	van	het	jaar-
thema	voor	de	leerlingen.	Daarnaast	gebeurt	er	voor	specifieke	thema’s	door	onze	identiteitsbegelei-
ders heel wat maatwerk op vraag van de scholen.

Bezinning voor leerlingen

Het	is	een	aanzienlijke	ondersteuning	voor	scholen	om	een	beroep	te	kunnen	doen	op	gekwalificeer-
de	bezinningsbegeleiders	voor	de	invulling	van	bezinningsdagen	met	leerlingen.	De	corona	pandemie	
heeft	 duidelijk	 gemaakt	 dat	 het	 mentaal	 welzijn	 van	 tal	 van	 jonge	 mensen	 onder	 druk	 staat.	 Ook	
vandaag vangen we meerdere signalen op dat mentale problemen bij jongeren geen marginale ver-
schijnselen	 zijn.	 Acute	 problemen	 van	 individuele	 jongeren	 vragen	 uiteraard	 professionele	 onder-
steuning	die	de	mogelijkheden	van	het	onderwijsmidden	overstijgt.	Toch	kan	de	school	wel	degelijk	
een	zinvolle	rol	vervullen,	vooral	in	een	preventieve	aanpak.	Zingeving	is	een	niet	onbelangrijk	aspect	
in	hoe	men	in	het	leven	staat.	Een	cultuur	van	bezinning	op	school	helpt	leerlingen	om	hun	plaats	te	
vinden	in	onze	complexe	wereld	en	bezinningsdagen	voor	leerlingen	onder	deskundige	begeleiding	
zijn	dan	een	kans	die	men	beter	niet	laat	liggen.	Leerlingen	kunnen	er	letterlijk	op	verhaal	komen	en	
zich	concentreren	op	het	overbruggen	van	de	dertig	centimeter	tussen	hoofd	en	hart.

Uitwerking van het jaarthema voor de leerlingen

De	pedagogische	begeleiding	ontwikkelde	in	het	schooljaar	2021-2022	opnieuw	heel	wat	ondersteu-
nend materiaal voor de scholen. Dat materiaal kreeg een plaats op onze PRO.-site. Daar stellen we 
een	afzonderlijke	materialenkit	voor	het	basisonderwijs	en	een	voor	het	secundair	onderwijs	ter	be-
schikking.	Dat	aanbod	groeide	in	de	loop	van	het	voorbije	schooljaar	uit	tot	een	omvangrijke	grabbel-
ton. Voor Leeftocht op maat van kinderen werd verder samengewerkt met Uitgeverij Averbode. Voor 
de sterke tijden van de advent en de veertigdagentijd was er daarbovenop nog een speciaal extra 
aanbod,	telkens	met	een	affiche	en	bezinningskaarten	in	samenwerking	met	Uitgeverij	Muurkranten	
en	een	leerlingenaanbod	met	impulsen	voor	basis-	en	secundair	onderwijs.

De pedagogische begeleiding zorgde er bovendien ook voor om scholen toe te leiden naar beschik-
baar materiaal van andere netwerkpartners. Het ging dan in het bijzonder om de organisaties ver-
enigd	in	de	werkgroep	Kinderen	&	Jongeren	Solidariteit	van	het	Netwerk	Rechtvaardigheid	&	Vrede.	
Samen	met	die	organisatie	was	er	ook	een	reflectiedag	over	Een pedagogie van hoop en vertrouwen, 
voorbereidend op het jaarthema Vertrouwen uitstralen voor 2022-2023.

Werking	op	maat	van	de	school	naar	aanleiding	van	specifieke	vragen

Scholen	 hebben	 vanuit	 hun	 concrete	 context	 en	 dynamiek	 soms	 zeer	 specifieke	 vragen	 omtrent	
identiteitsgevoelige aangelegenheden. De pastorale werking op school maakt het mogelijk om heel 
expliciet	uiting	te	geven	aan	de	eigen	identiteit	door	concrete	initiatieven.	We	denken	daarbij	onder	
meer	aan	het	inhuldigen	van	een	nieuw	schoolgebouw,	met	het	aanbrengen	van	identiteitsgevoelige	

De kracht van verbinden

Een	pedagogie	van	de	hoop	is	funda-
ment en bindmiddel voor een waar-
achtige katholieke dialoogschool. Ze 
is gericht op een brede en diepe vor-
ming van de mens in al zijn facetten.

Acht wegwijzers geven richting, naar 
Jezus’	 voorbeeld:	 duurzaamheid,	
gastvrijheid, generositeit, kwetsbaar-
heid	en	belofte,	rechtvaardigheid,	uni-
citeit in verbondenheid, verbeelding 
en de inspiratie van je eigen school.

Ze	 helpen	 je	 om	 onderweg	 vreugde	
te vinden en de kracht van verbinden 
indringend te ervaren.

Van maand tot maand levert Leef-
tocht je proviand voor onderweg.
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symbolen.	Een	andere	actie	betreft	de	(her)inrichting	van	de	stille	ruimte	op	school,	vanuit	bijvoor-
beeld	de	specifieke	vraag	naar	een	gebedsruimte	voor	moslimleerlingen.

Zeer	vaak	komen	er	vragen	omtrent	de	aanpak	van	een	overlijden	van	een	directeur,	leraar,	leerling,	
ouder	…	De	identiteitsbegeleiders	zijn	beschikbaar	om	in	dergelijke	crisissituaties	de	scholen	te	on-
dersteunen,	maar	ze	werken	ook	proactief	om	scholen	te	helpen	een	beleid	uit	te	werken	rond	rouw	
en verlies.

3.2 Kwaliteitsbeleid

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

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

We streven ernaar dat de school expliciet weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken en hoe ze haar 
visie	wil	realiseren	in	de	beleids-	en	onderwijsleerpraktijk.	Daartoe	zetten	we	vorig	schooljaar	uitdruk-
kelijk	trajecten	op,	waarbij	we	de	school	op	vraag	ondersteunden	in	het	heroverwegen	en	expliciteren	
van	die	visie.	Door	procesbegeleiding	lieten	we	het	schoolteam	reflecteren	over	wat	de	implicaties	
van	de	gemaakte	keuzes	zijn	voor	de	dagelijkse	praktijk	in	de	school.

Het spreekt evenwel voor zich dat we er heel vaak impliciet mee aan de slag gingen tijdens bege-
leidingsinitiatieven	inzake	zorg,	curriculumafspraken,	 taalbeleid,	evaluatiebeleid,	diversiteit,	 leerlin-
genbegeleiding	…	We	daagden	scholen	dan	telkens	uit	om	actief	het	verband	te	leggen	tussen	de	
schooleigen	visie,	het	opvoedingsproject	(‘wat	we	zeggen’)	en	de	uitvoering	ervan	in	de	school-	of	
klaspraktijk	 (‘wat	we	doen’).	Soms	zorgde	dat	voor	bijsturingen	van	de	praktijk,	maar	 in	bepaalde	
gevallen	zagen	we	dat	het	aanleiding	gaf	tot	een	kritische	reflectie	over	en	update	van	de	visie.	Ook	
de	afstemming	op	de	schoolspecifieke	context	en	input	namen	we	daarbij	in	overweging.

Deze ‘impliciete manier om aan kwaliteitsontwikkeling te werken’ verklaart het bijzonder hoge aantal 
begeleidingsinitiatieven waarbij pedagogisch begeleiders aangaven om – vaak naast andere doelen 
–	ook	aan	dit	speerpunt	te	werken:	het	gaat	voor	het	schooljaar	2021-2022	om	maar	 liefst	1.778	
begeleidingsinitiatieven.

In die begeleidingstrajecten motiveren we scholen tot een gezamenlijke doelgerichtheid, die vaak 
maar tot stand kan komen via een gedeelde visie, gedragen door het hele schoolteam. Visie en 
afspraken die in samenspraak tot stand komen, zorgen ervoor dat men zich ook gezamenlijk verant-
woordelijk voelt om de visie te realiseren en de afspraken na te komen. Afspraken of werkingsprinci-
pes vertalen de visie naar aanwijsbaar gedrag, zodat het schoolteam weet wat er morgen concreet 
gedaan moet worden.

Daarnaast	zijn	we	vorig	schooljaar	gestart	met	trajecten	specifiek	gericht	op	beginnende	en	meer	
ervaren kwaliteitscoördinatoren. We merken al enkele schooljaren dat meer en meer scholen, scho-
lengemeenschappen	 of	 schoolbesturen	 een	 persoon	 daarvoor	 aanstellen	 –	 vaak	 evenwel	 zonder	
een	eenduidig	beeld	van	wat	precies	de	verwachtingen	zijn	ten	aanzien	van	die	nieuwe	functie.	Naast	
input	 over	 verschillende	 aspecten	 van	 interne	 kwaliteitsontwikkeling	 besteden	 we	 in	 die	 trajecten	
dan	ook	aandacht	aan	de	effectieve	invulling	van	die	(nieuwe)	rol	in	het	schoolgebeuren.
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Onder	meer	de	drie	algemene	webinars	met	een	introductie	in	datageletterdheid	kenden	een	groot	
succes,	ook	qua	tevredenheid	van	de	deelnemers	en	effectiviteit.	We	gingen	in	die	webinars	in	op	het	
‘waarom’ van datageletterdheid en besteedden veel aandacht aan de verschillende databronnen die 
scholen	kunnen	gebruiken	in	een	datawijs	schoolbeleid.	Het	gaat	om	data	die	sowieso	beschikbaar	
zijn	(Dataloep,	schoolportretten,	gemeenterapporten,	data	van	AGODI	…),	schoolinterne	data	(toet-
sen	en	evaluaties,	financiële	data,	onbetaalde	schoolrekeningen,	maar	ook	kwalitatieve	data	uit	on-
der	meer	ouder-	en	leerlingcontacten,	vakgroepverslagen,	inspraakorganen	…),	gestandaardiseerde	
toetsen	(waarbij	we	vaststellen	dat	het	aanbod	van	kwaliteitsvolle	gestandaardiseerde	toetsen	veel	
sterker	ontwikkeld	is	in	het	basisonderwijs	dan	in	het	secundair	onderwijs)	en	allerlei	bevragingen	en	
zelfevaluatie-instrumenten.	We	maakten	ook	een	overzicht	op	van	bevragingen	die	bruikbaar	zijn	in	
de context van interne kwaliteitsontwikkeling, zoals WellBE, de vragenlijst beleidsvoerend vermogen, 
de	vragenlijst	welbevinden	van	de	onderwijsinspectie,	SELFIE	voor	het	ICT-beleid	…

We	hadden	bij	de	ondersteuning	van	scholen	aandacht	voor	het	maken	van	gerichte	keuzes	om	data	
te	monitoren.	Een	school	kan	immers	niet	permanent	alle	data	opvolgen	en	moet	daarin	dus	wijze	
beslissingen nemen, op basis van onder meer het eigen opvoedingsproject en een prioriteitenplan-
ning.	Een	daartoe	ontwikkelde	school-/datamonitor	kan	een	belangrijke	ondersteunende	tool	zijn.

Daarnaast zetten we het voorbije schooljaar ook ons aanbod inzake praktijkonderzoek voort en 
breidden	we	dat	uit.	Voor	onze	basisscholen	werd	de	blended opleiding ‘datawijs schoolbeleid’ her-
nomen.	Voor	het	secundair	onderwijs	werden	trajecten	praktijkonderzoek	opgezet	met	een	mix	van	
online	 en	 live	 bijeenkomsten.	 In	 die	 trajecten	 begeleidden	 we	 scholen	 in	 het	 formuleren	 van	 een	
eigen relevante praktijkonderzoeksvraag, het verzamelen van data om die onderzoeksvraag te beant-
woorden	en	de	analyse	en	betekenisgeving	aan	de	verzamelde	data.	Vanuit	een	behoefte,	concrete	
vraag	of	probleem	gingen	scholen	aan	de	slag	met	bewust	gekozen	databronnen.

Het	grootste	succes	wat	het	aantal	deelnemers	betreft,	kende	evenwel	het	sterk	voorgestructureer-
de	pad	rond	praktijkonderzoek,	waarbij	we	scholen	meenamen	in	de	analyse	van	de	modernisering	
van	het	secundair	onderwijs	op	basis	van	attesteringen.

Naast	het	sterk	uitgebreide	generieke	aanbod	kregen	we	als	pedagogische	begeleiding	eveneens	
heel	wat	vragen	van	scholengemeenschappen	om	op	maat	een	aanbod	uit	te	werken.	Ook	scholen	
buitengewoon	onderwijs	contacteerden	ons	vaker	om	rond	datageletterdheid	te	werken.	Bovendien	
werden	we	in	een	extern	aanbod,	bijvoorbeeld	via	het	Centrum	voor	Andragogiek	(CVA)	van	de	Uni-
versiteit	Antwerpen,	vaak	gevraagd	om	vanuit	onze	expertise	met	betrekking	tot	data	en	datagelet-
terdheid	input	te	geven	aan	verscheidene	doelgroepen.

Al die inspanningen leidden ertoe dat heel wat meer scholen kennis hebben van de veelheid van 
interne	en	externe	data	die	ingezet	kunnen	worden,	maar	ook	inspiratie	vonden	om	er	daadwerkelijk	
mee	aan	de	slag	te	gaan.	De	analyse	en	de	interpretatie	van	data	leidden	tot	het	onderbouwen	van	
prioriteiten.	Steeds	meer	scholen	weten	ze	systematisch	in	te	zetten	om	vanuit	een	helikopterper-
spectief knipperlichten te ontdekken.

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

Op het einde van elk schooljaar bieden we onze gevalideerde toetsen voor het einde van het basis-
onderwijs	en	gestandaardiseerde	proeven	voor	het	vierde	en	zesde	leerjaar	basisonderwijs	(interdio-
cesane	proeven	of	kortweg	IDP)	aan.	In	het	schooljaar	2021-2022	werd	75%	van	de	leerlingen	van	het	
vierde	leerjaar	uit	het	katholiek	onderwijs	ingeschreven;	voor	het	zesde	leerjaar	was	dat	zelfs	91%.

In de loop van ieder schooljaar organiseert de pedagogische begeleiding meerdere initiatieven om 
scholen	te	ondersteunen	bij	het	gebruik	van	de	IDP-resultaten	met	het	oog	op	hun	kwaliteitsontwik-
keling.	Door	begeleiding	van	scholen	zorgen	we	ervoor	dat	de	IDP-resultaten	een	sterkere	rol	spelen	

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

Dit	 speerpunt	 is	 enigszins	 bijzonder	 in	 het	 Begeleidingsplan 2021-2024. Tijdens de periode 2017-
2019	zetten	we	immers	als	pedagogische	begeleiding	al	enorm	sterk	in	op	het	toen	relatief	nieuwe	
Referentiekader voor Onderwijskwaliteit	(ROK).	Dat	deden	we	via	infosessies,	maar	ook	(en	vooral)	
door	middel	van	reflectie	over	hoe	dat	nieuwe	kader	een	element	kon	zijn	in	de	kwaliteitsontwikkeling	
van de school. De Vlaamse onderwijsinspectie deelde echter in 2020-2021 haar vaststelling dat de 
kennis	en	het	gebruik	van	het	Referentiekader voor Onderwijskwaliteit ondanks eerdere inspannin-
gen	in	de	scholen	relatief	beperkt	waren,	wat	ons	deed	besluiten	er	een	bijzonder	speerpunt	van	te	
maken.

Uiteraard betekent de aandacht voor het ROK geen appel voor eenheidsworst. Het pedagogisch pro-
ject vormt de basis voor het onderwijsaanbod van de school. Van leraren wordt verwacht dat ze 
volgens de ‘richtlijnen’ van het pedagogisch project of het opvoedingsproject van de school onder-
wijs verschaffen. Daarnaast is er ook het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit, dat verwachtingen 
inzake	 kwaliteitsvol	 onderwijs	 uitzet,	 verwachtingen	 waarover	 we	 het	 met	 z’n	 allen	 eens	 zijn.	 Het	
aangeboden	onderwijs	moet	dus	zowel	kunnen	worden	opgehangen	aan	het	opvoedingsproject	als	
aan	de	kwaliteitsverwachtingen	uit	het	ROK.	Om	geen	van	beide	kapstokken	uit	het	oog	te	verliezen,	
is het aan de school om bij het onderzoek naar de kwaliteit van verschillende onderwijsaspecten zich 
telkens de vraag te stellen of wat gedaan wordt, past binnen het opvoedingsproject én tegemoet-
komt	aan	de	kwaliteitsverwachtingen	uit	het	ROK.	Bij	die	zelfevaluatie	kan	de	school	gebruikmaken	
van een aantal tools en strategieën die door de pedagogische begeleiding aangereikt worden. We 
voorzagen daarbij ook procesbegeleiding op maat van de school, in lijn met het doel in het voorgaan-
de	speerpunt.

Daarnaast	boden	we	vorig	schooljaar	inhoudelijke	sessies	voor	(beginnende)	directeurs	aan	in	ver-
band	met	het	ROK,	was	het	ROK	een	specifieke	sessie	binnen	ProfS	–	ProfS	is	een	drie	jaar	duren-
de	opleiding	voor	beginnende	schoolleiders	 in	het	gewoon	en	buitengewoon	basisonderwijs	–	en	
binnen de trajecten voor kwaliteitscoördinatoren. Die sessies vormden veelal de aanleiding tot het 
vervolgens	stellen	van	 individuele	begeleidingsvragen	om	met	schoolteams	rond	het	ROK	op	pad	
te	gaan.	Ten	behoeve	van	die	begeleidingsinitiatieven	werd	ook	het	‘Reflectiedocument	Referentie-
kader	Onderwijskwaliteit’	ontwikkeld,	met	heel	wat	inspiratie	om	de	reflectie	over	de	verschillende	
kwaliteitsverwachtingen te versterken. Waar staan we? Wat doen we goed? Wat kan beter? Ook het 
materiaal op de PRO.-site biedt scholen inspiratie om aan de hand van het ROK de interne kwaliteit-
sontwikkeling te versterken.

Naast procesbegeleiding en infosessies werkten we impliciet aan de versterking van de kennis en 
het	gebruik	van	het	ROK	in	scholen	door	begeleidingsinitiatieven	steeds	te	kaderen	in	de	verschillen-
de kwaliteitsverwachtingen.

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

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

Dit	speerpunt	was	bij	uitstek	een	prioriteit	in	het	voorbije	schooljaar.	De	losse	initiatieven	die	al	be-
stonden	rond	het	versterken	van	datageletterdheid,	werden	gebundeld	om	zo	een	stevig	ondersteu-
ningsaanbod	te	ontwikkelen.	Vooral	in	het	secundair	onderwijs	maakten	heel	veel	scholen	gebruik	
van dat aanbod.
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uitwerking	daarvan	-	al	zou	het	uiteraard	kunnen	dat	de	gestegen	vraag	van	scholen	(deels)	ingege-
ven is door de feedback van de onderwijsinspectie.

De	 begeleidingsactiviteiten	 rond	 cyclisch	 en	 systematisch	 werken	 zijn	 vaak	 ingebed	 in	 bredere	
begeleidingsinitiatieven, voornamelijk rond het versterken van de datageletterdheid van de school 
(speerpunt	 3),	 maar	 ook	 rond	 het	 ondersteunen	 van	 visiegericht	 werken	 tot	 in	 de	 onderwijsleer-
praktijk	(speerpunt	1).	Systematisch	de	eigen	kwaliteit	opvolgen	en	een	cyclische	manier	van	kwa-
liteitsontwikkeling	betekenen	immers	steeds	dat	de	school	data	(van	kwantitatieve	of	kwalitatieve	
aard)	gaat	verzamelen	die	 informatie	kunnen	geven	over	 de	kwaliteit	van	het	geboden	onderwijs,	
van beleidsprocessen, van innovaties … waarbij bovendien steeds het verband wordt gelegd met het 
school eigen opvoedingsproject.

Een	aantal	keer	deden	we	in	2021-2022	ook	een	rechtstreeks	aanbod	specifiek	inzake	‘meer	cyclisch	
en	systematisch	werken’.	Die	initiatieven	waren	gericht	op	kwaliteitsteams	of	kwaliteitscoördinato-
ren in scholen of scholengemeenschappen. De aangeboden sessies hadden onder meer als doel 
om	scholen	te	ondersteunen	in	het	maken	van	bewuste	keuzes	om	knipperlichten	te	ontdekken	die	
allerlei	databronnen	in	en	rondom	de	school	zouden	kunnen	opleveren.	De	school	is	er	zich	door	de	
dagelijkse	drukte	niet	altijd	van	bewust	dat	er	mogelijk	iets	aan	de	hand	is.	Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	
om	 het	 systematisch	 opvolgen	 van	 leerprestaties	 in	 bepaalde	 leerdomeinen,	 de	 evolutie	 van	 het	
welbevinden, de doorstroom- en retentiecijfers … De school moet daarbij noodzakelijk schooleigen 
keuzes	maken.	We	ondersteunen	scholen	daarin	en	motiveren	hen	om	voornamelijk	naar	outputdata	
te	kijken	om	eventuele	knipperlichten	vast	te	stellen.

Daarnaast	heeft	cyclisch	en	systematisch	werken	ook	te	maken	met	het	opvolgen	van	effecten	van	
initiatieven	die	door	de	school	worden	genomen,	om	van	daaruit	onderbouwde	keuzes	voor	acties	
tot	borgen,	bijsturen	of	bannen	te	nemen.	Ook	die	initiatieven	hebben	een	sterke	band	met	de	be-
geleidingsactiviteiten	 in	 speerpunt	 3,	 met	 name	 rond	 praktijkonderzoek	 waarbij	 de	 school	 vanuit	
data	naar	een	eigen	praktijkbehoefte	kijkt.	De	ondersteuning	inzake	praktijkonderzoek	groeide	in	het	
schooljaar	2021-2022	sterk,	vooral	in	het	secundair	onderwijs.

Ook	op	dit	speerpunt	zetten	we	vaak	op	een	impliciete	manier	in:	door	zelf	in	begeleidingsinitiatieven	
heel	duidelijk	cyclisch	te	werken	(bijvoorbeeld	vanuit	PDCA,	de	vijf	kwaliteitsvragen	of	de	M-cirkel),	
waarbij	 elke	 cyclus	 een	 stap	 verder	 gaat	 en	 voortbouwt	 op	 een	 voorgaande	 cyclus,	 tonen	 we	 de	
meerwaarde	ervan	aan.	We	moedigen	scholen	aan	om	die	manier	van	systematiek	over	te	nemen	in	
hun	dagelijkse	werking.	Losse	eilandjes	van	verbeterinitiatieven	die	geen	opvolging	krijgen,	trachten	
we op die manier te vermijden.

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

Op	dit	speerpunt	hebben	we	de	laatste	schooljaren	vooral	in	het	basisonderwijs	sterk	ingezet,	voor-
namelijk	via	de	nascholing	en	de	begeleidingstrajecten	inzake	schoolwerkplan(ning).	Vanuit	de	op-
leiding voor beginnende directies basisonderwijs stelden we vast dat er ook bij hen heel wat vragen 
leven	over	de	inhoud,	de	opbouw	en	de	gedragenheid	van	het	schoolwerkplan.	Vandaar	dat	school-
werkplan(ning)	ook	de	volgende	schooljaren	deel	van	het	curriculum	van	hun	opleiding	zal	uitmaken.

We	ondersteunen	directies	in	het	creëren	van	een	kwalitatief	en	bruikbaar	schoolwerkplan.	We	bie-
den	hun	een	format	voor	schoolwerkplan	aan	dat	enerzijds	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	in	beeld	
brengt en anderzijds aangeeft in hoeverre de school inzet op kwaliteitsontwikkeling. Kwaliteitskaar-
ten bieden inspiratie om aspecten van de werking te verankeren door visie en concrete afspraken die 
gemaakt	zijn	op	schoolniveau	vast	te	zetten.	Ambitiekaarten	en	afgeleide	instrumenten,	zoals	het	

in	de	kwaliteitsontwikkeling	op	schoolniveau.	Dit	zijn	enkele	belangrijke	elementen	van	ons	jaarlijks	
terugkerend	ondersteuningsaanbod:

•	 Op	 de	 PRO.-site	 vind	 je	 een	 uitgebreid	 stappenplan	 dat	 de	 school	 kan	 gebruiken	 bij	 het	
analyseren	van	haar	resultaten	en	het	opstellen	van	een	actieplan.

•	 In het voorjaar worden er, naar aanleiding van de inschrijving voor IDP, infosessies georga-
niseerd	waarbij	de	cijfers	uit	het	rapport	en	het	stappenplan	toegelicht	worden.

•	 Kernteams	kunnen	ondersteuning	vragen	van	een	begeleider	uit	hun	regio	bij	het	analyse-
ren	van	hun	IDP-resultaten	en	het	opstellen	van	een	actieplan.

•	 In verschillende regio’s worden elk jaar lerende netwerken opgericht om aan de slag te 
gaan	met	de	IDP-resultaten.

•	 Naar	aanleiding	van	de	resultaten	op	Vlaams	niveau	schrijven	we	per	getoetst	leergebied	
een	samenvatting	van	de	resultaten	met	daarbij	aansluitend	handvatten	voor	de	klasprak-
tijk.

•	 In	het	najaar	organiseren	we	online	vragenuurtjes	waarin	we	samen	met	leraren	de	IDP-	
resultaten	en	de	bijbehorende	samenvattingen	en	handvatten	bestuderen.	We	beantwoor-
den	vragen	over	de	IDP-resultaten	en	de	bijbehorende	handvatten	en	bespreken	op	welke	
manier	leraren	ermee	aan	de	slag	kunnen	gaan	in	de	klas.

Daarnaast	 werken	 we	 samen	 met	 experten	 van	 de	 KU	 Leuven	 voor	 een	 grondige	 analyse	 van	 de	
globale	IDP-resultaten.	Dat	bezorgt	ons	en	het	ruimere	onderwijsveld	een	betrouwbare	blik	op	ma-
croniveau,	waarmee	we	onder	meer	een	 indicatie	krijgen	van	de	gevolgen	van	de	coronacrisis	op	
de leerprestaties van leerlingen. In het hoofdstuk	over	onze	samenwerking	met	externen verwijzen 
we eveneens naar het opzetten van effectenonderzoek rond IDP en effecten van de coronacrisis op 
leerresultaten	(in	samenwerking	met	Kristof	De	Witte,	KU	Leuven).

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

In	 het	 schooljaar	 2021-2022	 werkten	 we	 niet	 aan	 dit	 speerpunt,	 aangezien	 er	 zich	 in	 het	 eerste	
schooljaar van het Begeleidingsplan 2021-2024	 onverwachts	 andere	 prioriteiten	 opdrongen.	 Con-
creet	 waren	 er	 de	 Edusprongprojecten,	 de	 relance	 van	 het	 volwassenenonderwijs	 na	 corona,	 die	
alle	 aandacht	 opeisten.	 Ook	 in	 de	 agogische	 raad	 (waar	 de	 pedagogische	 leidinggevenden	 van	
onze	CVO’s	in	vertegenwoordigd	zijn),	die	onze	werking	en	prioriteiten	mee	stuurt,	werd	dit	punt	als	
niet-prioritair aangestipt voor de korte termijn.

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

Uit	opeenvolgende	Onderwijsspiegels	blijkt	dat	het	voor	veel	scholen	moeilijk	is	om	cyclisch	en	sys-
tematisch aan de eigen onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling te werken. Als pedagogische 
begeleiding stellen we eveneens vast dat er een stijgend aantal vragen komt van scholen om beteke-
nis	te	geven	aan	‘cyclisch	en	systematisch	werken’	en	om	ondersteuning	te	krijgen	aan	de	praktische	
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Het	vergroten	van	het	beleidsvoerend	vermogen	van	een	school	is	nooit	klaar.	Het	is	een	continu	en	
collectief	proces.	Scholen	hebben	de	opdracht	om,	met	het	oog	op	het	leren	van	de	leerlingen,	uit	te	
groeien	tot	lerende	organisaties.	De	heersende	organisatiecultuur	en	-structuur	staan	die	groei	soms	
in de weg. Vandaar dat ook in de volgende werkjaren de versterking van het beleidsvoerend vermo-
gen	met	extra	aandacht	voor	de	organisatiecultuur	en	-structuur	één	van	onze	prioriteiten	blijft.

Strategisch doel 2:	De	school	werkt	samen	aan	dialogaal,	gedeeld	onderwijskundig	leider-
schap.

Speerpunt 2: Leidinggevenden	versterken	hun	competenties	 inzake	gedeeld	onderwijs-
kundig	leiderschap	vanuit	het	kader	Leadership for Learning. 

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

Een	 belangrijke	 uitdaging	 die	 de	 coronacrisis	 met	 zich	 meebracht,	 was	 het	 versterken	 van	 leider-
schap met het oog op de remediëring van leerachterstanden en het maximaal afstemmen van de 
schoolorganisatie op de noden van de leerlingen en het schoolteam. Dat vraagt enerzijds om sterk 
onderwijskundig	leiderschap	en	anderzijds	een	strategisch	personeelsbeleid	binnen	scholen.

Om	schoolleiders	daarin	sterker	te	kunnen	ondersteunen,	dienden	we	bij	het	Departement	Onderwijs	
en Vorming enkele projectvoorstellen in voor een tweejarig professionaliseringstraject voor school-
leiders	die	reeds	actief	samenwerken	binnen	een	samenwerkingsverband	(bestuur,	scholengroep,	
scholengemeenschap	…).	In	het	project	Samen leren leiden,	in	samenwerking	met	UCLL	en	KU	Leu-
ven,	vormde	collectief	leren	het	centrale	uitgangspunt	om	het	onderwijskundig	leiderschap	te	ver-
sterken.	Daarbij	maakten	we	gebruik	van	de	inzichten	uit	Leadership for Learning. Met dat empirisch 
onderbouwde	concept	ondersteunen	we	zowel	de	schoolleider,	het	leidinggevend	team	als	het	team	
van	leraren	in	hun	beleid	om	gedeeld	onderwijskundig	leiderschap	te	realiseren.	Dat	resulteert	in	het	
creëren van een aantal leiderschapspraktijken die een effectieve invloed hebben op het professio-
neel leren van leraren en de prestaties van leerlingen.

Vanuit	het	project	Samen leren leiden	worden	schoolleiders	ondersteund	om	collectieve	leerproces-
sen	 in	 hun	 scholen	 uit	 te	 rollen.	 Het	 oprichten	 van	 een	 professionele	 leergemeenschap	 (PLG)	 is	
daarbij	de	meest	cruciale	doelstelling.	Vanuit	evidentie	over	collectief	leren	en	professionele	leerge-
meenschappen	stonden	we	stil	bij	recent	onderzoek	en	distilleerden	we	daaruit	enkele	methodieken	
waarmee	schoolleiders	en	hun	teams	in	hun	respectieve	school	aan	de	slag	kunnen	gaan.

Aan	de	hand	van	reflectievragen	en	procesbegeleiding	(van	schoolleiders	of	teamleden	met	de	rol	
van	 procesbegeleider	 voor	 een	 PLG)	 werden	 aanzetten	 gegeven,	 zodat	 iedereen	 mee	 zijn	 verant-
woordelijkheid kon nemen in het realiseren van die leergroepen. We zorgden ervoor dat schoollei-
ders	in	staat	zijn	om	dat	proces	aan	te	sturen.	Daarnaast	brachten	we	ook	externe	knowhow	binnen	
vanuit	UCLL	en	KU	Leuven	om	het	collectief	leren	verder	vorm	te	geven	en	om	collectief	verantwoor-
delijkheid voor het leren op zich te nemen.

Daarnaast	 hanteerden	 we	 een	 zelfscaninstrument	 voor	 scholen	 om	 het	 gedeeld	 onderwijskundig	
leiderschap	in	kaart	te	brengen,	de	beginsituatie	te	bepalen	en	de	voorbereidingen	te	doen	om	een	
professionele leergemeenschap in de school te installeren.

Onze organisatie werkte ook nog mee aan het project Leiderschap Ondersteunen Ontwikkelen Ver-
sterken (LOOV),	een	professionaliseringsproject	voor	schoolleiders	met	het	oog	op	het	versterken	
van	leiderschap	voor	herstel	en	veerkracht	dat	loopt	van	september	2021	tot	en	met	juni	2023.	In	
dat project, in samenwerking met Hogeschool Odisee, ligt de klemtoon op het versterken van de 
schoolorganisatie. Tot slot vermelden we nog graag het project Samen Scholing - in samenwerking 
met	Hogeschool	VIVES,	Eekhout	Academy	en	POV	-	waarin	praktijkonderzoek	van	onderwijskundig	

teambord,	bieden	ondersteuning	bij	het	maken	van	een	doelgerichte	en	participatieve	actieplanning.

We	merken	dat	tal	van	scholen	dankbaar	gebruikmaken	van	de	input	die	ze	krijgen,	zowel	via	nascho-
ling, begeleiding en de opleiding voor startende directies en dat er aandacht gaat naar het ‘samen-
verhaal’ van onderwijs. We reiken methodieken aan om een gedeelde kijk op een gewenste toekomst 
te	ontwikkelen	(bijvoorbeeld	via	een	datamuur,	de	Vision Deployment Matrix,	een	visiemuur)	en	sa-
men acties te bedenken om die gewenste toekomst te bereiken.

Ondertussen	 ontwikkelden	 pedagogisch	 begeleiders	 ook	 een	 aanbod	 ‘strategische	 planning’	 voor	
directies	secundair	onderwijs,	want	ook	 in	het	secundair	onderwijs	 is	er	nood	aan	doelgericht	en	
participatief school maken.

3.3 Leiderschap en schoolorganisatie

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

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

Ook	tijdens	het	schooljaar	2021-2022	ondersteunden	we	het	beleidsvoerend	vermogen	van	scholen.	
We	boden	als	pedagogische	begeleiding	ondersteuning	op	het	vlak	van	beleidsvoerend	vermogen	
in	zijn	totaliteit	en/of	focusten	op	één	of	enkele	dragers	ervan.	We	introduceerden	en	werkten	zowel	
expliciet	als	impliciet	met	het	kader	van	Vanhoof,	Deneire	en	Van	Petegem	(2011).

Tijdens	de	opleiding	voor	startende	schoolleiders	uit	het	(buitengewoon)	basisonderwijs	maakten	
directeurs	kennis	met	de	dragers	van	beleidsvoerend	vermogen.	Ze	leerden	hoe	ze	samen	met	hun	
schoolteam	een	sterk	beleid	kunnen	voeren.	We	nodigden	hen	uit	om	over	hun	functioneren	in	dia-
loog	te	gaan.	Die	dialoog	grepen	we	aan	om	de	deelnemers	bewuster	te	maken	van	wat	er	beter	kan	
in	hun	respectieve	scholen.	We	reikten	tools	en	strategieën	aan	om	er	samen	met	het	schoolteam	
effectief	werk	van	te	maken.	Er	ging	daarbij	ook	aandacht	uit	naar	het	concrete	gedrag	van	leiding-
gevenden	dat	nodig	is	om	van	veranderingen	een	succes	te	maken.

Ook schoolteams werden tijdens begeleidingsinterventies en nascholingen ingewijd in het kader 
van	beleidsvoerend	vermogen.	Dat	gebeurde	onder	andere	via	de	introductie	van	het	Referentieka-
der voor Onderwijskwaliteit. Sommige scholen opteerden ervoor om de kwaliteitsverwachtingen die 
met	de	dragers	van	het	beleidsvoerend	vermogen	te	maken	hebben,	zorgvuldig	te	bestuderen	en	te	
schuren	aan	de	eigen	werking.	Die	werkwijze	bood	schoolteams	de	mogelijkheid	om	zowel	sterke	
als	minder	sterke	kanten	van	de	werking	te	ontdekken,	wat	uiteindelijk	ook	leidde	tot	het	benoemen	
van	ontwikkelpunten.

Daarnaast waren er ook scholen die zelfstandig aan de slag gingen met het in kaart brengen van het 
beleidsvoerend vermogen van de school. Bij onze pedagogisch begeleiders konden ze terecht voor 
een	instrument	waarmee	ze	het	beleidsvoerend	vermogen	van	de	school	–	integraal	of	gedeeltelijk	
–	in	kaart	konden	brengen.	De	analyse	van	de	resultaten	leidde	tot	het	samen	formuleren	van	doelen	
om	het	beleidsvoerend	vermogen	(of	een	aspect	ervan)	te	versterken.

In het werken met schoolteams besteedden we als pedagogisch begeleiding ook impliciet aandacht 
aan	het	beleidsvermogen	van	de	school.	In	onze	ondersteuning	stuurden	we	op	de	diverse	dragers,	
zoals	de	reflectieve	dialoog,	het	gedeeld	leiderschap,	communicatie,	samenwerking	en	ondersteu-
nende	relaties,	omgaan	met	vernieuwingen	…
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Speerpunt 5: De school zet binnen haar professionaliseringsbeleid in op methodieken van 
collectief leren. 

Ons werken rond het professionaliseringsbeleid in scholen benaderen we nooit als een geïsoleerd 
gegeven. We zien het professionaliseringsbeleid als onderdeel van een integraal personeelsbeleid 
met	verschillende	elementen	of	praktijken	die	op	elkaar	afgestemd	moeten	zijn	(zoals	aanwerving,	
opdrachttoewijzing,	 aanvangsbegeleiding,	 professionaliseren,	 loopbaanbeleid,	 …)	 en	 vinden	 daar-
voor	ondersteuning	in	de	HRM-waardeketen	of	het	AMO-model.

Zowel	in	de	initiatieven	rond	aanvangsbegeleiding	als	in	het	kader	van	de	ruimere	professionalise-
ring probeerden we ook vorig jaar sterk in te zetten op methodieken van collectief leren zowel binnen 
als	tussen	scholen	(bijvoorbeeld	op	niveau	van	de	scholengemeenschappen).	In	het	kader	van	de	
modernisering	secundair	onderwijs	was	er	bijzondere	aandacht	voor	het	ondersteunen	van	de	vak-
groepwerking.	Daarnaast	stimuleerden	en	ondersteunden	we	het	werken	met	(lerende)	netwerken	
zowel	op	leraren-	als	directieniveau.	Zeker	in	de	context	van	aanvangsbegeleiding	van	leraren	en	de	
inservicebegeleiding/opleiding	van	directies	zetten	we	ook	sterk	in	op	intervisie-	en	reflectiegroepen.

De werking het voorbije jaar heeft te lijden gehad onder de coronamaatregelen zowel naar de tijd en 
ruimte	in	scholen	om	te	professionaliseren	als	naar	de	gebruikte	methodieken.	We	hebben	dit	deels	
kunnen	opvangen	door	meer	gebruik	te	maken	van	digitale	en	of	blended professionaliseringsvor-
men. 

leiderschap centraal staat.

Binnen	de	professionalisering	van	startende	schoolleiders	uit	het	(buitengewoon)basisonderwijs	en	
in	het	postgraduaat	schoolbeleid	voor	startende	schoolleiders	(buitengewoon)secundair	onderwijs	
werken	we	vanuit	de	visie	op	dialogaal	en	gedeeld	onderwijskundig	leiderschap	en	wordt	het	leeraan-
bod	verder	verfijnd	met	actuele	leiderschapsinzichten.

Met	de	pedagogische	begeleiding	ondersteunen	we	scholen	bij	het	optimaliseren	van	hun	profes-
sionele	schoolcultuur	(inclusief	het	gedeeld	onderwijskundig	beleid).	We	doen	dat	op	vraag	van	de	
onderwijsinstelling	en	zetten	dan	-	afhankelijk	van	de	vraag	-	in	op	reflectie,	intervisie,	begeleiding,	
ondersteuning	en	coaching	van	leidinggevenden.

Strategisch doel 3:	De	school	bouwt	doelgericht	aan	haar	schoolorganisatie	en	-cultuur	in	
samenspraak met alle partners.

Speerpunt 4: De school voert	een	duurzaam	beleid	van	loopbaanbegeleiding	met	specifie-
ke aandacht voor aanvangsbegeleiding. 

Tijdens	het	afgelopen	schooljaar	maakten	we	opnieuw	een	prioriteit	van	de	ondersteuning	van	scho-
len	op	het	gebied	van	aanvangsbegeleiding.	Wat	die	aanvangsbegeleiding	betreft,	ondersteunden	we	
enerzijds de starters zelf en anderzijds mentoren en aanvangsbegeleiders.

We brachten startende leraren samen op bijeenkomsten voor starters, waarbij in verschillende ses-
sies	ingegaan	werd	op	specifieke	aspecten	van	de	job	die	voor	starters	doorgaans	als	moeilijk	wor-
den	ervaren,	zoals	klasmanagement,	zorg	en	diversiteit,	communiceren	met	ouders	…	In	het	secun-
dair onderwijs had die begeleiding een meer vakgerichte benadering en stonden de vakbegeleiders 
daarvoor	 in.	 Daarnaast	 werd	 er	 ook	 individuele	 begeleiding	 geboden.	 Dat	 ging	 van	 een	 coachend	
gesprek tot een lesobservatie met waarderende feedback. Ten gevolge van de coronamaatregelen 
werden gesprekken en bijeenkomsten meer online georganiseerd.

Naast	de	rechtstreekse	ondersteuning	van	de	starters	zelf	boden	we	ook	ondersteuning	aan	de	ver-
antwoordelijken	 voor	 de	 aanvangsbegeleiding:	 mentoren,	 aanvangsbegeleiders	 en	 directeurs.	 De	
doelstelling	van	dat	aanbod	was	de	school	en	de	actoren	van	de	aanvangsbegeleiding	te	ondersteu-
nen	om	hun	aanvangsbeleid	te	versterken.	We	richtten	lerende	netwerken	voor	mentoren/aanvangs-
begeleiders op, soms zelfs apart voor startende mentoren als er daarvoor voldoende interesse was. 
We	boden	ook	ondersteuning	aan	bestaande	netwerken	van	mentoren	binnen	scholen	of	scholen-
gemeenschappen.	Aanvullend	daarbij	werden	ten	slotte	ook	(studie)dagen	van	de	aanvangsbegelei-
ding	georganiseerd	voor	mentoren,	aanvangsbegeleiders	en	directeurs.

Naast	initiatieven	die	specifiek	gericht	zijn	op	aanvangsbegeleiding,	namen	we	ook	acties	die	inzet-
ten op het versterken van de loopbaanbegeleiding. Ze werden gekoppeld aan het vormingstraject 
voor	evaluatoren	waarbij	we	vanuit	de	pedagogische	begeleiding	workshops	aanboden	die	het	voe-
ren van loopbaanbeleid op een school versterken. Die workshops gingen in op loopbaanbegeleiding, 
coaching en gespreksvoering.

Als	pilootinitiatief	brachten	we	het	voorbije	schooljaar	ervaren	leraren	(55+)	samen	om	hen	te	onder-
steunen	gemotiveerd	aan	de	slag	te	blijven.	Daarvoor	werd	samengewerkt	met	UCLL.

In	het	nieuwe	Begeleidingsplan 2022-2025	zetten	we	verder	in	op	dit	speerpunt.	Het	is	voortaan	op-
genomen in de doelstellingen gericht op het versterken van het personeels- en professionaliserings-
beleid van scholen. Daarmee wensen we aan te geven dat de verschillende initiatieven en praktijken 
–	zoals	aanvangsbegeleiding,	professionalisering,	functioneren	en	evalueren,	loopbaanbegeleiding	
–	niet	los	staan	van	elkaar,	maar	samen	deel	uitmaken	van	een	duurzaam	personeelsbeleid	dat	ge-
integreerd, strategisch en waarderend is.
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3.4	 Schoolspecifieke	leerplannen/curricula	en	pedagogisch-didactische	
implementatie

BASISONDERWIJS

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

Speerpunt 1: Het schoolteam hanteert het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zoals bedoeld, 
namelijk	volgens	de	vijf	krachtlijnen	en	de	opbouw	van	het	leerplan.	

Ondertussen	werken	onze	basisscholen	al	minimum	twee	 jaar	–	maar	de	meesten	reeds	vijf	 jaar	
– met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill).	Voor	onze	pedagogisch	begeleiders	blijft	het	nog	
steeds	cruciaal	om	in	elke	interventie	of	tijdens	elk	begeleidingstraject	de	krachtlijnen	en	opbouw	
van het leerplan onder de aandacht te brengen. Die opdracht nemen begeleiders basisonderwijs in 
hun	interventies	bewust	mee	zonder	de	gevraagde	inhoudelijke	focus	van	de	interventie	of	begelei-
ding	uit	het	oog	te	verliezen.	Enkele	voorbeelden	maken	dat	duidelijk:

•	 Een	 intensieve	 begeleidingsinterventie	 in	 één	 scholengemeenschap	 (acht	 basisscholen)	
focuste	–	op	vraag	van	de	coördinerend	directeur	–	op	executieve	functies.	De	twee	be-
geleiders	vertrokken	vanuit	die	vraag,	maar	verbonden	dat	externe	kader	van	executieve	
functies	meteen	en	als	het	ware	automatisch	met	het	leerplan	Zin in leren! Zin in leven!. Alle 
lerarenteams	kregen	zo	tijdens	een	jaar	begeleiding	een	beter	inzicht	in	de	uitgangspunten	
van	het	leerplan	en	communiceerden	nadien	onderling	sterker	in	de	taal	van	het	leerplan.	
Bovendien	vonden	ze	het	externe	kader	perfect	terug	in	de	doelen	uit	het	leerplan.

•	 Met	een	basisschool,	waarvoor	het	doorlichtingsverslag	heel	wat	werkpunten	voor	het	leer-
gebied	mens	en	maatschappij	formuleerde,	stelden	we	samen	een	begeleidingstraject	op.	
Uiteraard	stonden	de	generieke	doelen	gelinkt	aan	mens	en	maatschappij	inhoudelijk	cen-
traal.	Om	die	doelen	echter	op	de	juiste	manier	te	benaderen,	was	ook	inzicht	in	de	opbouw	
van het hele leerplan nodig.

•	 Voor	leraren	en	studenten	die	nog	minder	vertrouwd	zijn	met	het	leerplan	ontwikkelden	we	
een digitaal leerpad Zill Ooit gemist. Via een blended	traject	met	zelfstudie,	concrete	op-
drachten	en	online	reflectiemomenten	versterkten	deze	leraren	(in	opleiding)	hun	inzichten	
in	het	leerplanconcept.	Daarvan	maakten	vorig	schooljaar	122	leraren	gebruik.	

•	 We	organiseerden	gedurende	het	hele	schooljaar	een	ruim	aanbod	aan	teamgerichte	vor-
mingen waarbij het geheel of een deel van het leerplan verkend en verdiept werd in één of 
twee	sessies	onder	deskundige	begeleiding	van	onze	nascholers.

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

De	inhouden	van	het	leerplan	en	de	digitale	mogelijkheden	zijn	al	goed	bekend	bij	onze	basisscholen.	
Uit	de	algemene	effectenbevraging	in	het	voorjaar	van	2022	bleek	dat	er	bij	directeurs	basisonder-
wijs een grote tevredenheid bestaat over het leerplan Zin in leren! Zin in leven! en	 de	 ondersteu-
ning die Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarbij biedt. Afgelopen schooljaar besteedden we extra 
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•	 de	gevalideerde	interdiocesane	proeven	(IDP)	en	de	daarbij	horende	ondersteunende	ma-
terialen in op kwaliteitszorg binnen de eigen school. We hanteerden daarvoor diverse be-
geleidingsvormen,	zoals	webinars	voor	individuele	leraren,	hybride	werkvormen	en	team-
gerichte begeleiding.

Specifieke	aandacht	ging	binnen	dit	speerpunt	gedurende	het	schooljaar	2021-2022	naar	de	integra-
tie	van	de	KOALA-test	in	het	evaluatiebeleid	van	de	school.	We	ondersteunden	scholen	en	individuele	
leraren	onder	andere	via	lerende	netwerken	om	die	verplichte	test	bij	alle	kleuters	van	vijf	jaar	op	een	
didactisch verantwoorde manier in te bedden in de schoolwerking.

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

Op	basis	van	de	feedback	en	vragen	vanuit	onze	scholen	verschoof	de	focus	van	pedagogisch	be-
geleiders meer en meer van het leren doorgronden van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! naar het 
optimaal	uitbouwen	van	een	krachtige	 leeromgeving.	We	hanteerden	daarbij	een	eenvoudig	sche-
ma,	zowel	bij	het	vormgeven	van	schoolactiviteiten,	groepsactiviteiten	als	initiatieven	op	individueel	
kindniveau	bij	verhoogde	zorg.	We	ondersteunden	opnieuw	met	een	brede	waaier	aan	begeleidings-
activiteiten	dat	proces:	van	een	zeer	ruim	en	divers	nascholingsaanbod	tot	uiteenlopende	(diverse	
en	intensieve)	begeleidingstrajecten	in	onze	scholen.	Om	de	dialoog	tussen	leraren	en	schoolteams	
te	versterken	en	het	wederzijds	leren	verder	te	stimuleren,	organiseerden	we	–	zowel	live	als	digi-
taal	–	tal	van	lerende	netwerken.	Daarbij	stonden	uitwisseling	en	reflectie	over	concrete	ervaringen,	
praktische voorbeelden en de dagelijkse onderwijspraktijk altijd centraal. Pedagogisch begeleiders 
ondersteunden	reflecties	vanuit	het	schema	‘Hoe doe je dat, een krachtige leeromgeving organise-
ren?’ en zorgden telkens voor de verbinding van rijke praktijkervaringen van deelnemers met pedago-
gisch-didactische inzichten	vanuit	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen.	De	volledige	groep	begeleiders	
basisonderwijs	slaagt	er	intussen	in	om	in	alle	begeleidingsactiviteiten	passend	verbindingen	te	leg-
gen met Zin in leren! Zin in leven! en	zo	telkens	een	voorbeeldrol	te	vervullen.	Overigens	wordt	er	via	
het interne professionaliseringsaanbod eveneens sterk aan gewerkt.

Enkele concrete begeleidingsvoorbeelden:

•	 In samenwerking met de Franse ambassade dompelden we drie keer tien à vijftien leraren 
van	de	derde	graad	basisonderwijs	een	week	onder	in	een	taalbad	Frans	in	Vichy.	Leraren	
maakten	een	keuze	uit	twee	modules	waarbij	ze	dieper	ingingen	op	mogelijkheden	om	de	
vaardigheden	van	de	leerlingen	te	versterken	vanuit	authentiek	materiaal	en	bouwstenen	
voor	communicatie	(eenvoudige	en	speelse	activiteiten	om	woordenschat	en	grammatica	
functioneel	in	een	zinvolle	context	in	te	zetten).	Vanuit	de	gedetecteerde	nood	bij	de	deel-
nemers werkten we met de pedagogische begeleiding verder in een lerend netwerk.

•	 Uit	 de	 Onderwijsspiegel	 2021	 bleek	 muzische	 vorming	 één	 van	 de	 leergebieden	 te	 zijn	
waarmee	basisscholen	nog	worstelen.	Begeleiders	met	een	inhoudelijke	focus	op	muzi-
sche	vorming	ontwikkelden	samen	een	inschalingsmodel	om	scholen	te	ondersteunen	in	
het team de professionaliseringsbehoeften op dat vlak te detecteren. Via lerende netwer-
ken	en	begeleiding	op	het	niveau	van	scholengemeenschappen	zetten	we	gefocust	in	op	
die	 behoeften.	 Ook	 tijdens	 onze	 nascholingsinitiatieven	maakten	 we	 gebruik	 van	 dat	 in-
strument.	Voor	begeleiders	is	het	zo	haalbaarder	om	antwoorden	te	bieden	op	bestaande	
noden zonder het kader van Zin in leren! Zin in leven! en de principes van ‘een krachtige 
leeromgeving’	 los	 te	 laten.	 Om	 dat	 begeleidingsproces	 verder	 te	 ondersteunen,	 werken	
we	een	nieuwe	IDP-toets	uit	voor	muzische	vorming,	zodat	we	input	en	effect	eveneens	
kunnen	vergelijken.

aandacht aan het doelgericht werken met de aangeboden generieke doelen en ontwikkelstappen. 
Het	doel	van	dit	speerpunt	is	immers	om	vanaf	de	start	van	een	onderwijsactiviteit	(enkelvoudig	of	
langer	lopend,	gericht	op	individuele	leerlingen,	groepen	of	de	gehele	school)	sterk	vanuit	die	doel-
gerichtheid	 te	 werken.	 Doelgericht	 gebruik	 van	 de	 generieke	 doelen	 en	 ontwikkelstappen	 van	 Zin 
in leren! Zin in leven! gaven	we	vooral	vorm	vanuit	begeleiding	parallel	met	speerpunt	4	binnen	het	
thema	breed	evalueren.

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

Voor	dit	speerpunt	werkten	we	afgelopen	schooljaar	alleen	achter	de	schermen.	Het	uitstellen	van	
de	ontwikkeling	van	nieuwe	ontwikkelingsdoelen	en	eindtermen	beïnvloedde	daarbij	uiteraard	onze	
werkwijze: we bereidden ons voor, maar konden nog niet concretiseren.

Onze	enige	actie	op	dit	vlak	situeerde	zich	in	het	voortdurend	correct	informeren	van	directies	en	
schoolteams	over	de	actuele	stand	van	zaken.	Ter	ondersteuning	biedt	de	PRO.-site	steeds	de	meest 
actuele	informatie	wat	de	vernieuwing	van	de	eindtermen	en	de	ontwikkelingsdoelen	betreft.

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

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

Uit	eerdere	bevragingen	bij	onze	directies	basisonderwijs	bleek	het	thema	evalueren	in	al	zijn	vor-
men	een	heel	belangrijk	issue	te	zijn.	Daarom	werkten	we	in	het	schooljaar	2020-2021	binnen	het	
nascholingsaanbod	dit	thema	sterk	uit.	We	verruimden	op	de	PRO.-site	de	themapagina	leerlingen 
evalueren	in	het	basisonderwijs: leraren en schoolteams vinden er basisinformatie, voorbeelden en 
handige	materialen	voor	diverse	focussen.	Waarom	we	kiezen	voor	breed	evalueren,	hoe	je	in	een	
team	evaluatiebeleid	kunt	ondersteunen,	hoe	we	rapporteren	en	communiceren,	hoe	we	leerlingen	
systematisch	opvolgen	zonder	veel	planlast,	wat	decretaal	rond	evaluatie	verplicht	is,	de	plaats	van	
het	getuigschrift	basisonderwijs,	hoe	evaluatie	vorm	krijgt	in	decretale	leergebieden	…	worden	er	uit	
de doeken gedaan.

De basisschool die daarmee zelfstandig aan de slag wilde gaan, moedigden we daarbij via korte 
reflectiemomenten	aan.	Daarnaast	namen	onze	pedagogisch	begeleiders	scholen	die	dat	wensten	
ook	mee	in	een	intensiever	traject	rond	één	specifieke	focus	vanuit	evalueren	in	het	basisonderwijs.	
Ook	 het	 verder	 uitbouwen	 van	 onderwijskwaliteit	 vanuit	 de	 resultaten	 op	 IDP stond daarbij in de 
kijker.

Zo zetten we via:

•	 lerende	netwerken	rond	procesgericht	volgen	van	jonge	kinderen	en	oudere	leerlingen	in	
op	het	versterken	van	de	expertise	van	individuele	leraren	in	het	breed	observeren	en	plan-
lastarm	opvolgen	van	doelen;

•	 teamgerichte nascholingen ingebed in een begeleidingstraject in op het ontwikkelen van 
een	schoolbrede	concrete	werking	rond	evaluatie	en	evaluatiebeleid;

•	 de	evaluatiebox	–	een	databank	aan	rijke	en	uiteenlopende	evaluatiematerialen	–	in	op	het	
zelfstandig	verbreden	en	verdiepen	van	de	kennis	en	het	gebruik	van	die	evaluatie-instru-
menten	in	de	dagelijkse	klaspraktijk;

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/krachtige-leeromgeving
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/krachtige-leeromgeving
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/didactiek-en-leerplannen?tab=Bao
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/didactiek-en-leerplannen?tab=Bao
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/achtergrond-bij-ontwikkelvelden/vernieuwing-eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/achtergrond-bij-ontwikkelvelden/vernieuwing-eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leerlingen-evalueren-in-het-basisonderwijs
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leerlingen-evalueren-in-het-basisonderwijs
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs/idp-informatie


3938

transformeren	 naar	 een	 breder	 aanbod	 van	 boeken.	 In	 het	 tweede	 projectjaar	 vernauwden	 we	 de	
samenwerking	tussen	projectmedewerkers	en	pedagogisch	begeleiders,	zodat	de	inzichten	uit	het	
project Lezen in actie verder ingezet worden zonder extra projectmiddelen.

Aandacht	 voor	 de	 dalende	 PIRLS-resultaten	 leidde	 de	 afgelopen	 jaren	 en	 ook	 tijdens	 het	 voorbije	
schooljaar tot talrijke concrete acties die we beschrijven onder het thema ‘talenbeleid in diversiteit’. 
Naar	aanleiding	van	de	TIMSS-resultaten	tekenden	we	met	vier	scholengemeenschappen	een	traject	
van	 twee	 schooljaren	 uit	 waarbij	 verdieping	 in	 goed	 onderwijs	 voor	 de	 leergebieden	 wiskunde	 en	
wetenschappen en techniek centraal stonden. Via intensieve begeleidingstrajecten gekoppeld aan 
het	bewust	inzetten	van	IDP	willen	we	eind	volgend	schooljaar	het	leereffect	in	die	scholen/school-
teams in kaart brengen. Doorlichtingen in enkele betrokken scholen tonen alvast een positief beeld 
voor	hun	wiskundeonderwijs,	dat	vanuit	de	inspectie	of	op	vraag	van	de	school	in	de	focus	stond.

BUITENGEWOON ONDERWIJS

Het	aanbod	voor	het	buitengewoon	onderwijs	bestond	in	2021-2022	uit	een	combinatie	van	studie-
dagen,	 lerende	netwerken	en	begeleidingsinterventies.	Alle	 initiatieven	volgden	 in	de	opbouw	ons	
basisscenario en werden vormgegeven in samenspraak met de deelnemers. Zo speelden we als 
pedagogische begeleiding maximaal in op eenieders behoefte. Uit de coronacrisis leerden we hoe 
we	digitaal	onze	doelgroepen	kunnen	bereiken	en	we	hielden	dat	ook	vorig	schooljaar	deels	vast.	Het	
voorbije	schooljaar	kozen	we	dus	vaak	voor	een	blended	aanpak,	waarin	we	fysieke	bijeenkomsten	
afwisselden met online sessies.

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

Speerpunt 1: De school verhoogt haar onderwijskwaliteit door in te zetten op de realisatie 
van	het	cyclisch	proces	van	handelingsplanning	op	school-,	groeps-	en	leerlingniveau	met	
extra aandacht voor het orthodidactisch en orthopedagogisch handelen. 

De	pedagogische	begeleiding	ontwikkelde	een	affiche	rond	handelingsplanning.	Die	visuele	onder-
steuning	biedt	de	klassenraad	de	nodige	taal	om	over	 leerlingen	te	spreken	volgens	de	principes	
van	handelingsplanning.	De	affiche	heeft	als	expliciet	doel	om	 de	subjectieve	observaties	van	de	
verschillende onderwijsprofessionals samen te leggen en al dan niet te valideren.

We	ontwikkelden	vanuit	onze	organisatie	eveneens	een	stellingenspel.	Het	stellingenspel	is	een	in-
strument	dat	zowel	de	school	als	de	pedagogische	begeleiding	kan	gebruiken	om	de	sterktes	en	de	
groeikansen	van	een	school	in	beeld	te	brengen.	Het	instrument	werd	geconcipieerd	in	de	context	
van	 het	 buitengewoon	 basisonderwijs,	 maar	 is	 het	 voorbije	 schooljaar	 doorontwikkeld	 als	 instru-
ment	voor	stages	en	buitengewoon	secundair	onderwijs.	In	tussentijd	wordt	het	instrument	in	tal	van	
scholen	ingezet	zonder	de	verdere	ondersteuning	van	de	pedagogische	begeleiding.	We	promootten	
en	 hanteerden	 zowel	 de	 affiche	 rond	 handelingsplanning	 als	 het	 stellingenspel	 actief	 tijdens	 alle	
vormingssessies en fora waar we in direct contact konden treden met onze doelgroep.

Zo	vond	er	in	2021-2022	bijvoorbeeld	het	‘Pedagogisch	overleg	met	focus	op	de	handelingsplanning’	
plaats.	 De	 parallel	 georganiseerde	 Vlaanderenbrede	 sessies	 brachten	 onderwijsprofessionals	 uit	
het	buitengewoon	onderwijs	samen	in	een	overlegplatform	rond	onderwijspraktijk	en	pedagogische	
thema’s	in	het	buitengewoon	onderwijs.	De	deelnemers	werden	actief	betrokken	om	de	thema’s	en	
onderwerpen te bepalen. Het schema van handelingsplanning diende daarbij als basiskader.

De	 structuuraanpassing	 en	 het	 werken	 in	 leer-	 en	 ontwikkelteams	 zorgde	 in	 2021-2022	 voor	 nog	
meer	Vlaanderenbrede	afstemming.	Daartoe	bleven	we	ook	intern	reflecteren	op	de	resultaten	van	
ons begeleidingswerk en zetten onder andere effectonderzoek op rond: 

•	 kwalitatief	en	kwantitatief	resultaat	van	het	nascholingsaanbod	Zin in leren! Zin in leven! 
(bereik	en	inhoudelijke	evaluaties	van	deelnemers);

•	 kwantitatief IDP	en	effecten	van	de	coronacrisis	op	leerresultaten	(in	samenwerking	met	
Kristof	De	Witte,	KU	Leuven);

•	 kwantitatief	en	kwalitatief	rond	de	specifieke	begeleiding	in	het	kader	van	het project leer-
ondersteuning;

•	 kwantitatief rond registratie van Zill-doelen door leraren, aantal kliks op pagina’s en down-
loadbare materialen op de PRO.- en ZillSite, activiteit op de Facebookpagina van Zin in 
leren! Zin in leven!.

Speerpunt 6: De	school	hanteert	principes	van	inspirerend	burgerschap	bij	het	ontwikke-
len van onderwijsarrangementen. 

De	 pedagogische	 begeleiding	 werkte	 het	 voorbije	 schooljaar	 sterk	 rond	 inspirerend	 burgerschap	
vanuit	het	project	van	de	katholieke	dialoogschool.	Zo	werd	onze	themapagina	verder	vormgege-
ven	en	geactualiseerd.	Leraren	konden	zich	inschrijven	voor	een	online	cursus	Community Service 
 Learning en vonden inspirerende werkvormen in de toolbox.

Zeventig	 scholen	 en	 bijna	 tienduizend	 leerlingen	 uit	 het	 basis-	 en	 secundair	 onderwijs	 gebruikten	
het	 burgerschapskompas.	 Aan	 de	 hand	 van	 het	 feedbackrapport	 kregen	 scholen	 meer	 inzicht	 in	
burgerschapsvorming	 op	 school.	 De	 deelnemende	 scholen	 werden	 via	 een	 lerend	 netwerk	 of	 via	
hun	schoolbegeleiders	ondersteund	in	de	interpretatie	van	de	resultaten,	met	het	oog	op	een	sterk	
schoolbeleid.

Ten	slotte	werd	volop	gewerkt	aan	de	Vlaanderenbrede	implementatie	van	inspirerend	burgerschap	
door	het	professionaliseren	van	collega-begeleiders	uit	het	basis-	en	secundair	onderwijs.	Zij	zullen	
in	de	toekomst	scholen	ondersteunen	omtrent	inspirerend	burgerschap.	Daartoe	werd	ingezet	op	de	
basisvorming van begeleiders en werd daarnaast ook een tweedaagse georganiseerd.

Speerpunt 7: Leraren	versterken	hun	didactisch	handelen	op	het	vlak	van	specifieke	in-
houden	 via	 (internationale)	 onderzoeksresultaten	 waarvoor	 de	 pedagogische	 begelei-
dingsdiensten	vanuit	de	Vlaamse	overheid	een	bijkomende	opdracht	kregen.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 werkten we voor een beperkt aantal thema’s aan een bijkomende 
opdracht	vanuit	de	Vlaamse	overheid.	Soms	stonden	daar	extra	middelen	tegenover	(bijvoorbeeld	
voor het project Lezen in actie),	soms	gebeurde	dat	met	eigen	middelen	(bijvoorbeeld	de	opvolging	
van	de	resultaten	voor	TIMSS	en	PIRLS).

Het nascholingsproject Lezen in actie,	 dat	 we	 samen	 met	 VCOV	 –	 de	 Vlaamse	 Confederatie	 van	
ouders	en	ouderverenigingen	–	gedurende	twee	schooljaren	vormgaven,	eindigde	in	juni	2022.	Het	
werken met rijk materiaal aan boeken was ook in het tweede projectjaar essentieel. In dat tweede 
projectjaar	zetten	we	zowel	in	op	de	verdere	verankering	in	scholen	die	gedurende	twee	schooljaren	
deelnamen	als	het	stimuleren	van	nieuwe	scholen	tot	deelname	aan	het	project.	De	meerwaarde	van	
het	project	bestond	hoofdzakelijk	uit	de	samenwerking	met	plaatselijke	bibliotheken,	het	betrekken	
van	ouders	en	het	aanreiken	van	methodieken	die	de	betrokken	schoolteams	nu	ook	zelf	kunnen	
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Ook	het	netwerk	handelingsplanning	met	als	thema	‘Welke	criteria	kunnen	we	opsommen	om	een	
team	(klassenraad)	 te	ondersteunen	 in	de	vaststelling	(beslissing)	dat	een	doel	wel	of	niet	 is	be-
reikt?’	focuste	zich	op	de	evaluatiefase	binnen	handelingsplanning.	We	legden	uitdrukkelijk	het	ver-
band met het toekomstperspectief en gingen in dialoog met de deelnemers op zoek naar antwoor-
den op deze vragen:

•	 Wat is dan het volgende doel?

•	 Wat zijn effecten op lange termijn? Hoe vaststellen?

•	 Hoe neem je het toekomstperspectief mee?

•	 Hoe wordt relevante info doorgegeven?

•	 Wie	is	intern	betrokken	in	de	evaluatiefase	en	hoe	zinvol	externen	(en	ouders)	betrekken?

•	 …

In	de	netwerken	rond	de	hervorming	van	opleidingsvorm	3	(OV3)	lag	de	focus	uiteraard	op	het	bui-
tengewoon	 secundair	 onderwijs.	 In	 die	 netwerken	 onderzochten	 we	 en	 werkten	 we	 de	 relatie	 uit	
tussen	de	modernisering	van	het	secundair	onderwijs,	ontwikkelingsgericht	kijken	naar	leerlingen	en	
handelingsplanning.	We	werkten	een	functionele	evaluatie	uit	met	het	oog	op	de	nieuwe	opleidings-
profielen	en	werkten	samen	om	beroepsgerichte	expertise	binnen	de	vastgelegde	opleidingsprofie-
len	te	delen.	We	werkten	een	algemene	visie	uit	met	betrekking	tot	de	vernieuwde	OV3-werking	en	
koppelden	die	aan	handelingsplanning.	Er	was	aandacht	voor	het	omzetten	van	de	nieuwe	doelen	in	
concrete acties die aansloten bij het toekomstperspectief van de leerlingen. In het netwerk gingen 
we	 met	 elkaar	 verder	 in	 gesprek	 over	 de	 implementatie	 van	 de	 onderwijsvernieuwing	 in	 de	 eigen	
schoolstructuur.

Binnen	diezelfde	vernieuwing	schonken	we	vorig	schooljaar	specifieke	aandacht	aan	de	leidingge-
venden.	In	het	netwerk	 ‘Leiding	geven	aan	de	modernisering	in	buso	OV3	via	handelingsplanning.	
Hoe	doe	je	dat?’	gaven	we	een	vernieuwde	kijk	en	reikte	we	kapstokken	aan	voor	de	implementatie.	
We	voorzagen	voldoende	ruimte	om	 met	elkaar	 in	gesprek	 te	gaan,	ervaringen	uit	 te	wisselen	en	
stonden	kort	stil	bij	de	input	van	de	drie	lerende	netwerken	modernisering	buso	OV3.	We	dachten	
met deze belangrijke doelgroep na over het proces om de modernisering op school te begeleiden tot 
op de klasvloer. Met andere woorden: hoe ga je aan de slag met een kernteam en met vakgroepen, 
hoe	stem	je	af	tussen	verschillende	opleidingen,	hoe	houd	je	het	overzicht	en	hoe	zorg	je	voor	cohe-
sie?	Het	lerend	netwerk	gaf	onze	pedagogisch	begeleiders	voor	het	buitengewoon	onderwijs	de	kans	
om	de	knelpunten	die	scholen	ervaren	en	de	vragen	die	ze	hebben	bij	de	uitrol	en	organisatie	van	de	
modernisering te inventariseren.

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

Ook	binnen	dit	speerpunt	zorgden	we	in	het	schooljaar	2021-2022	voor	een	uitgebreid	aanbod	van	
begeleidingsinitiatieven.	In	het	lerend	netwerk	handelingsplanning	met	als	thema	‘Hoe	kunnen	we	
ervoor zorgen dat de aangepaste strategie waarmee we tegemoetkomen aan noden van leerlingen 
(en	de	klas)	effectief	wordt	toegepast	door	elk	lid	van	de	klassenraad?’	werkten	we	rond	volgende	
leervragen:

•	 Hoe	komen	we	tot	een	‘goede’	strategie	die	aansluit	bij	het	geselecteerde	doel	en	die	vol-
doende	duidelijk	geformuleerd	wordt?

•	 Hoe vinden we een manier om ervoor te zorgen dat de gekozen strategie ook de meest 
effectieve zal zijn?

▲

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

Pedagogisch	begeleiders	ontwikkelden	een	reflectietool	om	onderwijsprofessionals	in	scholen	bui-
tengewoon	onderwijs	te	ondersteunen	in	het	formuleren	van	specifieke	opvoedings-	en	onderwijs-
behoeften	van	leerlingen.	Het	instrument	helpt	om	de	eigen	expertise	en	specialisatie	te	verwoorden	
en tot een breder begrip te komen van de aanwezige expertise in de groep. Het vormt zo de basis 
voor	een	correcte	doelgroepprofilering	in	termen	van	specifieke	opvoedings-	en	onderwijsbehoeften.

We	 werkten	 voor	 dit	 speerpunt	 dicht	 bij	 onze	 scholen.	 Zo	 gaven	 we	 Vlaanderenbreed	 en	 telkens	
op	maat	van	de	individuele	scholen	teamgerichte	sessies.	In	die	sessies	gingen	we	met	het	team	
dieper	in	op	het	formuleren	van	individuele	behoeften.	Ook	werden	verschillende	netwerken	opgezet	
rond	de	verschillende	fases	van	handelingsplanning.	Elke	sessie	vertrok	vanuit	het	formuleren	en	
verwoorden van opvoedings- en onderwijsbehoeften.

In	een	eerste	lerend	netwerk	rond	handelingsplanning	focusten	we	op	de	vraag:	hoe	geven	we	de	
beginsituatie	zo	breed	en	efficiënt	mogelijk	vorm	(observeren,	registreren)	zonder	al	te	veel	planlast?	
In vier digitale sessies gingen we vervolgens dieper in op deze leervragen: 

•	 Hoe	kun	je	alle	info	betreffende	de	beginsituatie	efficiënt	uitwisselen	met	collega’s?

•	 Hoe	kun	je	de	beginsituatie	gebruiken	om	de	doelen	te	selecteren	voor	het	schoolwerkplan,	
geïntegreerde	werkperiodes	en	het	individuele	handelingsplan?

In	een	ander	lerend	netwerk	legden	we	heel	specifiek	de	klemtoon	op	de	veranderende	specifieke	
opvoedings-	en	onderwijsbehoeften	binnen	het	type	basisaanbod	in	het	basisonderwijs.	In	vijf	digita-
le sessies bereikten we over heel Vlaanderen leraren en andere onderwijsprofessionals. De deelne-
mers	wisselden	ervaringen	uit,	ontwikkelden	samen	instrumenten	en	leerden	van	elkaar	oplossingen	
of werkwijzen. In het netwerk ‘moeilijk te begrijpen gedrag’ ontwikkelden scholen handvatten in het 
begrijpen	en	omgaan	met	moeilijk	gedrag	van	leerlingen.	Opnieuw	brachten	we	professionals	uit	het	
buitengewoon	onderwijs	samen	in	een	Vlaanderenbreed	netwerk.	In	een	combinatie	van	digitale	en	
live sessies gaven we samen met de deelnemers vorm aan het traject.

Voor	de	vormingsdag	‘Gedrag	begrijpen	vanuit	De draad met	focus	op	leerlingen	met	een	erg	lage	
socio-emotionele	ontwikkeling	(0-18m)’	hadden	we	als	doel	vooropgesteld	om	deelnemers	inzicht	te	
geven in de vroege socio-emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van Vignero. Op basis 
van	eigen	casussen	kregen	de	deelnemers	handvatten	aangereikt	om	vanuit	behoeften	en	doelen	
te	 komen	 tot	 een	 efficiënte	 aanpak	 en	 organisatie	 en	 leerden	 ze	 een	 gemeenschappelijke	 taal	 te	
ontwikkelen	om	met	elkaar	en	met	ouders	in	gesprek	te	gaan.

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

Speerpunt 3: Scholen	evalueren	kwaliteitsvol	binnen	handelingsplanning	door	te	reflec-
teren	op	het	eigen	handelen	(als	leraar,	als	team,	als	school)	door	op	een	efficiënte	wijze	
data	te	verzamelen	over	het	procesgericht	en	het	productgericht	handelen	en	met	die	data	
de	eigen	praktijk	bij	te	sturen	en	daarover	te	communiceren.	

In	 het	 netwerk	 ‘Evalueren	 en	 rapporteren	 in	 het	 buitengewoon	 basisonderwijs’	 ontwikkelden	 we	
samen	met	de	deelnemers	visie	en	tools	om	scholen	te	ondersteunen	 in	het	breed	evalueren.	De	
klemtoon	lag	op	het	verzamelen	en	screenen	van	tools	om	een	klassenraad	te	ondersteunen	bij	de	
formulering	van	adviezen.	Ook	de	administratieve	kant	van	het	verhaal	werd	benaderd.	We	detecteer-
den	noden	bij	het	functioneel	en	schoolintern	documenteren	en	zochten	samen	naar	oplossingen.
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Door die en andere professionaliseringsinitiatieven slaagden we er in grote mate in om de leraren 
van het tweede leerjaar van de tweede graad volop mee te nemen in de modernisering so. Zowel 
vanuit	de	vakgroepen	als	van	onze	directies	kregen	we	veel	erkenning	voor	de	fijnmazige	en	profes-
sionele	manier	van	ondersteuning	in	dat	kader.

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

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

Via	de	nascholingen	vanuit	het	koepelkrediet	en	de	daarop	aansluitende	begeleidingsopvolging	on-
dersteunden	 we	 als	 pedagogische	 begeleiding	 ook	 scholen	 om	 van	 de	 modernisering	 so	 gebruik	
te	maken	om	deelaspecten	van	hun	pedagogisch-didactisch	beleid	te	versterken.	We	boden	onder	
meer	ondersteuning	aan	beleidsteams	van	scholen	om	hun	beleid	rond	leren	leren	en	burgerschap	
onder de loep te nemen en aan te passen aan de wijzigende context of om de mogelijkheden om de 
vakgroepwerking	en	de	vakgroepoverstijgende	werking	verder	te	benutten.

We	hanteerden	dezelfde	combinatie	van	nascholingen	via	het	koepelkrediet	en	daarop	aansluiten-
de	schoolspecifieke	begeleidingsondersteuning	voor	de	implementatie	van	het	gemeenschappelijk	
leerplan	ICT.

Er	werden	voor	de	leraren	secundair	onderwijs	in	alle	regio’s	meerdere	lerende	netwerken	aangebo-
den.	Op	die	samenkomsten	was	er	altijd	eerst	een	input	vanuit	de	pedagogische	begeleiding	waar-
na	de	leraren	aanpak	en	materialen	(lespraktijken,	evaluaties,	evaluatie-	en	rapporteringssystemen	
…)	uitwisselden	en	aan	de	slag	gingen	met	materiaal	ter	reflectie	aangereikt	door	de	pedagogisch	
begeleiders. We bereikten met die initiatieven vooral wie binnen de school verantwoordelijk is voor 
de	realisatie	van	het	gemeenschappelijk	leerplan	ICT	(GLI)	en	de	leraren	die	een	uur	ICT	geven.	De	
leraren	die	ICT	in	hun	lessen	integreren,	kwamen	er	minder	naartoe.	We	stellen	vast	dat	leraren	al-
gemene	vakken	veel	werk	hebben	met	het	realiseren	van	hun	eigen	nieuwe	leerplan(en),	waardoor	
vaak	geen	tijd	blijft	voor	ICT.	Ze	beschikken	overigens	vaak	zelf	niet	over	de	digitale	vaardigheid	die	
de	leerlingen	moeten	verwerven.	Ze	kennen	het	verschil	niet	tussen	digitale	didactiek	voor	hun	vak	
en	 het	 aanleren	 of	 inoefenen	van	 ICT-vaardigheden	 met	 het	 oog	 op	 het	 GLI.	 Dat	 is	 een	 belangrijk	
aandachtspunt	voor	de	komende	schooljaren.	Het	evalueren	van	ICT-vaardigheden	door	leraren	al-
gemene vakken wordt eveneens als een probleem ervaren.

Naast	het	aanreiken	van	de	nodige	handvatten	via	lerende	netwerken	gebeurde	dat	ook	op	individu-
ele	basis	of	op	teamniveau	tijdens	vakvergaderingen,	begeleidingsbezoeken	en	pedagogische	stu-
diedagen.	Scholen	klopten	rechtstreeks	met	hun	vraag	naar	ondersteuning	aan	bij	de	vakbegeleider	
ICT	of	via	de	schoolbegeleider.

De	implementatie	van	het	gemeenschappelijk	leerplan	ICT	door	het	beleid	kwam	aan	bod	op	direc-
tiecongressen,	netwerkvergaderingen	met	directies,	pedagogische	studiedagen	…	Voorbeelden	en	
materialen	werden	aangereikt	en	uitgewisseld.	De	focus	lag	op	het	implementatieproces,	de	profes-
sionalisering	van	de	leraar,	het	ICT-beleid	met	het	oog	op	het	GLI,	de	nood	aan	een	afsprakenkader	
… Die initiatieven werden geleid door de schoolbegeleider, de vakbegeleider of school- en vakbe-
geleider	 samen.	 Om	 de	 implementatie	 van	 het	 GLI	 breder	 te	 kaderen,	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	
onder	andere	de	resultaten	in	de	Onderwijsspiegel	voor	onderwijskundig	beleid,	Digisprong, het vier 
in	balansmodel	als	basis	voor	een	ICT-beleid	op	schoolniveau,	het	DIGCOMPEDU-model.	De	imple-
mentatie	binnen	de	scholen	is	heel	erg	afhankelijk	van	de	directie.	Sommige	directeurs	willen	hun	
leraren	niet	overbevragen	en	besteden	geen	expliciete	aandacht	aan	het	GLI	tot	de	leraren	vertrouwd	
zijn	met	hun	nieuwe	vakinhouden	en	leerplannen.

Vanuit	 het	 koepelkrediet	 waren	 er	 het	 voorbije	 schooljaar	 een	 teamnascholing	 en	 een	 individueel	
nascholingsaanbod	waarin	de	focus	lag	op	het	uitbouwen	van	een	beleid	voor	de	implementatie	van	

•	 Hoe	kunnen	we	tegemoetkomen	aan	individuele	noden	binnen	een	groepscontext?

•	 Hoe	kunnen	we	zorgen	voor	een	passende	aanpak	bij	wisselend	samengestelde	groepen?

•	 …

Het	lerend	netwerk	verzamelde	orthopedagogen,	psychologen	en	coördinatoren	die	verantwoorde-
lijkheid nemen in het proces van handelingsplanning op school.

De	 deelnemers	 aan	 het	 lerend	 netwerk	 orthodidactiek	 wisselden	 allereerst	 materialen	 uit	 om	 de	
specifieke	opvoedings-	en	onderwijsbehoeften	te	detecteren.	Van	daaruit	werd	vergeleken	hoe	elke	
school	aan	de	hand	van	doelen	aan	die	behoeften	werkt.	Er	werd	daarbij	vertrokken	vanuit	wat	wel	
al	werkt.	De	uitdaging	bestond	erin	om	nieuwe	manieren	te	zoeken	van	didactisch	en	pedagogisch	
handelen voor die groepen waar de gewone en goede didactiek niet werkt. Het reikt handvatten aan 
om effectief tot orthodidactiek te komen en om met andere woorden de leerstof betekenisvol te ma-
ken voor elke doelgroep binnen een voor die doelgroep realistisch toekomstperspectief met het oog 
op	verder	leren	en	het	voorbereiden	op	een	maximale	participatie	in	de	maatschappij	wat	(sociaal)	
leven,	werken	en	vrije	tijd	betreft.	Wat	als	de	gewone	didactiek	niet	werkt?	Welke	keuzes	mogen	en	
moeten	we	dan	maken	voor	onze	doelgroep?	Dat	waren	de	uitgangspunten	voor	het	lerend	netwerk	
orthodidactiek. Het netwerk krijgt in de volgende schooljaren nog een vervolg binnen de prioriteiten 
van	de	pedagogische	begeleiding	en	binnen	de	schoolondersteuning.

SECUNDAIR ONDERWIJS

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

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

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

In het schooljaar 2021-2022 startte de modernisering in het eerste leerjaar van de tweede graad van 
het	secundair	onderwijs.	Tijdens	het	voorafgaande	schooljaar	introduceerden	we	reeds	de	nieuwe	
leerplannen via leerpaden en andere professionaliseringsinitiatieven. Daar gingen we ook het voor-
bije schooljaar onverminderd mee door.

Het	asynchrone	aanbod	binnen	de	leerpaden	blijft	uiteraard	te	allen	tijde	beschikbaar,	maar	we	voor-
zagen voor de verschillende leerplannen ook heel wat interactieve herhalingssessies. Op die manier 
konden	 we	 ook	 nieuwe	 leraren	 of	 leraren	 die	 een	 nieuw	 vak	 in	 de	 tweede	 graad	 moesten	 geven	
goed	voorbereiden	op	het	werken	met	de	nieuwe	leerplannen.	Ook	verderop	in	het	schooljaar	2021-
2022	organiseerden	we	opnieuw	introductiesessies	met	dan	als	specifieke	doelgroep	leraren	van	het	
tweede leerjaar van de tweede graad.

Daarnaast	boden	we	uiteraard	tal	van	professionaliseringsinitiatieven	–	zowel	klassieke	nascholin-
gen	als	lerende	netwerken	–	aan	om	dieper	in	te	gaan	op	nieuwe	inhouden	in	de	leerplannen	of	nieu-
we	vormen	van	didactische	aanpak	binnen	de	nieuwe	leerplannen.	Enkele	voorbeelden	daarvan	zijn:

•	 Voor	de	leraren	wiskunde	in	de	tweede	graad	was	er	bijvoorbeeld	een	extra	aanbod	rond	
grafen.

•	 De	begeleiders	natuurwetenschappen	deden	dan	weer	een	aanbod	rond	nieuwe	thema’s	
die	in	de	A	en	de	D/A-finaliteit	aan	bod	komen,	zoals	micro-organismen	en	erfelijkheidsleer.
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ren,	argumenteren	en	communiceren).

Vorig	schooljaar	ontwikkelden	we	ook	een	servicedocument	voor	 leraren	van	de	leerlijn	wiskunde	
vanuit	het	leerplan	Zin in leren! Zin in leven! in	het	basisonderwijs	naar	het	leerplan	wiskunde	voor	
de	A-stroom.	Dat	servicedocument	zal	worden	gebruikt	bij	overlegmomenten	basisonderwijs	en/of	
eerste graad A-stroom. Daarmee krijgen onze leraren basisonderwijs en eerste graad A-stroom zicht 
op	de	generieke	en	inhoudelijke	(doorlopende)	leerlijnen.

Opvallend	was	wel	dat	het	in	2021-2022	vooral	digitale	initiatieven	waren	die	druk	bijgewoond	wer-
den.	De	fysieke	vormingsmomenten	hadden	het	veel	moeilijker	om	geïnteresseerde	leraren	te	beko-
ren.	De	coronapandemie	heeft	uiteraard	sowieso	ook	heel	wat	initiatieven	doen	verdagen.

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

Na	een	overlegronde	met	de	Vlaamse	onderwijsinspectie	communiceerden	we	naar	al	onze	scho-
len	eenduidig	over	de	aanpak	van	de	eindtermen	basisgeletterdheid	 in	de	eerste	graad.	Naast	de	
communicatie	gaven	we	ook	inspirerende	(digitale)	sessies	voor	de	verschillende	betrokken	leraren-
groepen.	Op	die	manier	konden	we	onze	scholen	ondersteunen	in	de	geïntegreerde	aanpak	van	die	
eindtermen.

In	totaal	werden	voor	het	secundair	onderwijs	in	de	loop	van	het	schooljaar	2021-2022	maar	liefst	
464	verschillende	curriculumgerichte	professionaliseringsinitiatieven	uitgerold	(waarvan	vele	meer-
dere	keren	herhaald	werden	en	uit	meerdere	sessies	bestonden),	dat	naast	de	digitale	leerpaden,	de	
digitale	lerarennetwerken	en	de	ontelbare	schoolspecifieke	begeleidingsinterventies.

het	GLI.	Daarnaast	boden	we	ook	inhoudelijke	nascholingen	aan	via	de	Academie.

We	organiseerden	eveneens	een	nascholing	voor	leraren	uit	het	secundair	onderwijs	om	aan	inspire-
rend	burgerschap	te	werken	vanuit	het	gemeenschappelijk	funderend	leerplan	(GFL).

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

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

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

Eén	van	de	meest	gevraagde	professionaliseringstrajecten	voor	het	secundair	onderwijs	blijft	‘eva-
luatiebeleid’.	We	namen	via	de	nascholingen	vanuit	het	koepelkrediet	scholen	eerst	mee	in	een	aan-
tal	veeleer	theoretische	kaders:	wat	zijn	criteria	voor	kwaliteitsvolle	evaluatie	en	rapportering?	Hoe	
worden	evaluatie	en	didactiek	aan	elkaar	gekoppeld	in	een	gemoderniseerd	secundair	onderwijs?	
Vervolgens	ondersteunden	we	beleidsteams	in	een	reflectie	over	de	bestaande	evaluatiepraktijk	(be-
ginsituatieanalyse)	en	in	een	proces	om	tot	een	vernieuwde	schooleigen	visie	op	evaluatie	en	rappor-
tering	te	komen.	Op	dat	moment	ging	de	nascholing	naadloos	over	in	een	schoolspecifiek	begelei-
dingstraject. We begeleidden het beleidsteam van de school in het gedragen vormgeven van die visie 
en in de concrete vertaling naar schooleigen afspraken. Dat impliceerde eveneens een vorming voor 
het	voltallige	schoolteam	(onder	meer	criteria	voor	goede	evaluatie,	kadering	in	het	Referentiekader 
voor Onderwijskwaliteit,	 de	 koppeling	 met	 het	 eigen	 pedagogisch	 project	 …)	 en	 een	 vakgebonden	
vertaalslag	via	de	vakgroepwerking.	De	vakbegeleiders	ondersteunden	verder	de	concretisering	in	
de	vakgroepen;	vanuit	de	schoolbegeleiding	werd	de	school	ondersteund	in	de	verdere	implementa-
tieaanpak	en	de	evaluatie	en	bijsturing	van	het	evaluatiebeleid.

Hoewel	 we	 in	 het	 schooljaar	 2021-2022	 deelnemende	 scholen	 duidelijk	 grote	 stappen	 zagen	 zet-
ten	 in	 een	 gedragen	 evaluatiebeleid,	 blijft	 het	 een	 hele	 uitdaging	 die	 visie	 duurzaam	 gedragen	 en	
systematisch	 vertaald	 te	 zien	 in	 de	 klaspraktijk.	 Vakgroepen	 blijven	 het	 vaak	 moeilijk	 vinden	 om	
ambitieuze	vernieuwende	afspraken	in	te	voeren	in	het	kader	van	breed	evalueren.	Het	blijft	een	reëel	
risico	dat	het	proces	onvoldoende	diepgang	krijgt	en	strandt	op	het	niveau	van	de	schoolsystemen	
(evaluatiesysteem,	berekening,	rapporten).

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

Tijdens	het	afgelopen	schooljaar	ging	in	een	aantal	scholengemeenschappen	de	focus	van	de	baso-
werking	–	de	afstemming	tussen	basisonderwijs	en	secundair	onderwijs	–	naar	de	‘nieuwe’	leerplan-
nen	voor	wiskunde.	In	één	van	de	scholengemeenschappen	bijvoorbeeld,	plande	men	die	uitwisse-
ling	in	combinatie	met	het	uitwisselen	van	didactische	ervaringen	op	basis	van	één	van	de	twaalf	
bouwstenen	van	effectieve	didactiek	(Tim	Surma	e.a.,	2019).

Daarnaast	werden	 lerende	netwerken	georganiseerd	met	betrekking	tot	specifieke	 leerplandoelen	
(onder	meer	rond	getallenleer	en	doelen	over	het	oplossen	van	problemen	en	het	wiskundig	redene-
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VOLWASSENENONDERWIJS

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

Speerpunt 1: Centra	voor	volwassenenonderwijs	ontwikkelen	gezamenlijk	en	implemen-
teren	nieuwe	of	hernieuwde	opleidingsprofielen,	leerplannen	en	desgewenst	EVC-trajec-
ten	voor	hun	aanbod.	

Het schooljaar 2021-2022 was voor het volwassenenonderwijs het schooljaar van de relance na 
corona	via	de	Edusprongprojecten.	Die	projecten	richtten	zich	sterk	op	innovatie	en	samenwerking.	
De	pedagogische	begeleiding	ging	er	samen	met	de	centra	voor	volwassenenonderwijs	(CVO’s)	mee	
aan	 de	 slag.	 De	 ondersteuning	 kreeg	 vorm	 in	 de	 verschillende	 fases	 van	 de	 projectontwikkeling.	
Startend	vanuit	enkele	gemeenschappelijke	inspiratiemomenten	werden	enkele	innovatieve	project-
voorstellen	ontwikkeld.	Vanuit	die	projectvoorstellen	werden	zes	gemeenschappelijke	projecten	uit-
geschreven.	Dat	gebeurde	in	co-creatie	van	de	pedagogische	begeleiding	met	de	betrokken	CVO’s.	
De	jury	keurde	alle	projecten	in	de	eerste	ronde	goed.	Vervolgens	nam	de	pedagogische	begeleiding	
opnieuw	de	lead	voor	een	snelle,	effectieve	opstart	van	de	projecten,	met	een	duidelijke	strategie	
naar verzelfstandigen en loslaten. We investeerden sterk in opleiding en coaching met betrekking tot 
projectmanagement.	De	begeleiding	en	ondersteuning	werden	door	de	centra	unaniem	heel	positief	
geëvalueerd.

Innovatie en samenwerking waren in 2021-2022 ook de kernwoorden in de projecten van interna-
tionalisering.	De	pedagogische	begeleiding	organiseerde	vier	Erasmus+-mobiliteiten	met	de	focus	
op de digitale transformatie. De mobiliteiten inspireerden docenten, middenkader en directies met 
betrekking	tot	het	gebruik	van	digitale	tools	(DisCo-conferentie	Praag),	virtual en augmented reali-
ty (Universiteit	Pilsen,	Tsjechië),	Massive Open Online Courses	(Hogeschool	Halden,	Noorwegen	en	
Murcia,	Spanje)	in	het	vormgeven	van	onderwijscurricula.	In	de	EdTech-beurs	Learntec	in	Karlsruhe	
ten	slotte	dompelden	zij	zich	onder	in	het	allesomvattend	virtueel	universum	van	de	metaverse en 
de kansen die dat voor het onderwijs van de toekomst te bieden heeft. De disseminatie van al die 
leerervaringen	gebeurde	via	een	Canvas-Erasmus-festival	in	Leuven	voor	meer	dan	honderd	deelne-
mers	uit	de	CVO’s.

Innovatie	 en	 samenwerking	 bleven	 eveneens	 in	 2021-2022	 de	 vaste	 waarden	 in	 de	 curriculum-
ontwikkeling	 van	 het	 volwassenenonderwijs.	 De	 vier	 pedagogische	 begeleidingsdiensten	 (GO!,	
OVSG,	 POV	 en	 Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen)	 brachten	 experten	 uit	 de	 centra,	 de	 sectoren	 en	
andere	belanghebbende	partners	netoverschrijdend	samen	om	nieuwe	beroepsgerichte	opleidings-
profielen	en	leerplannen	uit	te	werken	voor	onder	andere	de	studiegebieden	horeca,	drankenkennis,	
verspaning,	fotografie,	grafische	communicatie	en	media,	printmedia,	algemene	personenzorg.	Ook	
de	taalopleidingen	werden	flexibeler	gemaakt	om	via	kortere	modules	en	een	selectie	van	leerplan-
doelen	te	kunnen	inspelen	op	specifieke	vragen	van	bedrijven	en	andere	doelgroepen.

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

Strategisch doel 1: Het schoolteam erkent diversiteit, gaat erover in  
dialoog,	benut	de	kracht	van	het	verschil	en	realiseert	een	inclusieve	 
leeromgeving 

Speerpunt 1: Scholen	zetten	in	op	duurzame	en	brede	samenwerkingsverbanden	op	het	
vlak van zorgbreed en kansenrijk onderwijs. 

Vanuit	concrete	casuïstiek	zochten	we	met	alle	partners	een	inclusief	antwoord	op	het	niveau	van	de	
leerling	en	bekeken	wat	dat	betekende	voor	de	school	op	het	niveau	van	praktijk,	cultuur	en	beleid.	
Tijdens het afgelopen schooljaar begeleidden we het overleg met meerdere partners rond leerlingen 
met	 (functie)beperkingen	 en	 rond	 leerlingengroepen	 die	 door	 hun	 contextfactoren	 in	 een	 achter-
standspositie	dreigden	te	komen.	Meerdere	van	dergelijke	casussen	gaven	aanleiding	tot	het		(her)-	
bekijken van het schoolbeleid. Daarop startten we op vraag van de school een traject.

Bij	casussen	in	verband	met	redelijke	aanpassingen	voor	leerlingen	met	een	(gemotiveerd)	verslag	
namen	we	een	verbindende	rol	op	ons	met	respect	voor	elke	partner.	Specifiek	zijn	ouders	belangrij-
ke partners in de beeldvorming en het mee denken over opties en redelijke aanpassingen.

We gaven informatiesessies en organiseerden webinars, workshops … over verbindend samenwer-
ken,	waarbij	we	focusten	op	hoe	scholen	kunnen	inzetten	op	duurzame	en	brede	samenwerkingsver-
banden	op	het	vlak	van	zorgbreed	en	kansenrijk	onderwijs.	We	organiseerden	specifieke	professio-
nalisering	voor	de	doelgroep	van	leerlingenbegeleiders	en	ondersteunend	personeel	in	de	vorm	van	
infosessies	en	intervisie	met	betrekking	tot	verbindend	communiceren	en	samenwerken.

Tijdens	schoolinterventies	rond	kostenbeheersing	en	armoede	ondersteunden	we	scholen	om	een	
netwerk	op	te	bouwen	met	armoede-	en	welzijnsorganisaties	in	hun	schoolomgeving.	We	hielpen	
scholen bij het in beeld brengen van de noden van leerlingen met een lage sociaal-economische 
status.	Daarbij	reflecteerden	we	met	de	school	op	hun	samenwerkingsverbanden	en	hun	partnership	
met	ouders	en	de	verbreding	van	de	ouderbetrokkenheid.

We begeleidden bijvoorbeeld een vijfjarig traject naar meer gelijke onderwijskansen en armoedebe-
strijding	in	een	basisschool	in	Gent	met	99%	SES-leerlingen.	Voor	de	eerste	doelstelling	‘de	leerlingen	
moeten	op	tijd	komen’	faciliteerden	we	vorig	schooljaar	een	samenwerking	met	de	brugfiguren	van	
de stad Gent.

We	organiseren	meerdere	keren	per	schooljaar	een	overleg	met	de	coördinatoren	van	de	ondersteu-
ningsnetwerken,	kleine	types,	het	CLB	en	een	afvaardiging	van	het	gewoon	onderwijs.	In	2021-2022	
organiseerden	we	ronde	tafelgesprekken	tussen	scholen	en	ondersteuners	van	ondersteuningsnet-
werken om de samenwerking te versterken en transparanter te maken. In de regio West-Vlaanderen 
zijn	we	structureel	aanwezig	op	het	coördinatorenoverleg	van	de	coördinatoren	uit	het	ondersteu-
ningsmodel,	de	voorzitters	van	de	ondersteuningsnetwerken	en	het	CLB.

We participeren als pedagogische begeleiding aan verschillende netwerkverbanden. Zie daartoe ook 
de	overzichtslijst	die	we	bijhouden	voor	decretale opdracht 6:

•	 We zijn lid van de algemene vergadering van Welzijnszorg en participeerden vorig school-
jaar	aan	hun	activiteiten	die	te	maken	hebben	met	armoede,	kinderen	en	onderwijs.

•	 Ook op regionaal vlak hielden we contact met de vertegenwoordigers van LOGO, NAFT 
(naadloze	flexibele	trajecten),	STS	(Samen	Tegen	Schooluitval).

•	 We	namen	eveneens	deel	aan	initiatieven	rond	flankerend	onderwijsbeleid.

https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EeS3CoARtCRKj2lShYIRm64Bzbjr4PtVSUj9HBW3F6U9Yw?e=ynGuDS
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•	 We	participeerden	als	pedagogisch	begeleiders	aan	het	netwerk	van	katholieke	scholen	uit	
stedelijke contexten, met name de Werkgroep Stedelijk Beleid.

•	 We	participeerden	actief	aan	het	opvolgings-	en	afstemmingsoverleg	tussen	alle	NAFT-aan-
bieders,	CLB’s	en	pedagogische	begeleidingsdiensten	van	de	verschillende	netten.

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

In	het	schooljaar	2021-2022	kwam	er	heel	wat	nieuwe	regelgeving	die	betrekking	had	op	de	lerende.	
We	bestudeerden	die	regelgeving,	gingen	na	hoe	die	–	al	dan	niet	in	samenhang	met	andere	bestaan-
de	regelgeving	–	toegepast	zou	worden	en	communiceerde	daarover	met	de	onderwijsinstellingen.

We	informeerden	onze	leden	over	de	nieuwe	regelgeving	via	de	wekelijkse	nieuwsbrief	en	de	PRO.-	
site.	Zo	werkten	we	bijvoorbeeld	een	themapagina	uit	voor	gelijke	onderwijskansen	(GOK). We licht-
ten	nieuwe	regelgeving	toe	in	infosessies/inforondes	en	op	directievergaderingen.	De	pedagogisch	
begeleiders	zorgden	mee	voor	de	verdere	implementatie	ervan	in	de	onderwijsinstellingen.	De	flexi-
bele leertrajecten waren eveneens gespreksonderwerp in netwerkbijeenkomsten van stagebegelei-
ders en zorgcoördinatoren.

Waar nodig gingen we nog verder en organiseerden we professionaliseringsinitiatieven. Zo werd 
bijvoorbeeld in mei 2022 door schoolbegeleiders een professionalisering georganiseerd over het 
deliberatieproces	in	voorbereiding	van	de	deliberaties	in	juni	2022.	De	twee	online	sessies	kenden	
een grote opkomst.

Verder	herwerkten	we	modellen	voor	schoolreglementen.	Naar	aanleiding	van	de	nieuwe	regelgeving	
waren	er	heel	wat	aanpassingen	nodig	in	de	school-	en	centrumreglementen.	Het	organisatiebesluit	
zorgde	ervoor	dat	er	voor	de	schoolreglementen	in	het	gewoon	en	buitengewoon	secundair	onder-
wijs	aanpassingen	nodig	waren.	Voor	de	duale	structuuronderdelen	in	het	gewoon	en	buitengewoon	
secundair	 onderwijs	 werden	 nieuwe	 modellen	 opgemaakt.	 Het	 model	 schoolreglement	 voor	 het	
volwassenenonderwijs	werd	aangepast	naar	aanleiding	van	de	regelgeving	over	duaal	leren	in	het	
volwassenenonderwijs.	Uit	de	contacten	met	scholen	weten	we	dat	bijna	al	onze	leden	gebruikma-
ken	van	die	modellen	om	hun	eigen	schoolreglement	op	te	stellen	en/of	te	actualiseren.	Waar	nodig	
ondersteunden	we	hen	daarbij.

Daarnaast	gaven	we	antwoorden	op	en	boden	we	ondersteuning	bij	vele	concrete	vragen	en	specifie-
ke	casussen	van	scholen.	We	stelden	onder	meer	vast	dat	in	de	nasleep	van	de	coronacrisis	scholen	
sterk	moesten	inzetten	op	aangepaste	programma’s	voor	of	opvolging	van	leerlingen	die	veelvuldig	
afwezig	waren.	Zij	waardeerden	onze	hulp	en	ondersteuning,	waardoor	een	eindevaluatie	vlotter	kon	
verlopen.

Speerpunt 3: Scholen realiseren een verbindend schoolklimaat.

We	 werkten	 telkens	vanuit	 een	 casus	 met	 verschillende	 doelgroepen	 aan	 een	 verbindend	 school-
klimaat.	Naar	aanleiding	van	vragen	van	scholen	over	concrete	casussen	(bijvoorbeeld	over	leerlin-
gen	die	moeilijk	te	begrijpen	gedrag	vertonen,	leerlingen	met	een	verslag	type	3,	leerlingen	die	een	
tuchtmaatregel	kregen)	organiseerden	we	uiteenlopende	initiatieven	die	de	implementatie	van	een	
verbindend	schoolklimaat	op	school	bevorderden.	Hierna	vind	je	een	greep	uit	onze	interventies:

•	 Vanuit	een	casus	rond	een	zwaar	incident	rezen	er	vragen	over	sanctioneren	versus	her-
stelgericht werken. Op basis daarvan zijn we samen met klassenraden aan de slag gegaan 
om te komen tot een samenlevingscharter waarbij sanctioneren als laatste middel wordt 
ingezet.

•	 We hadden heel wat schoolcontacten in het kader van leerlingen met een gemotiveerd 
verslag	en	leerlingen	met	een	verslag	type	3	in	het	gewoon	onderwijs.

•	 We	bespraken	concrete	casussen	rond	moeilijk	begrijpbaar	gedrag	met	klassenraden	en	
MDO’s	–	MDO	staat	voor	multidisciplinair	overleg	–	aan	de	hand	van	het	interactieschema.

We coachten schoolteams in vivo over aspecten van een verbindend schoolklimaat. We ston-
den schoolteams basisonderwijs bij voor de herinrichting van de speelplaats: speelplaatsregels, 
TAVA-zone – TAVA staat voor Tijdelijke Afzondering Van Alles –, actief toezicht, spreken met kin-
deren	 op	 basis	 van	 verbindende	 communicatie,	 spelaanbod,	 speelplaatsinrichting,	 herstelmuur	 …	
Op	basis	van	klasobservaties	ondersteunden	we	leraren	bij	het	voeren	van	coachende	gesprekken	
door	gebruik	te	maken	van	de	principes	van	verbindende	communicatie.	We	maakten	samen	met	de	
klassenraad een vertaling van acties rond verbindend gezag naar de brede basiszorg.

We coachten het voorbije schooljaar eveneens schoolteams bij de implementatie van herstelgericht 
werken, leerlingengesprekken en kindcontacten. We begeleidden lerarenteams bij het implemente-
ren	van	een	kwaliteitsvol	klasmanagement.	We	reikten	hun	strategieën	en	tools	aan	die	ze	kunnen	
inzetten om een optimaal leer- en leefklimaat te ontwikkelen.

We organiseerden intervisies over moeilijk begrijpbaar gedrag:

•	 We	organiseerden	intervisie	rond	casussen	over	moeilijk	te	begrijpen	gedrag.	We	deelden	
goede praktijken en leerden van en met elkaar over de grenzen van de scholen heen. De 
intervisies	bestonden	uit	drie	reeksen	van	twee	sessies	aan	de	hand	van	de	intervisieme-
thodiek	‘diamantmodel/oase’.

•	 We	organiseerden	intervisiemomenten	met	ondersteuners	rond	specifieke	casuïstiek	van	
leerlingen	met	een	verslag	type	3	in	het	gewoon	onderwijs.

We gaven informatiesessies en organiseerden workshops, webinars … over thema’s in verband met 
een verbindend schoolklimaat en koppelden er een traject aan. We organiseerden onder andere deze 
initiatieven:

•	 Kick-off	 ‘Hel(p)ende	handen	 bij	 moeilijk	 begrijpbaar	 gedrag’:	 concreet	 organiseerden	 we	
twee sessies waarin we leraren lieten kennismaken met de verschillende kaders voor ver-
bindend samenwerken, herstelgericht werken en tips en tricks meegaven.

•	 We promootten onze nascholingen ‘Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat’ en 
‘Maak het niet te bont … Verbindend omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag’, beide voor 
het basisonderwijs. Op basis van concrete vragen naar aanleiding van die nascholingen 
organiseerden we begeleidingstrajecten in onze scholen rond onder meer verbindende 
communicatie,	cirkelgesprekken,	herstel	in	plaats	van	sanctioneren.

•	 We	 gaven	 webinars	 voor	 leraren	 en	 ondersteuners	 rond	 thema’s	 aangaande	 verbindend	
schoolklimaat:	cirkelen,	proactieve	cirkel,	gouden	weken,	groepsdynamica.

•	 We organiseerden een lerend netwerk rond pittig gedrag, socio-emotionele ontwikkeling 
van	leerlingen	en	Gericht	Ondersteunen	van	Leerkrachten	in	het	Leren	omgaan	met	Diver-
siteit	(GOLLD)	met	ondersteuners.	We	zetten	daarbij	in	op	een	growth mindset.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/gelijke-onderwijskansen/kwaliteitsvol-werken
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Speerpunt 4: Scholen	 engageren	 zich	 om	 blijvend	 een	 constructieve	 en	 evenwaardige	
	relatie	op	te	bouwen	met	de	opvoedingscontext	van	elke	lerende.	

We	versterkten	in	het	schooljaar	2021-2022	onderwijsprofessionals	vanuit	casuïstiek	in	meerzijdige	
partijdigheid en het ontwikkelen van partnerschap. Zo versterkten we als pedagogische begeleiding 
kernteams/zorgteams	bij	de	aanpak	van	een	oudercontact,	tussentijdse	evaluatie	van	de	ondersteu-
ning	…	Bij	de	opmaak	van	individuele	trajecten	in	het	secundair	onderwijs	(voor	leerlingen	met	een	
individueel	aangepast	curriculum	(IAC),	flexibel	leertraject	…)	werden	regelmatig	vakbegeleiders	be-
trokken	om	in	overleg	met	de	ouders	en	vakgroep	haalbare	doelen	te	formuleren.	Concrete	casussen	
vormden regelmatig een aanzet voor vak- of schoolbrede maatregelen.

In	casussen	in	verband	met	redelijke	aanpassingen	voor	leerlingen	met	een	(gemotiveerd)	verslag	
namen we een verbindende rol op ons met respect voor elke partner. We hadden daarbij oog voor de 
ouders,	in	het	bijzonder	kwetsbare	ouders,	die	een	belangrijke	partner	zijn	bij	de	beeldvorming	en	het	
in	kaart	brengen	van	de	onderwijsbehoeften	van	hun	kind.

We	gaven	sessies	voor	leraren	en	ondersteuners	over	hoe	je	met	ouders	in	communicatie	gaat,	nog	
voor	er	zich	een	probleem	stelt,	waarbij	we	in	de	eerste	plaats	focusten	op	kwetsbare	ouders	en	het	
realiseren	van	inclusie.	We	trainden	leraren	in	het	begrijpend	luisteren.	We	ondersteunden	leraren	in	
verbindende	communicatie	met	ouders:

•	 We	leerden	leraren	hoe	om	te	gaan	met	verschillende	soorten	van	ouders	(Noëlle	Pameijer	
–	handelingsgericht	werken	–	vermeldt	negen	types).

•	 We	bespraken	tips	voor	oudercontacten.

•	 We	leerden	leraren	in	verbinding	te	blijven	met	elke	ouder.

We	 focusten	 op	 dit	 thema	 tijdens	 het	 groeitraject	 voor	 leerlingenbegeleiders,	 in	 ons	 aanbod	 ‘De	
gouden	weken’	en	in	de	lerende	netwerken	type	2	en	IAC	(sessie	verbindend	samenwerken	uit	de	
basissokkel).	Bij	ondersteuningsvragen	vanuit	leerlingenbegeleiding	versterkten	we	schoolteams	in	
constructieve	samenwerking	met	ouders	en	externe	partners.

We	brachten	op	scholen	kennis	aan	over	en	bundelden	bronnen	over	bepaalde	doelgroepen,	zoals	
Roma. Daarnaast werd er tijdens het schooljaar 2021-2022 expliciet ingezet op de opvang en bege-
leiding	van	Oekraïense	vluchtelingen.

We	organiseerden	 lerende	netwerken	over	het	opbouwen	van	een	constructieve	en	evenwaardige	
relatie	met	ouders,	met	specifieke	focus	op	de	meest	kwetsbare	ouders	en	het	realiseren	van	inclu-
sie.	In	lerende	netwerken	besteedden	we	aandacht	aan	gezinnen	die	(mogelijk)	in	armoede	leven.	
We	zetten	ouderparticipatie	in	de	kijker:	hoe	pak	je	dat	als	school	aan	tijdens	corona,	bij	moeilijk	te	
bereiken	ouders?	We	ondersteunden	scholen	die	inzetten	op	het	versterken	van	de	digitale	vaardig-
heden	van	ouders.

We	begeleidden	scholen	bij	het	in	kaart	brengen	van	hun	brede	basiszorg.	Daarbij	ondersteunden	we	
het	schoolteam	om	daarover	transparant	te	communiceren	met	ouders.	Vanuit	de	GOK-netwerken	
werd	expliciet	aandacht	besteed	aan	het	betrekken	van	en	minimaal	het	oog	hebben	voor	ouders	–	in	
het	bijzonder	de	ouders	in	de	meest	kwetsbare	situaties.	In	eerste	instantie	hadden	we	daarvoor	aan-
dacht	bij	het	inschatten	van	de	beginsituatie,	maar	ook	in	alle	andere	stappen	die	het	implementeren	
van	een	GOK-beleid	met	zich	meebrengt,	hielden	we	de	ouders	in	de	focus.

Waar	ouders	met	een	kwetsbare	achtergrond	een	zorgvraag	hadden,	overtuigden	we	scholen	om	ook	
bij	die	ouders	vanuit	een	partnerschap	de	kaart	van	inclusie	te	trekken.	We	ondersteunden	school-
teams	bij	herstelgericht	groepsoverleg	(HERGO)	tussen	school	en	ouders	en	bij	oudergesprekken	
(heroriëntering,	opmaak	IAC	…).	We	streefden	inclusie	na	en	stelden	daarbij	het	welbevinden	van	de	
lerende centraal.
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•	 de	samenwerking	met	de	dienst	ondersteuningsplan	(DOP)	om	tijdig	te	weten	welke	rich-
ting	een	leerling	uit	kan	na	de	schoolloopbaan.

Met	dergelijke	ondersteuning	willen	we	het	schoolteam	leren:

•	 rekening	te	houden	met	het	profiel	van	de	leerling;

•	 out	of	the	box	te	denken;

•	 doelen	los	te	laten	die	aan	bod	komen	in	een	klassieke	stage;

•	 toekomstdromen	van	de	ouders	en	de	leerling	mee	te	nemen	in	de	zoektocht	naar	stage-
plaatsen;

•	 mogelijkheden	te	zien	voor	de	leerling	in	de	praktijk;

•	 af	te	stemmen	over	een	manier	van	evalueren.

We	zijn	bijzonder	trots	te	zien	dat	onze	ondersteuning	er	mee	voor	gezorgd	heeft	dat	ook	leerlingen	
met	een	IAC	stage	liepen	en	praktijkervaring	opdeden,	bijvoorbeeld	in	de	logistieke	afdeling	van	een	
woonzorgcentrum,	op	het	secretariaat	van	de	eigen	school	of	in	het	onthaal	van	een	hogeschool.

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

Vertrekkend	vanuit	casussen	werkten	we	aan	een	beleid	met	betrekking	tot	diversiteit	(double-loop 
learning).	We	gingen	daarmee	in	2021-2022	aan	de	slag	binnen	ondersteuningsnetwerken:

•	 Vanuit	casussen	van	leerlingen	met	een	(gemotiveerd)	verslag	werkten	we	binnen	de	coör-
dinatiecel	van	een	zorgloket	aan	een	beleid	rond	een	inclusieve	grondhouding.

•	 Vanuit	casussen	met	pittig	gedrag	werkten	we	met	ondersteuners	rond	een	visie	op	onder-
steuning	in	de	gewone	school.

We gingen ermee aan de slag met verschillende scholen gewoon onderwijs:

•	 We	deden	collegiale	consultaties	rond	diversiteit	met	ondersteuners	en	zorgcoördinatoren	
gewoon onderwijs.

•	 Vanuit	een	casus	rond	een	vraag	over	sanctioneren/herstelkring	werkten	we	als	pedagogi-
sche begeleiding samen met opvoeders en leraren en kwamen we tot een samenlevings-
charter voor de school waarbij sanctioneren de laatste optie is.

We gaven informatiesessies en organiseerden workshops, webinars … Enkele voorbeelden:

•	 Tijdens	een	pedagogische	studiedag	voor	een	schoolteam	gaven	we	een	sessie	over	be-
leid	met	betrekking	tot	diversiteit.	Inhoudelijk	focusten	we	op	hoe	je	naar	diversiteit	kunt	
kijken.	 We	 bevestigden	 goede	 praktijken	 en	 moedigden	 reflectie	 en	 het	 ontdekken	 van	
groeikansen aan.

•	 Tijdens	de	reeks	van	‘Samen	inclusief	op	stap’,	waarin	alle	partners	van	gewone	scholen	
welkom	waren,	werd	gewerkt	met	een	Sway	voor	scholen	die	de	verplichte	sessie	niet	ge-
volgd	hadden.	Daardoor	konden	zij	zelf	de	inhoud	doornemen	en	aansluiten	bij	het	vervolg	
van het traject.

Soms	koppelden	we	daaraan	een	begeleidingstraject.	 In	een	secundaire	school	 liepen	we,	na	een	
informatiesessie rond emotionele ontwikkeling, een traject met het kernteam. Na een sessie met een 

Bij	casussen	in	verband	met	redelijke	aanpassingen	voor	leerlingen	met	een	(gemotiveerd)	verslag	
motiveerden	we	schoolteams	om	bijzondere	aandacht	te	besteden	aan	ouders	in	een	kwetsbare	po-
sitie	en	schakelden	we,	waar	zinvol	en	nodig,	externe	ondersteuning	in,	zoals	een	tolk,	een	brugfiguur	
of	een	cultureel	bemiddelaar.

Speerpunt 5: Scholen	voeren	een	duurzaam	beleid	met	betrekking	tot	onderwijsloopbaan-
begeleiding voor elke lerende.

We richtten vorig schooljaar een nascholing in met als titel ‘Aan de slag met de gemeenschappelijke 
leerplannen	in	het	nieuwe	secundair	onderwijs	-	Focus	Onderwijsloopbaanbegeleiding’.	Aan	de	hand	
van	het	gemeenschappelijk	funderend	leerplan	(GFL)	en	op	basis	van	wetenschappelijke	en	pedago-
gische	kaders	en	inhouden	leerden	de	deelnemers	om	onderwijsloopbaanbegeleiding	op	een	geheel	
schooleigen	en	kwaliteitsvolle	manier	te	realiseren	in	de	eigen	school.	De	focus	lag	op	het	versterken	
van	leerlingen	en	ouders	om	zelf	goede	keuzes	te	maken,	het	goed	observeren	en	oriënteren	van	
leerlingen	met	het	oog	op	hun	onderwijsloopbaan	en	op	de	gemeenschappelijke	verantwoordelijk-
heid	om	dat	te	realiseren.	De	deelnemers	vonden	inspiratie	bij	de	bouwsteen	onderwijsloopbaan	in	
het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en	reflecteerden	over	concrete	materialen	en	hoe	
die	in	te	zetten	in	de	eigen	context.	We	boden	die	nascholing	zowel	individugericht	als	teamgericht	
(beleid	en	leraren)	aan.

We ontwierpen een onderwijsloopbaanrooster	ter	ondersteuning	van	onze	scholen.	Het	onderwijs-
loopbaanrooster	voor	overgangen	van	de	tweede	naar	de	derde	graad	secundair	onderwijs	onder-
steunt	schoolteams	bij	de	onderwijsloopbaanbegeleiding,	onder	meer	de	advisering	door	de	klas-
senraad.	Het	rooster	biedt	inzicht	in	hoe	studierichtingen	van	de	tweede	graad	zich	verhouden	tot	
studierichtingen	van	de	derde	graad	vanuit	een	ontwikkelingsgericht	curriculumperspectief	met	aan-
dacht voor de mogelijkheden van leerlingen.

We koppelden er infosessies voor onze scholen aan. De deelnemers ontdekten hoe de loopbaan-
roosters	een	onmisbaar	instrument	zijn	om	een	zicht	te	krijgen	op	welke	overgangen	haalbaar,	moei-
lijk	haalbaar	of	uitzonderlijk	haalbaar	zijn.	Het	is	een	ideaal	instrument	voor	scholen	om	in	te	bedden	
in	hun	eigen	onderwijsloopbaanbeleid	met	als	doel	leerlingen	zo	goed	mogelijk	te	oriënteren.	Met	
dat initiatief bereikten we 409 deelnemers, grotendeels schoolbeleid, en 75 deelnemers in een sessie 
voor	CLB-medewerkers.

In	het	schooljaar	2021-2022	begeleidden	we	eveneens	talrijke	casussen	rond	ex-OKAN-leerlingen,	
waarbij we aan de slag gingen met lerarenteams, klasteams, vakwerkgroepen, zorgcoördinatoren, 
directeurs,	klassenraden	…	Omdat	we	daarbij	een	grote	nood	vaststelden,	werkten	we	als	pedagogi-
sche	begeleiding	een	webinar	uit	die	we	in	het	huidige	schooljaar	uitrollen.	We	willen	ons	in	de	eerste	
plaats op de vervolgschoolcoaches richten. We versterkten bovendien collega-vakbegeleiders in het 
omgaan met een ex-OKAN-leerling, zodat die begeleiders samen met de vakwerkgroepen concreet 
aan	de	slag	kunnen	gaan	met	leerplannen	en	de	vertaling	ervan	naar	concrete	lessen.

We	informeerden	schoolteams	over	de	mogelijkheden	van	het	praktijkleren	in	een	individueel	aange-
past	curriculum	(IAC)	en	voor	leerlingen	waarbij	het	nodig	is	om	af	te	wijken	van	de	klassieke	stage.	
Een concretisering daarvan is bijvoorbeeld de coaching van leerlingenbegeleiding en leraren derde 
graad	so	logistiek.	De	coaching	bestond	uit:

•	 een infosessie voor het team over de mogelijkheden voor praktijkleren ‘stage’ voor een 
leerling	op	school	met	een	verslag	type	2;

•	 ondersteuning	tijdens	het	oudercontact	om	de	toekomstdromen	van	de	ouders	en	de	leer-
ling	zelf	te	ontdekken;

•	 het in kaart brengen van een breed netwerk rond de leerling om te helpen zoeken naar 
mogelijke	stageplaatsen;

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/modernisering-so-tweede-derde-graad/basisinformatie
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•	 Kick-off	‘Hel(p)ende	handen	bij	moeilijk	begrijpbaar	gedrag’:	we	vertrokken	van	de	vragen	
en	ondersteuningsnoden	van	de	deelnemers.	We	lieten	hen	kennismaken	met	enkele	re-
levante kaders en gaven tips en tricks mee die ze onmiddellijk konden toepassen op de 
klasvloer.

•	 ‘Krachtig	lesgeven	in	een	superdiverse	klas’:	superdiverse	klassen	zijn	uitdagende	omge-
vingen.	We	inspireerden	leraren	hoe	ze,	vanuit	een	verbindend	klasklimaat,	in	die	omgevin-
gen tot kwaliteitsvol lesgeven konden komen. De deelnemers deelden tijdens twee sessies 
ervaringen, maakten kennis met relevante concepten en denkkaders omtrent diversiteit en 
verkenden	didactische	werkvormen	die	hen	in	staat	stellen	om	in	hun	lessen	om	te	gaan	
met ‘heikele’ thema’s.

•	 We boden een professionaliseringstraject aan over uitdagend	 onderwijs	 voor	 cognitief	
sterk	functionerende	leerlingen	(hoogbegaafdheid).

Naast	de	pedagogische	begeleiding	zetten	talrijke	partners	in	op	het	ondersteunen	van	schoolteams	
bij het ontwerpen van onderwijsleercontexten waarin elke lerende tot leren komt. Voor startende on-
dersteuners	in	het	ondersteuningsmodel	boden	we	professionalisering	aan	via	een	basissokkel.	Eén	
van	de	sessies	ging	over	Universal	Design	for	Learning	(UDL).	We	lichtten	de	drie	principes	en	negen	
richtlijnen	toe	en	reflecteerden	samen	over	de	mogelijkheden	om	met	de	UDL-principes	aan	de	slag	
te	gaan	in	de	praktijk	van	ondersteuners.

Met	de	extra	middelen	voor	het	Brusselbeleid	bleven	we	verder	onder	meer	inzetten	op	het	verster-
ken	 van	 schoolteams	 bij	 de	 uitwerking	 van	 een	 individueel	 aangepast	 curriculum	 voor	 leerlingen	
met een verslag. We organiseerden in het schooljaar 2021-2022 niet alleen lerende netwerken rond 
gedrag,	type	2	en	IAC,	maar	boden	ook	themagerichte	vorming	aan	via	een	basissokkel	rond	regel-
geving	en	redelijke	aanpassingen.	Telefonisch	en	via	e-mail	gingen	we	in	op	vragen	van	Brusselse	
scholen.	We	trokken	tijd	uit	voor	collegiale	consultaties	met	ondersteuners	rond	diverse	topics.

Als pedagogische begeleiding nemen we ook samen met andere partners onze verantwoordelijk-
heid.	 Zo	 participeren	 we	 aan	 het	 beheerscomité	 en	 het	 zorgloket	 van	 het	 ondersteuningsnetwerk	
West-Brabant-Brussel.	Er	liep	het	voorbije	schooljaar	een	traject	samen	met	de	coördinatoren	van	
het	ondersteuningsnetwerk	tot	optimalisatie	van	het	zorgloket.	Tot	slot	brachten	we	specifiek	voor	
Brussel	onderwijsprofessionals	samen	voor	intervisie	en	vervulden	we	de	rol	van	procesbegeleider	
bij	sommige	vergaderingen	van	de	coördinatiecel	met	het	oog	op	inclusie.

ondersteuningsteam	over	‘Jonge	kinderen	met	autisme	in	de	gewone	kleuterschool’	organiseerden	
we	intervisie	waarin	de	deelnemers	konden	terugblikken	op	hoe	ze	de	nieuwe	kennis	in	hun	praktijk	
toepasten.

We	organiseerden	lerende	netwerken	rond	GOK	waarbij	we	stilstonden	bij	het	‘kruispuntdenken’.	De	
deelnemers	inspireerden	elkaar	om	de	aanwezige	diversiteit	te	waarderen	en	te	benutten.	Ze	ver-
sterkten	hun	groeigerichte	mindset	en	pasten	dat	toe	op	leerlingen	die	vanwege	hun	contextfactoren	
leerachterstand	dreigden	op	te	lopen.	Dat	versterkte	de	groei	naar	een	inclusieve	praktijk.	Eveneens	
richtten	we	vorig	schooljaar	regionale	netwerken	in	voor	ondersteuners	rond	de	ondersteuning	van	
leerlingen	met	een	verslag	type	2	in	het	gewoon	onderwijs.	We	stonden	vooral	stil	bij	het	vasthouden	
aan	een	inclusieve	visie	en	grondhouding	bij	die	situaties	waar	we	in	gewone	scholen	op	weerstand	
botsen.

We	 gingen	 individueel	 in	 gesprek	 met	 sleutelfiguren.	 In	 de	 aanvangsbegeleiding	 van	 directies,	
GOK-coördinatoren,	 ondersteunend	 personeel	 en	 leerlingenbegeleiding	 vertrokken	 we	 steeds	
vanuit	 de	 bestaande	 diversiteit.	 Verschillende	 kenmerken	 van	 leerlingen,	 zoals	 afkomst,	 gender,	
	sociaal-economische	status,	mogelijkheden	of	religie,	hebben	een	impact	op	de	onderwijscarrière	
en	onderwijskansen	van	leerlingen.	We	maakten	sleutelfiguren	in	de	context	van	de	leerling	bewust	
van	die	verschillen	en	ondersteunden	hen	om	ermee	aan	de	slag	te	gaan.	Zo	kregen	leerlingen	gelijke	
onderwijskansen en versterkten we de onderwijskwaliteit.

Als	een	ondersteuner,	school,	CLB	…	er	nood	aan	had	om	even	van	gedachten	te	wisselen	over	een	
specifiek	traject,	dan	konden	ze	ons	contacteren	voor	een	digitaal	overleg.	Daarbij	konden	ze	ook	
andere	partners,	zoals	een	leraar,	zorgcoördinator	of	leerlingenbegeleider	mee	uitnodigen.

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

We	gingen	vraaggestuurd	in	op	individuele	casuïstiek	en	ondersteunden	leraren	tot	op	de	klasvloer.	
Wat	individuele	leerlingen	betreft,	deden	scholen	vaak	een	beroep	op	de	expertise	van	de	pedagogi-
sche	begeleiding	als	het	bereiken	van	de	doelen	van	het	gemeenschappelijk	curriculum	sterk	onder	
druk	stond.	Ze	hadden	vragen	over	de	toepassing	van	redelijke	aanpassingen	en	waren	zoekende	in	
het	toegankelijker	maken	van	hun	onderwijsleercontext	voor	specifieke	leerlingen.	We	gingen,	vaak	
na	klasobservatie,	in	gesprek	met	leraren	en	andere	partners	en	zochten	naar	nieuwe	mogelijkheden,	
nieuwe	leer-	en	participatiekansen.	We	hadden	daarbij	ook	bijzondere	aandacht	voor	de	IAC-trajec-
ten	in	scholen.	Met	het	oog	op	een	duurzame	schoolontwikkeling	trokken	we	het	leerproces	op	naar	
het	beleidsniveau.

Daarnaast	stelden	scholen	ons	regelmatig	de	vraag	om	mee	te	denken	op	het	niveau	van	de	klas-
groep	of	de	school.	We	slaagden	erin	om	enkele	mooie	begeleidingstrajecten	uit	te	werken.	Zo	deed	
het voorbije schooljaar een school een beroep op ons, omdat het lesgeven in een bepaalde klasgroep 
verstoord	werd	door	het	gedrag	van	leerlingen.	We	startten	een	traject	op	dat	focuste	op	het	intro-
duceren	van	de	principes	van	handelingsgericht	werken	in	de	klassenraden.	Dat	gebeurde	op	een	
inductieve	manier.	Vuistregels,	die	na	observatie	en	overleg	(in	de	eerste	plaats	met	de	leraar)	gefor-
muleerd	werden,	zorgden	ervoor	dat	het	lesgeven	aan	de	klasgroep	daarna	vlotter	verliep.	Vanuit	die	
ervaring	bouwde	de	school,	via	de	klassenraden,	een	systematischere	werking	op	schoolniveau	uit.

Goed	geïnformeerde	leraren	voelen	zich	sterker.	Leraren	hebben	soms	nood	aan	nieuwe	kaders	en	
inzichten. We gaven informatiesessies over, boden workshops en webinars aan in verband met heel 
wat verschillende thema’s. Enkele voorbeelden:

•	 Infosessie ‘Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs’, waarin we stilstonden bij 
het	kwaliteitsvol	vormgeven	van	IAC-trajecten.

https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051867&returnUrl=https%3a%2f%2fpro.katholiekonderwijs.vlaanderen%2fzoeken%3fq%3dcognitief%2520sterk%2520functioner
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051867&returnUrl=https%3a%2f%2fpro.katholiekonderwijs.vlaanderen%2fzoeken%3fq%3dcognitief%2520sterk%2520functioner


57

OMGAAN MET NIEUWE NODEN:  
WE	COÖRDINEERDEN	DE	OEKRAÏNE	TASKFORCE.

Terwijl	ons	onderwijs	nog	volop	worstelde	met	(de	gevolgen	van)	de	coronacrisis,	werden	we	door	
de	oorlog	in	Oekraïne	in	de	loop	van	het	schooljaar	2021-2022	geconfronteerd	met	een	nieuwe	crisis.	
De	toestroom	van	vluchtelingen	uit	Oekraïne	zorgde	voor	een	nieuwe	uitdaging.	We	participeerden	
aan	het	Sociaal	Overleg	met	het	ministerie	en	onze	PRO.-site	kreeg	een	update	met	specifieke	vragen	
over de twee Oekraïnedecreten. De vragen hadden vooral betrekking op:

•	 bijkomende	middelen	(lestijden	en	werkingstoelagen);

•	 extra	middelen	om	bestaande	gebouwen	in	te	richten	of	mobiele	units	te	huren;

•	 personeelsaangelegenheden.

We	ondersteunden	onze	secundaire	scholen	door	middel	van	wekelijkse	bijeenkomsten	van	de	di-
recties van OKAN-scholen en aan de hand van wekelijks overleg met OKAN-coördinatoren die met 
concrete vragen zaten omtrent de toestroom. De vrije programmatie van onthaalonderwijs zorgde 
ervoor dat er toch wel wat scholen de stap zetten om onthaalonderwijs in te richten. We hielpen 
met	de	ontwikkeling	en	de	ondersteuning	van	de	opstart,	de	visie	en	de	inhoudelijke	aanpak	van	dat	
onthaalonderwijs. In het totaal zijn er sinds de start van de Oekraïnecrisis eenentwintig scholen en 
achttien vestigingsplaatsen bijgekomen, over alle netten heen.

Ook	in	sommige	basisscholen	zorgde	de	instroom	van	Oekraïense	vluchtelingen	ervoor	dat	ze	voor	
het	 eerst	 geconfronteerd	 werden	 met	 anderstalige	 nieuwkomers.	 Aan	 de	 hand	 van	 verschillende	
webinars over het onthaalonderwijs en toelichting op onze PRO.-site maakten we hen wegwijs in de 
materie.

Individuele	vragen,	zowel	van	basisscholen	als	van	secundaire	scholen,	en	casussen	zijn	ook	van-
daag	nog	altijd	heel	actueel.

3.6 Talenbeleid in diversiteit

Strategisch doel 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.

Speerpunt 1: Scholen	met	een	hoge	OKI-index	en/of	meertalige	context	beschikken	over	
een evidence-informed en gedragen visie op meertaligheid en handelen daarnaar.

De	oorlog	in	Oekraïne	deed	bij	verschillende	scholen	de	vraag	naar	ondersteuning	in	verband	met	
meertaligheid	en	anderstaligheid	toenemen.	Daarvoor	zetten	we	vanuit	het	leerplan	Zin in leren! Zin 
in leven! voor	het	basisonderwijs	in	op	de	leerlijn	voor	anderstalige	nieuwkomers	(ZILL	met	AN)	via	
onder	andere	webinars,	lerende	netwerken	en	schoolnabije	ondersteuning.	We	brachten	alle	infor-
matie samen op de PRO.-site.

Die	problematiek	is	echter	niet	nieuw.	Omdat	het	Nederlands	de	onderwijstaal	is,	stelt	het	leraren-
team moeilijkheden vast op het vlak van taal. Het team wil eerst een goed zicht krijgen op de talige 
competenties van de leerlingen en de onderwijsleerpraktijk afstemmen op de noden van de leerlin-
gen.	Dat	gebeurt	door	in	te	zetten	op	het	talenbeleid:	taalgericht	onderwijs,	stimulering	van	taalver-
werving	en	op	langere	termijn	functionele	meertaligheid.	Vanuit	een	visieontwikkeling	worden	acties	
op	korte	en	op	langere	termijn	ingepland.	In	die	visie	komt	ook	de	thuistaal	in	een	positief	daglicht	
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te staan. Het taalteam spreekt de voorgestelde acties eerst grondig door om vervolgens het hele 
schoolteam	mee	in	het	verhaal	te	krijgen.	De	pedagogisch	begeleider	volgt	hun	traject,	inspireert	en	
ondersteunt	de	verschillende	stappen	in	hun	proces.

Basisscholen	die	extra	omkadering	genereren	voor	anderstalige	nieuwkomers,	bouwen	daarmee	een	
degelijke	onthaalwerking	uit.	Omdat	de	opdracht	van	de	onthaalleraar	verschillend	is	van	die	van	de	
reguliere	klasleraar,	ondersteunt	de	pedagogisch	begeleider	de	onthaalleraren	in	hun	opdracht.	De	
onthaalwerking is tevens een actie op langere termijn binnen het talenbeleid van de school.

Ook	voor	beleidsteams	en	directies	van	basisscholen	vormen	de	opvang	van	anderstalige	nieuwko-
mers	en	het	streven	naar	kwaliteitsvol	onderwijs	binnen	een	meertalige	context	een	uitdaging.	Op	
het	niveau	van	scholengemeenschappen	of	tijdens	directiecongressen	inspireert	de	pedagogische	
begeleiding	de	directeurs	en	nodigt	hen	uit	er	samen	over	te	reflecteren.

De	ondersteuning	op	secundaire	scholen	met	ex-OKAN-leerlingen	door	de	vervolgschoolcoaches	is	
belangrijk om voor alle leerlingen een krachtige taalleeromgeving te creëren. Begeleiders organiseer-
den	ook	het	voorbije	schooljaar	netwerken	met	die	vervolgschoolcoaches,	wat	hen	versterkte	in	hun	
werk	op	onze	secundaire	scholen.	De	opdracht	van	vervolgschoolcoach	is	bijzonder	uitdagend.	Hij	
omvat	twee	luiken:	enerzijds	de	opvolging	van	de	concrete	leerlingen	en	anderzijds	de	expertiseover-
dracht	naar	de	vervolgscholen.	Vooral	dat	tweede	luik	blijkt	in	de	praktijk	bijzonder	moeilijk	voor	heel	
wat	coaches.	Ondersteuning	is	dus	meer	dan	aangewezen.	Vervolgschoolcoaches	moeten	leren	om	
een	duidelijke	positie	te	verwerven	binnen	de	vervolgscholen.	Zo	kunnen	ze	een	mandaat	verwerven	
voor	expertiseoverdracht.	Een	traject	–	met	opvolging	–	om	hen	verder	te	professionaliseren	in	hun	
opdracht	als	coach	zorgt	ervoor	dat	ze	schoolteams	nog	beter	kunnen	ondersteunen.

Strategisch doel 2: Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving afgestemd op 
de talige noden van alle lerenden. 

Speerpunt 2: De	school	bouwt	een	krachtige	 leesomgeving	uit	en	verankert	die	 in	haar	
talenbeleid. 

Tal	van	basis-	en	secundaire	scholen	leverden	in	het	schooljaar	2021-2022	extra	inspanningen	om	
hun	leesonderwijs	te	verbeteren.	Een	groot	deel	van	het	begeleidingswerk	ging	dan	ook	naar	het	on-
dersteunen	van	scholen	bij	het	uitwerken	van	een	krachtig	leesbeleid.	Werken	aan	begrijpend	lezen	
begint al bij de jongste leerlingen. We werkten het voorbije schooljaar verder aan het project Lezen in 
actie,	in	samenwerking	met	VCOV.	Daaruit	ontstond	de	inspiratiebundel	‘Hoe	kan	je	ouders	betrekken	
bij	leesactiviteiten?’.	Specifiek	in	de	Brusselse	context	volgden	twintig	basisscholen	in	het	kader	van	
het project Lezen in actie	een	traject	om	lezen	meer	te	stimuleren.	Onder	andere	deze	onderwerpen	
kwamen daarbij aan bod: leesscan, leesmonitoring, breed leesnetwerk, krachtige en motiverende 
leesomgeving, effectieve leesdidactiek, leesbeleidsplan …

Daarnaast	ondersteunden	pedagogisch	begeleiders	bijvoorbeeld	in	de	B-stroom	ook	specifiek	in	het	
kader van lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen. Zo bevorderden ze kansen voor die leerlin-
gen	 secundair	 onderwijs	 en	 droegen	 ze	 bij	 aan	 toekomstig	 studiesucces.	 Als	 we	 leesvaardigheid	
en	 schrijfvaardigheid	 gelijktijdig	 in	 al	 hun	 facetten	 of	 deelvaardigheden	 aanpakken,	 dan	 helpt	 dat	
de leerlingen om taalsterker te worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn om technisch lezen nooit 
apart	van	leesbegrip	aan	te	brengen	of	spelling	als	een	onderdeel	van	schrijfvaardigheid	(boodschap	
overbrengen,	redenering	formuleren,	gedachtegang	weergeven	…)	te	beschouwen.

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

In	de	lessen	Nederlands	streven	leraren	meestal	al	doelgericht	en	bewust	interactie	na.	De	school-
teams zorgen er bijvoorbeeld voor dat teksten voor de meeste leerlingen toegankelijk zijn. De pe-
dagogisch	begeleiders	benadrukken	het	belang	van	de	sleutel	‘transfer’.	We	verwijzen	daarbij	naar	
de noodzaak om het begrijpend lezen niet te beperken tot de les begrijpend lezen binnen taal, maar 
die	vaardigheid	ook	in	andere	lessen	te	stimuleren	over	de	ontwikkelvelden	heen.	Daarvoor	wijzen	
de begeleiders scholen vooral op het belang van effectieve didactische principes. Door teksten die 
bij	wereldoriëntatie,	vraagstukken	of	muzische	vorming	gebruikt	worden	expliciet	te	benaderen	als	
begrijpend-leestaken, leren leerlingen dat ze daar dezelfde vaardigheden en strategieën moeten ge-
bruiken.	Die	taalgerichte	aanpak	in	het	basisonderwijs	zorgt	ervoor	dat	leerlingen	vaker	actief,	doel-
gericht	en	strategisch	zullen	lezen.

Pedagogisch begeleiders gingen samen met schoolteams op zoek naar mogelijkheden om leraren 
in	heterogene	groepen	actief	aan	het	werk	te	zetten	om	uitdagende	teksten	binnen	de	verschillende	
leergebieden	of	vakken	te	hanteren.	Specifiek	voor	het	secundair	onderwijs	werden	de	verschillende	
vakgroepen	uitgedaagd	om	vanuit	hun	leerplan	en	vanuit	hun	didactische	aanpak	na	te	denken	over	
mogelijkheden	om	taalgericht	vakonderwijs	in	hun	lessen	te	implementeren.	Een	specifieke	tool	bo-
den	de	inspirerende	fiches	waarmee	de	vakgroepen	aan	de	slag	kunnen	gaan.

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

Nederlands	goed	beheersen	vanaf	de	basisschool	speelt	een	cruciale	rol	om	tot	succesvol	leren	en	
leven te komen. Naar aanleiding van de verplichte taalscreening zetten pedagogisch begeleiders 
zich	in	om	scholen	via	lerende	netwerken	en	schoolnabije	trajecten	te	ondersteunen	bij	de	afname	
en de verwerking van de taalscreening. Na de afname van KOALA zetten we in op de belangrijkste 
bouwstenen	uit	de	praktijkgids	voor	taalondersteuning:	betekenisvolle	taalarrangementen	en	taalge-
richt onderwijs, aandacht voor voorlezen, mondelinge interactie, woordenschat, geletterdheid, lees- 
en	schrijfactiviteiten.	Naast	tal	van	begeleidingsinitiatieven	ondersteunden	we	het	voorbije	school-
jaar	die	pijlers	ook	via	nascholing	vanuit	het	leerplan	Zin in leren! Zin in leven!.

Ook	 in	de	scholen	secundair	onderwijs	verzamelen	 leraren	data	vanuit	een	taalscreening	en	door	
middel	van	gerichte	observaties	om	leerlingen	te	ondersteunen	en	te	remediëren	in	de	ontwikkeling	
van	hun	taalvaardigheid.	Onze	pedagogisch	begeleiders	gebruikten	die	verzamelde	data	dikwijls	om	
op	school	een	traject	op	te	zetten	in	verband	met	taalbeleid.	Ze	ondersteunden	het	proces	dat	de	
school liep, werkten zowel met een taalbeleidsteam, een taalbeleidscoördinator als een beleidsteam.

De	situatie	in	Brussel	wordt	gekenmerkt	door	een	uitgesproken	meertalige	context.	Met	de	specifieke	
middelen	voor	de	Brusselse	context	voorzag	de	pedagogische	begeleiding	eveneens	ondersteuning	
bij	de	introductie	van	de	verplichte	taalscreening	en	de	analyse	van	de	resultaten	op	de	KOALA-test.	
Er	was	daarnaast	een	aanbod	van	webinars	rond	meertaligheid	en	anderstalige	nieuwkomers.	Voor	
het	basisonderwijs	lag	de	klemtoon	het	voorbije	schooljaar	verder	op	ondersteuning	in	het	realiseren	
van	een	krachtige	taalomgeving	aan	de	hand	van	video-coaching,	analyse	van	de	hoekenwerking,	
lesobservaties	met	feedback,	ondersteuning	bij	de	keuze	van	taalmethodes	en	de	ontwikkeling	van	
een schooleigen taalvisie.
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Voor	zowel	het	basis-	als	het	secundair	onderwijs	was	er	tijdens	het	schooljaar	2021-2022	opnieuw	
regelmatig	overleg	met	het	Onderwijscentrum	Brussel	(OCB).	Verder	werden	de	specifieke	midde-
len	 voor	 het	 secundair	 onderwijs	 in	 Brussel	 ingezet	 in	 het	 kader	 van	 een	 beginsituatieanalyse	 op	
het	vlak	van	taal,	de	verdere	opvolging	van	screeningsresultaten,	de	implementatie	van	taalgericht	
(vak)onderwijs,	 leesbeleid,	de	uitwisseling	van	goede	praktijkvoorbeelden	voor	een	visie	rond	taal	
en	meertaligheid,	het	schoolbreed	werken	aan	een	taalbeleid	en	de	functionele	meertaligheid	van	
leerlingen.	Een	gelijkgerichte	visieontwikkeling	–	met	een	wisselwerking	tussen	taalteam	en	het	vol-
tallige	schoolteam	–	is	daarbij	de	sleutel	tot	succes.

3.7	 Leerondersteuning

Ook tijdens het voorbije schooljaar zetten we als pedagogische begeleiding de competenties van 
de	‘begeleiders	leerondersteuning’	zo	schoolnabij	mogelijk	in	met	het	oog	op	het	verhogen	van	de	
leerwinst en het mentale welbevinden bij de leerlingen in onze scholen. De pedagogische begelei-
ding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft er in het schooljaar 2020-2021 voor gekozen om de 
gekleurde	middelen	voor	‘brede	basiszorg’	(fase	0)	en	‘verhoogde	zorg’	(fase	1)	van	het	zorgcontinu-
um	te	gebruiken	voor	de	werkzaamheden	van	een	specifiek	team	leerondersteuning.	Door	te	werken	
met	één	niveauoverschrijdend	team	sloot	onze	pedagogische	begeleiding	dicht	aan	bij	de	noden	die	
leraren op de klasvloer ervaren.

De	opdracht	van	dat	team	was	helder:	de	begeleiders	leerondersteuning	richten	zich	in	hun	begelei-
dingsinitiatieven	expliciet	op	de	ondersteuning	van	leraren	in	fase	0	en	1	van	het	zorgcontinuüm	om	
de leervertraging in te perken en zich samen met de leraren in te zetten om motivatie en leerwinst 
bij	hun	leerlingen	aan	te	wakkeren.	In	nauwe	samenwerking	met	de	andere	pedagogisch	begeleiders	
van	onze	organisatie	wilden	de	begeleiders	leerondersteuning	een	sterk	antwoord	voor	de	leervra-
gen	vinden	in	de	combinatie	van	goede	vakdidactiek	en	zorg.	Bovendien	vertrokken	ze	altijd	vanuit	
de	hulpvraag	van	de	leraar	in	de	klas.	We	baseerden	ons	daarom	bij	de	uitwerking	van	alle	begelei-
dingsinitiatieven op onze leerplannen en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

In	het	team	leerondersteuning	waren	begeleiders	met	een	specifieke	expertise	actief	voor	die	the-
ma’s waarvoor de leervertraging sinds de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 het 
sterkst	gedetecteerd	werd.	Ook	 in	de	voorbije	periode	stemden	de	begeleiders	 leerondersteuning	
hun	 begeleidingsinterventies	 af	 op	 het	 ondersteuningsaanbod	 dat	 de	 pedagogisch	 begeleiders	 in	
hun	contacten	met	de	scholen	voorzien.	Voor	het	schooljaar	2021-2022	werkten	ze	daarnaast	een	
reeks	 initiatieven	met	een	specifieke	focus	uit.	Vanuit	het	 team	leerondersteuning	kozen	we	voor	
flexibele	begeleidingsactiviteiten,	afgestemd	op	de	(wisselende)	noden	van	het	doelpubliek	en	reke-
ning	houdend	met	de	specifieke	context	van	de	leraar	in	de	klas.	Onze	begeleiders	leerondersteuning	
ambieerden	daarbij	altijd	een	zichtbaar	en	duurzaam	effect	tot	op	de	klasvloer,	gericht	op	de	leer-
winst, het leerproces en de groei van alle leerlingen. We streefden ernaar om leraren in dat proces 
zoveel mogelijk samen te brengen rond gedeelde leervragen om zo ook het actieve en interactieve 
leren	van	elkaar	te	stimuleren.

De	 begeleiders	 leerondersteuning	 zetten	 in	 op	 tal	 van	 strategische	 doelstellingen	 uit	 het	 Begelei-
dingsplan 2021-2024.	De	strategische	doelstellingen	uit	het	vierde	prioritaire	thema	(schoolspecifie-
ke	leerplannen/curricula	en	pedagogisch-didactische	implementatie)	en	het	vijfde	prioritaire	thema	
(inzet	voor	alle	lerenden,	met	bijzondere	focus	op	zorg	en	kansen)	springen	het	meest	in	het	oog:

•	 Thema	4	 -	strategisch	doel	2:	Het	schoolteam	maakt	bewuste	pedagogisch-didactische	
keuzes	met	het	oog	op	de	ontplooiing	van	de	volledige	persoon	van	de	lerende.

•	 Thema 5 -strategisch doel 1: Het schoolteam erkent diversiteit, gaat erover in dialoog, be-
nut	de	kracht	van	het	verschil	en	realiseert	een	inclusieve	leeromgeving.

Voor	hun	begeleidingsactiviteiten	hanteerden	de	begeleiders	leerondersteuning	de	volgende	princi-
pes:

1. inzetten	op	de	groei	van	de	leraar	in	zijn	specifieke	context;

2. leraren samenbrengen rond gedeelde leervragen om elkaar te inspireren, ervaringen, exper-
tise	en	materialen	uit	te	wisselen;

3. focussen	op	een	krachtige	leeromgeving	en	goed	onderwijs	in	fase	0	en	1	van	het	zorg-
continuüm;

4. met	leraren	reflecteren	over	sterktes	en	groeikansen	in	hun	pedagogisch-didactisch	han-
delen;

5. didactische	handvatten	aanreiken	om	de	leerplandoelen	te	bereiken	en	hen	uit	te	nodigen	
om ermee aan de slag te gaan.

De voornaamste doelgroep van de begeleidingsactiviteiten in het kader van het project leeronder-
steuning	waren	 in	eerste	 instantie	 leraren	die	 leervertraging	bij	hun	 leerlingen	ervoeren.	Het	afge-
lopen	schooljaar	had	73%	van	de	deelnemers	aan	begeleidingsactiviteiten	in	het	kader	van	leeron-
dersteuning	als	functie	 ‘leraar’.	De	 laagdrempelige	aanpak	was	meteen	een	schot	 in	de	roos.	Het	
betekende	dat	leraren	met	al	hun	vragen	bij	het	team	konden	aankloppen.	Naast	die	vraaggestuurde	
initiatieven	voorzagen	we	met	betrekking	tot	een	specifieke	nood	of	uitdaging	ook	aanbodgestuur-
de initiatieven. In alle begeleidingsinitiatieven stond een groeigericht denken centraal. Om goed te 
kunnen	 inspelen	op	de	noden	van	 leraren	en	om	onze	bereikbaarheid	te	vergroten,	gaven	we	een	
viertal soorten begeleidingsactiviteiten vorm: kick-offs, eenmalige interventies in scholen, trajecten 
en	 lerende	netwerken.	De	(langer	 lopende)	trajecten	genoten	onze	voorkeur,	omdat	zij	de	meeste	
kansen	 bieden	 om	 een	 zichtbaar	 en	 duurzaam	 effect	 op	 de	 klasvloer	 te	 bereiken.	 Een	 duurzame	
aanpak	van	leervertraging	is	namelijk	de	beste	garantie	om	leraren	in	hun	pedagogische	en	didacti-
sche aanpak ook op langere termijn te versterken. Overigens mochten we vaststellen dat leraren het 
enorm leerrijk vinden, wanneer theoretische kaders onmiddellijk met de onderwijspraktijk in verband 
gebracht	worden.	Samenwerking	tussen	enerzijds	leraren	en	begeleiders,	en	anderzijds	leraren	on-
derling	zorgt	ervoor	dat	leraren	met	enthousiasme	aanpakken.

Voor	 enkele	 thema’s	 maakten	 we	 ook	 werk	 van	 materiaalontwikkeling	 en	 brachten	 vanuit	 nieuwe	
noden gericht bestaande materialen samen. Het is de bedoeling om die materialen permanent ter 
beschikking te stellen op onze PRO.-site, zodat schoolteams er ook zelfstandig mee aan de slag 
kunnen	 gaan.	 In	 de	 loop	 van	 het	 schooljaar	 2021-2022	 ontwikkelden	 we	 bijvoorbeeld	 niet	 alleen	
materialen	naar	aanleiding	van	de	middelen	voor	bijsprong	–	om	met	die	uren	zoveel	mogelijk	groei	
te	stimuleren	bij	de	leerlingen	die	ervoor	in	aanmerking	kwamen	–,	maar	ook	materialen	met	betrek-
king	tot	motivatie	die	de	leraar	meteen	kan	benutten,	een	kijkwijzer	groepsdynamica	die	de	komende	
maanden	nog	verder	ontwikkeld	wordt	en	een	sterke	dynamische	tool	voor	goed	onderwijs	met	tips	
en	tricks	rond	(vak)didactiek	en	pedagogische	keuzes	in	de	klas.

Uit	deze	korte	schets	mag	duidelijk	blijken	dat	we	in	al	onze	initiatieven,	gaande	van	handige	meteen	
inzetbare	materialen	tot	een	gevarieerd	begeleidingsaanbod,	vertrekken	vanuit	de	ambitie	om	lera-
ren	te	ondersteunen	om	zo	uiteindelijk	leerwinst	bij	leerlingen	mogelijk	te	maken.	Het	spreekt	voor	
zich	dat	het	in	de	specifieke	begeleidingscontext	daarbij	vaak	om	maatwerk	gaat.	In	het	eindrapport 
van	het	project	leerondersteuning gaan we nog dieper in op het bereik, de kwantitatieve en kwalita-
tieve	evaluatie	van	de	verschillende	begeleidingsinitiatieven	voor	de	periode	april	2021	tot	en	met	
juni	2022.

In	zekere	zin	is	het	team	leerondersteuning	de	voorbije	schooljaren	een	pionier	geweest	in	de	wijze	
waarop	de	pedagogische	begeleiding	zich	voortaan	wil	organiseren.	De	begeleiders	leerondersteu-
ning hebben ervaren dat het samenbrengen van leraren over de schoolgrenzen heen meestal enorm 
verrijkend	is	en	een	bijzonder	sterke	stimulans	kan	betekenen	om	duurzame	veranderingsprocessen	
op	gang	te	brengen.	Het	is	niet	voor	niets	terug	te	vinden	in	één	van	de	werkingsprincipes	in	ons	nieu-
we Begeleidingsplan 2022-2025:	 we	 gaan	 voluit	 voor	 schooloverstijgende	begeleidingsinitiatieven,	
maar	voorzien	daarbij	steeds	voldoende	ruimte	voor	de	eigen	specifieke	schoolcontext.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Eindrapport_leerondersteuning
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Eindrapport_leerondersteuning
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We	schatten	de	activiteiten	van	het	project	leerondersteuning	gedurende	het	voorbije	schooljaar	als	
zeer	waardevol	in,	omdat	uit	de	bevragingen	bleek	dat	de	begeleidingsinitiatieven	volgens	de	leraren	
niet alleen bijdroegen aan verschillende positieve effecten voor het welbevinden van de leerlingen, 
maar	 dat	 leerlingen	 door	 een	 vernieuwde	 pedagogische	 en/of	 didactische	 aanpak	 ook	 leerwinst	
boekten.	De	combinatie	van	daadwerkelijke	hulp	en	op	het	juiste	moment	naar	de	achtergrond	ver-
dwijnen,	zorgde	voor	een	fijn	gevoel	bij	de	leraren.	De	leraar	en	de	school	blijven	eigenaar	van	het	
proces	en	in	hun	handen	ligt	dan	ook	de	verdere	uitwerking.	Ten	slotte	gaven	leraren	als	succesfac-
tor	nog	aan	dat	zij	in	de	begeleiders	mensen	vonden	die	hun	taal	spreken.

Dat zijn allemaal elementen die we graag in de brede werking van onze organisatie willen integreren. 
Vanaf	het	huidige	schooljaar	worden	de	pedagogisch	begeleiders	leerondersteuning	verankerd	aan	
de operationele teams in de regio’s. Dat zal niet alleen de schoolnabijheid ten goede komen, maar 
zal er hopelijk ook mede voor zorgen dat alle pedagogisch begeleiders meegenomen worden in het 
groeiproces	 met	 betrekking	 tot	 leerondersteuning.	 We	 willen	 aan	 de	 hand	 van	 de	 middelen	 voor	
de	 beleidsimpulsen	 onze	 pedagogische	 begeleiding	 versterken	 en	 optimaliseren.	 Wat	 leeronder-
steuning	betreft,	willen	we	gericht	inzetten	op	enkele	specifieke	thema’s	waar	de	actuele	nood	zich	
scherper	stelt	vanuit	de	opgedane	ervaringen	afgelopen	schooljaar	en	de	beschikbare	wetenschap-
pelijke	inzichten.	Het	is	de	bedoeling	om	dat	hand	in	hand	met	de	nieuwe	beleidsimpuls	‘effectieve	
didactiek’ vorm te geven.
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Om	 alle	 speerpunten	 te	 kunnen	 realiseren	 die	 we	 in	 het	 Begeleidingsplan 2021-2024 naar voren 
schuiven,	 is	het	noodzakelijk	om	onze	eigen	werking	daarop	af	te	stemmen.	Dat	betekent	dat	we	
als	organisatie	blijven	evolueren	en	ons	niet	enkel	de	vraag	stellen:	‘Doen	we	de	dingen	goed?’,	maar	
ook: ‘Doen we de goede dingen?’.

De denkoefening rond het kerntakendebat dat we intern voerden, heeft haar neerslag gevonden in 
een	(ver)nieuw(d)e	organisatie	die	van	start	ging	in	september	2021	en	die	nog	verder	wordt	uitge-
rold. We wilden ons als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarmee 
voorbereiden	op	de	verwachtingen	van	het	vernieuwde	kwaliteitsdecreet	en	de	besparingen	op	de	
pedagogische begeleiding.

Zoals	ook	beschreven	in	het	huidige	Begeleidingsplan 2022-2025, werd vorig schooljaar een traject 
opgestart	met	alle	medewerkers:	de	strategische	leiderschapsagenda	(SLA).	De	verdere	uitwerking	
ervan is nog volop bezig. In de loop van dat traject worden alle medewerkers ten volle betrokken in 
het	uitzetten	van	de	strategische	en	operationele	doelstellingen	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen.	
Onder het voorlopige motto ‘Samen voor kwaliteit’ neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid op zich 
voor	het	geven	van	input	en	feedback,	maar	ook	voor	het	mee	instaan	voor	de	cultuurverandering	die	
onze	organisatie	nodig	heeft.	Alleen	zo	kunnen	we,	in	de	budgettaire	context	die	ons	wordt	opgelegd,	
verder onze kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen.

Net	zoals	voor	de	prioritaire	thema’s,	geven	we	in	dit	hoofdstuk	voornamelijk	mee	wat	we	het	afge-
lopen schooljaar voor de verschillende items ondernomen hebben. Dat betekent echter niet dat we 
intern	niet	reflecteerden	waar	we	op	dit	moment	staan	en	wat	we	met	het	oog	op	de	toekomst	willen	
borgen,	bannen	of	bijsturen.	In	het	Begeleidingsplan 2022-2025 hebben we onszelf dan ook eenen-
twintig	doelen	gesteld	die	we	binnen	drie	schooljaren	willen	realiseren.	Je	kunt	dit	verslag	dan	ook	
niet lezen los van het recent ingediende begeleidingsplan.

4.1 Visie

Het Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen helpt pedagogisch be-
geleiders	om	gelijkgericht	(samen)	te	werken	en	in	een	gemeenschappelijke	taal	met	elkaar	en	met	
onze	scholen	over	ons	werk	te	communiceren.	Onze	begeleidingsstrategie	is	evidence-informed: ze 
combineert	de	beschikbare	wetenschappelijk	onderbouwde	inzichten	met	de	keuzes	die	we	maken	
op basis van het DNA van onze netwerkorganisatie. In de basisvorming en de voortgezette vorming 
voor pedagogisch begeleiders worden ze expliciet en impliciet behandeld.

Het	basisscenario	is	een	instrument	in	ontwikkeling.	We	sturen	het	continu	bij	op	basis	van	feedback	
van	de	begeleiders,	nieuwe	inzichten	uit	onderzoek	en	beleidsontwikkelingen.	Daartoe	bouwen	we	
ook	gericht	samenwerking	met	de	wetenschappelijke	wereld	uit.

Als	we	terugblikken,	dan	stellen	we	vast	dat	we	al	enkele	positieve	stappen	gezet	hebben	binnen	de	
vooropgestelde	doelstellingen	uit	het	Begeleidingsplan 2021-2024. Onze visie op professionaliseren 
werd	de	voorbije	cyclus	niet	enkel	verder	onderbouwd	uitgewerkt,	maar	vindt	intussen	steeds	meer	
ingang	en	is	bezig	uit	te	groeien	tot	houvast	voor	pedagogisch	begeleiders	en	medewerkers	van	Ka-
tholiek Onderwijs Vlaanderen die instaan voor de professionalisering van de onderwijsprofessionals 
in onze scholen en instellingen. Er groeit in het denken en handelen een Vlaanderenbreed gelijkge-
richte begeleidingsstrategie. Toch zijn we nog niet gekomen waar we naartoe willen. De komende 
schooljaren maken we verder werk van de implementatie van het basisscenario tot in de dagelijkse 
praktijk	van	elke	pedagogisch	begeleider.	Daarvoor	plannen	we	dit	schooljaar	nieuwe	initiatieven.

Dit basisscenario heeft verschillende verschijningsvormen, waaronder een online te raadplegen 
	SharePoint.	Die	omgeving	rolden	we	tijdens	het	schooljaar	2020-2021	uit	en	we	zorgden	tijdens	het	
schooljaar 2021-2022 voor verdere verdieping. Tijdens onze interne vormingen werd stelselmatig 
de	link	gelegd	met	de	reeds	ontwikkelde	materialen	en	 inhouden	over	de	verschillende	vormings-
thema’s. Het staat ter beschikking van alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De 
SharePoint-omgeving	bij	het	basisscenario	fungeert	als	een	portaal	waarlangs	visie,	concrete	toe-
passingen,	achterliggende	kaders,	voorbeelden	van	goede	praktijk	en	reflectievragen	binnen	onze	
organisatie	worden	gedeeld.	De	SharePoint	groeide	de	voorbije	schooljaren	uit	tot	een	omvangrijke	
bron	van	inspirerend	materiaal	die	bovendien	voortdurend	aangevuld	wordt.	Samen	werken	we	het	
permanent	 verder	 uit:	 in	 de	 structurele	 leer-	 en	 ontwikkelteams	 (SLOTS)	 ontwerpen	 pedagogisch	
begeleiders	Vlaanderenbrede	begeleidingsinstrumenten	die	hun	plek	krijgen	op	de	SharePoint.	We	
stemmen	daarnaast	ook	frequent	af	met	recent	wetenschappelijk	onderzoek.

4.2 Geoptimaliseerde werking

4.2.1	 Wetenschappelijke	onderbouwing

Vanuit	onze	strategische	leiderschapsagenda	gingen	we	actief	op	zoek	naar	manieren	waarop	we	
met	onze	hogescholen	en	universiteit	tot	samenwerkingsverbanden	kunnen	komen.	Daartoe	werden	
het voorbije schooljaar de nodige verkennende stappen gezet. Uiteindelijk beslisten we om vanaf 
het	schooljaar	2022-2023	van	start	te	gaan	met	een	nieuw	aanbod	voor	onze	onderwijsinstellingen	
onder	de	naam	‘Het	Forum’.	Het	Forum	is	de	overkoepelende	benaming	voor	een	reeks	van	profes-
sionaliseringsinitiatieven	die	ruimte	geven	aan	onze	hogescholen	en	universiteit	om	het	onderzoek	
en	de	resultaten	van	hun	expertisethema’s	aan	een	ruimer	publiek	voor	te	stellen.	De	bedoeling	is	om	
de	deelnemers	te	prikkelen	in	hun	denken	over	hun	eigen	schoolpraktijk.	Onderzoeksresultaten	zijn	
immers	een	belangrijke	inspiratiebron	voor	onderwijsvernieuwing.

Als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we eveneens blijven groei-
en in het beter en effectiever professionaliseren van onze scholen. Zo zochten we naar mogelijkhe-
den	om	te	werken	aan	onze	wetenschappelijke	onderbouwing,	op	de	hoogte	te	blijven	van	de	meest	
recente wetenschappelijke inzichten over effectieve professionalisering en een gesprekspartner te 
vinden	 bij	 wie	 ideeën,	 acties	 en	 materialen	 getoetst	 kunnen	 worden.	 Daarom	 nam	 onze	 pedago-
gische begeleiding het initiatief tot het oprichten van een netoverschrijdende wetenschappelijke 
adviesgroep voor de thema’s ‘effectief professionaliseren’, ‘begeleidingsdidactiek’ en ‘lerende or-
ganisaties’. Die wetenschappelijke adviesgroep brengt academici in contact met de verschillende 
pedagogische begeleidingsdiensten en het Departement Onderwijs en Vorming. Het initiatief wordt 
in	het	schooljaar	2022-2023	effectief	uitgerold.

4.2.2 Direct contact met de onderwijsprofessional

Daarnaast	zijn	ook	andere	vormen	van	professionalisering	onmisbaar	om	stappen	vooruit	te	zetten	
met	betrekking	tot	het	concrete	begeleidingswerk.	Toch	lag	in	al	onze	activiteiten	de	nadruk	op	het	
directe	contact	met	de	onderwijsprofessional.	We	gaven	absolute	prioriteit	aan	de	onderwijsinstel-
lingen	en	hun	noden.	Om	alles	zo	efficiënt	mogelijk	te	organiseren	en	voldoende	tijd	over	te	houden	

Interne werking: hoe organiseren 
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Het	implementatieproces	WeShare	in	2021-2022	focuste	vooral	op	het	gebruik	van	de	nieuwe	tool	
met	specifieke	aandacht	voor	het	inbrengen	van	directe	contacten	met	onderwijsprofessionals.	In	
het	schooljaar	2022-2023	zetten	we	verder	in	op	de	implementatie	met	als	focus	gebruik,	samen-
werking en monitoring.

4.2.4 Effecten van ons begeleidingswerk

Daarnaast onderzochten we het voorbije schooljaar de impact van de werkzaamheden van de pe-
dagogische begeleiding. In het voorjaar van 2022 organiseerden we een generieke bevraging bij 
leidinggevenden	en	leraren,	waarin	zij	hun	feedback	gaven	over	de	gepercipieerde	effecten	van	het	
geleverde	begeleidingswerk	en	de	sleutelfactoren	die	daartoe	bijdroegen.	We	bevroegen	leidingge-
venden	en	leraren	via	een	online	vragenlijst,	die	door	1.234	respondenten	(389	leidinggevenden	en	
845	leraren)	werd	ingevuld.

Uit	de	resultaten	blijkt	dat	leidinggevenden	en	leraren	overwegend	positief	zijn	over	de	impact	van	
de	pedagogische	begeleiding.	Tussen	59%	en	68%	van	de	respondenten	ging	(eerder	tot	helemaal)	
ermee akkoord dat de pedagogische begeleiding bijdroeg tot het gevoel van expertise of tot veran-
deringen	in	de	praktijk.	Algemeen	zijn	leidinggevenden	significant	meer	tevreden	over	de	effectiviteit	
van	de	pedagogische	begeleiding	dan	leraren.	Vergeleken	met	2018	zijn	leidinggevenden	uit	het	ge-
woon	basis-	en	secundair	onderwijs	echter	iets	minder	tevreden	over	(de	impact	van)	de	pedagogi-
sche	begeleiding.	Leraren	gewoon	secundair	onderwijs	schatten	de	impact	van	de	pedagogische	be-
geleiding	significant	lager	in	dan	hun	collega’s	uit	het	gewoon	basisonderwijs	en	het	buitengewoon	
onderwijs.	 Verder	 blijken	 sleutelfactoren	 voor	 (het	 uitblijven	 van)	 effecten	 van	 begeleidingswerk	
gesitueerd	te	zijn	op	het	niveau	van	de	school	(denken	we	aan	tijd	en	interne	weerstand),	de	con-
text	(bijvoorbeeld	de	coronapandemie)	en	de	begeleiding	(het	aanleveren	van	concrete	en	bruikbare	
input,	duidelijke	antwoorden	op	gestelde	vragen,	inhoudelijke	expertise	…).	Een	samenvatting	van	de	
bevindingen is na te lezen in de tekst ‘Effectbevraging	bij	leidinggevenden	en	leraren	2022:	synthese’.

We	verleenden	onze	actieve	medewerking	aan	de	ontwikkeling	van	het	EDBI-instrument	–	EDBI	staat	
voor	Effectmeting	van	Doelgerichte	Begeleidingsinterventies.	Zowel	aan	de	Delphi-studie	als	aan	de	
daaropvolgende	focusgroepen	namen	telkens	vier	collega’s	deel,	op	uitnodiging	van	de	onderzoe-
kers.	Daarnaast	hadden	we	een	actieve	vertegenwoordiging	in	de	stuurgroep	van	het	OBPWO-project	
dat	resulteerde	in	het	instrument.

Het	interne	professionaliseringstraject	voor	begeleiders	om	de	effectiviteit	van	hun	begeleidingsiniti-
atieven te onderzoeken, werd het voorbije schooljaar voortgezet. Bovendien was er ook een aanbod 
waarbij	begeleiders	individuele	ondersteuning	konden	krijgen	met	betrekking	tot	het	in	kaart	brengen	
van effecten van begeleidingswerk. Voortaan is de professionalisering over effectiviteit van begelei-
dingsinterventies	overigens	een	vast	onderdeel	van	de	basisvorming	voor	nieuwe	begeleiders.

4.2.5 Monitoring

Verder ontwikkelden we het voorbije schooljaar een monitoringplan om de realisatie van de operati-
onele	doelen	uit	het	Begeleidingsplan 2022-2025	systematisch	op	te	volgen.	Het	plan	laat	enerzijds	
toe om het bereik van begeleidingsinitiatieven te inventariseren door op vastgelegde momenten in 
het	schooljaar	informatie	uit	WeShare	te	genereren	en	terug	te	koppelen	naar	de	betrokkenen.	Ander-
zijds	gaat	het	monitoringplan	uit	van	systematische	opvolging	van	de	effecten	van	begeleidingswerk	
op	verschillende	niveaus,	namelijk	het	niveau	van	de	individuele	begeleider,	dat	van	het	operationeel	
doel en de pedagogische begeleiding als geheel. Daartoe zal worden nagegaan in welke mate be-
geleidingsdoelen	 en	 operationele	 doelen	 gerealiseerd	 zijn	 en	 welk	 effectniveau	 uit	 het	 model	 van	
Kirkpatrick we met de diverse begeleidingsinitiatieven bereiken. Het monitoringplan integreert ook 
de	implementatie	van	het	door	de	overheid	ter	beschikking	gestelde	EDBI-instrument.

voor	de	ondersteuningsvragen	van	de	scholen,	spraken	we	af	om	bij	voorkeur	de	vrijdagen	te	be-
schouwen	 als	 ‘interne	 werkdagen’	 of	 ‘vergaderdagen’.	 Dat	 betekent	 dat	 we	 bij	 de	 opmaak	 van	 de	
kalender	voor	het	schooljaar	2021-2022	werkten	met	een	herhalend	systeem	van	SLOT-dagen,	werk-
dagen in de operationele teams in de regio’s en professionaliseringsmomenten. Om tegelijkertijd vol-
doende	flexibel	met	de	planning	om	te	gaan,	bepaalden	we	eveneens	bij	de	start	van	het	schooljaar	
een aantal ‘gereserveerde vrijdagen voor schoolcontacten’. Door de praktische organisatie verder te 
stroomlijnen,	kwam	er	waarlijk	ruimte	vrij	voor	ons	engagement	om	de	contacten	met	de	onderwijs-
professionals	te	verhogen.	We	maakten	op	het	niveau	van	de	organisatie	verdere	afspraken	over	de	
tijdsbesteding van de pedagogisch begeleiders: we streven voor het geheel van onze pedagogische 
begeleiding	naar	een	gemiddelde	van	circa	20%	van	de	tijd	voor	visie-	en	ontwikkelwerk	(met	ook	een	
stukje	externe	contacten,	onder	meer	samenwerking	met	externen)	en	gemiddeld	circa	80%	school-
nabije	 opdrachten	 (inclusief	 verplaatsingen,	 voorbereiding	 en	 naverwerking)	 met	 gemiddeld	 circa	
50%	van	de	tijd	die	besteed	wordt	aan	direct	contact	met	de	onderwijsprofessional.

4.2.3 Interne kwaliteitsontwikkeling

Het	voorbije	schooljaar	bouwden	we	onze	interne	kwaliteitsontwikkeling	verder	uit.	Onze	gebruikers-	
en	samenwerkingstool	WeShare	werd	eind	augustus	2021	in	alle	teams	in	gebruik	genomen	na	een	
schooljaar	met	drie	pilootteams.	Enkel	de	congregationele	begeleiding	stapte	pas	in	augustus	2022	
in.

De	implementatie	van	de	gebruikerstool	werd	actief	ondersteund	door	professionaliseringsinitiatie-
ven	op	het	vlak	van	gebruik	van	de	tool	en	op	het	vlak	van	begeleidingsdidactiek	en	door	procesbe-
geleiding	en	coaching	binnen	de	teams.	We	zien	een	positieve	evolutie	in	het	gebruik	van	de	tool	voor	
schoolcontacten tijdens het schooljaar.

Wat de ontwikkeling van de tool betreft, is de aandacht vooral gegaan naar het optimaliseren ervan 
voor	de	gebruiker	(bijvoorbeeld	aanpassingen	om	de	administratieve	planlast	te	beperken	en	de	ver-
binding	met	de	Outlookagenda)	en	het	uitbouwen	van	een	systeem	om	beter	te	kunnen	monitoren.	
Wat die monitoring betreft, is op het einde van het schooljaar 2021-2022 gerealiseerd:

•	 zicht	op	bereikte	en	niet-bereikte	instellingen	op	organisatieniveau,	per	regionaal	werkings-
gebied,	 op	 individueel	 niveau,	 op	 onderwijsniveau	 en	 onderwijssoort	 voor	 het	 lopende	
schooljaar;

•	 zicht	op	de	mate	waarin	we	aan	onze	strategische	doelen	werken;

•	 zicht	 op	 en	 overzicht	 van	 de	 begeleidingen	 die	 we	 vormgeven,	 inclusief	 het	 zicht	 op	 de	
verschillende	 types	 begeleidingen,	 inclusief	 het	 aanbodgerichte,	 en	 de	 instellingen	 die	
deelnemen;

•	 zicht	op	het	bereik	en	de	intensiteit	(aantal	acties	en	aantal	uren)	van	onze	schoolcontac-
ten	op	verschillende	niveaus:	organisatieniveau,	op	niveau	van	het	werkingsgebied,	indivi-
dueel	niveau;

•	 zicht op de globale effectscore in sterren van de concrete doelen afgestemd met onze 
instellingen.

Er	 is	 ruimte	 om	 op	 verschillende	 manieren	 informatie	 te	 borgen	 over	 de	 effectiviteit	 van	 begelei-
dingsinitiatieven.	Bij	het	afsluiten	van	een	begeleiding	geeft	de	individuele	begeleider	een	score	op	
een	vierpunts-Likertschaal	op	basis	van	een	zelf	gekozen	instrument	of	methodiek.

Die gegevens bieden kansen voor de interne kwaliteitsontwikkeling van onze organisatie en dragen 
bij tot het versterken van het personeels- en professionaliseringsbeleid.

Het	zicht	via	WeShare	op	aanbodgestuurde	en	vraaggestuurde	ondersteuning	biedt	mogelijkheden	
om	het	nieuwe	aanbod	sterker	vorm	te	geven.	Ook	op	dat	vlak	zijn	er	nog	groeikansen	in	de	teams.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Synthesetekst_effectbevraging_pedagogische_begeleiding
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4.3 Zichtbaarheid

4.3.1	 Communicatie	over	onze	dienstverlening

De	 (ver)nieuw(d)e	 organisatiestructuur	 van	 onze	 pedagogische	 begeleiding,	 die	 inging	 vanaf	 1	
september 2021, versterkte de noodzaak om in te zetten op zichtbaarheid. Om als pedagogische 
begeleiding	efficiënt	te	kunnen	werken,	is	het	belangrijk	dat	we	onze	dienstverlening	voor	de	doel-
groepen	waarop	we	ons	richten,	zo	goed	mogelijk	uit	de	verf	 laten	komen.	We	trokken	in	de	loop	
van	het	voorbije	schooljaar	tijdens	de	regionale	COBES-vergaderingen	–	COBES	staat	voor	Comité	
Besturen,	 een	 structureel	 overlegorgaan	 tussen	 de	 schoolbesturen	 van	 een	 werkingsgebied	 –,	 de	
directiecommissies	en	adviesraden,	en	de	inforondes	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	tijd	uit	om	
aan	onze	schoolbestuurders	en	directeurs	duidelijk	te	maken	wat	de	impact	van	de	besparingen	op	
onze werking is en hoe we ervoor willen blijven zorgen dat elke onderwijsinstelling die lid is van onze 
netwerkorganisatie een beroep kan doen op de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen.	We	bundelden	daartoe	de	krachten	en	legden	nog	meer	de	klemtoon	op	‘schoolnabij-
heid’	en	een	‘efficiënte	inzet	van	de	expertise’	van	onze	pedagogisch	begeleiders.

We	informeren	vanuit	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	onze	leden	eveneens	via	nieuwsbrieven.	Voor	
de	thematische	nieuwsbrief,	die	wekelijks	op	donderdag	verzonden	wordt,	steeg	het	aantal	ontvan-
gers	vorig	schooljaar	van	73.310	naar	77.149.	De	vakkennieuwsbrief,	die	maandelijks	gerichte	infor-
matie	in	de	mailbox	van	leraren	secundair	onderwijs	bezorgt,	kende	in	2021-2022	een	enorme	groei.	
Het aantal ontvangers nam toe van 8.137 bij het begin van het schooljaar tot 12.383 op het einde van 
het	schooljaar.	Leraren	moeten	zichzelf	inschrijven	voor	de	vakkennieuwsbrief,	wat	een	stijging	van	
meer	dan	50%	toch	op	z’n	minst	opmerkelijk	maakt.

De	geïntegreerde	dienstverlening	van	de	PRO.-site	werd	verder	doorgetrokken	in	de	nieuwsbrieven	
die	we	vanuit	onze	organisatie	verzenden.	Sowieso	is	de	nieuwsbrief	sinds	enkele	schooljaren	hele-
maal	afgestemd	op	de	verschillende	doelgroepen	die	we	vanuit	de	pedagogische	begeleiding	willen	
bereiken.	Je	kunt	er	als	gebruiker	voor	kiezen	over	welke	thema’s	je	via	de	nieuwsbrief	geïnformeerd	
wordt	 en	 door	 te	 werken	 met	 de	 labels	 ‘bestuurder’,	 ‘directeur’,	 ‘middenkader’,	 ‘leraar’,	 ‘ondersteu-
nend	personeel’,	‘preventieadviseur’	en	‘andere’	slagen	we	er	vanuit	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
beter dan voorheen in om de verschillende doelgroepen zo gericht mogelijk te informeren over voor 
hen relevante pedagogisch-didactische onderwerpen. We hopen de leidinggevenden, leraren, zorg-
coördinatoren … een goed beeld te geven van wat de pedagogische begeleiding allemaal doet en wat 
de pedagogische begeleiding voor hen kan betekenen.

4.3.2 PRO.-site Katholiek Onderwijs Vlaanderen

We	 ondersteunden	 met	 de	 begeleidingsinitiatieven	 onze	 onderwijsinstellingen	 op	 pedagogisch-	
didactisch	 vlak.	 We	 wekten	 aan	 de	 hand	 van	 verschillende	 communicatiekanalen	 de	 nodige	 aan-
dacht	voor	ons	ondersteuningsaanbod.	Onze	website	voor	de	onderwijsprofessional,	de	PRO.-site	
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vormt de draaischijf van onze digitale dienstverlening. Het gaat 
om	één	Vlaanderenbrede	website,	waarbij	 je	als	gebruiker	er	wel	gemakkelijk	aan	de	hand	van	 je	
persoonlijke	profiel	of	door	het	instellen	van	‘kijkfilters’	voor	kunt	opteren	om	enkel	de	info	voor	een	
bepaald	onderwijsniveau	in	een	welomschreven	regio	te	raadplegen.	Op	de	PRO.-site	raadpleegden	
onderwijsprofessionals in 2021-2022 niet alleen leerplannen, visieteksten en andere begeleidings-
materialen, maar ook tal van praktijkvoorbeelden waarmee ze onmiddellijk aan de slag konden gaan.

In het voorbije schooljaar had onze PRO.-site 339.816 bezoekers. Als we de gegevens in verband 
met	 onze	 websites	 en	 sociale	 media	 aandachtiger	 bekijken,	 kunnen	 we	 besluiten	 dat	 de	 meeste	
gebruikers	naar	de	PRO.-site	surften	voor	het	raadplegen	van	de	leerplannen	van	Katholiek	Onder-
wijs	 Vlaanderen	 en	 de	 themapagina	 ‘modernisering	 so’.	 Naast	 de	 ZillSite	 (105.363	 bezoekers)	 en	
de	digitale	leerplantool	voor	het	secundair	onderwijs,	LLinkid,	met	85.297	gebruikers,	scoren	ook	de	
themapagina’s	die	aansluiten	bij	identiteit	(Leeftocht)	en	de	materialen	in	de	evaluatiebox	voor	het	

68



7170

4.4	 Interne	communicatie	en	samenwerking

Op regelmatige basis organiseren we algemene personeelsvergaderingen. Daar worden de stand-
punten	 en	 de	 visie	 van	 Katholiek	 Onderwijs	 Vlaanderen	 toegelicht	 en	 geduid	 bij	 actuele	 thema’s.	
Voor	 het	 aftoetsen	 van	 inhoudelijke	 onderwerpen	 voorzagen	 we	 vorig	 schooljaar	 ook	 regelmatig	
momenten	voor	transversaal	overleg.	De	besproken	onderwerpen	waren	zeer	uiteenlopend:	het	ver-
nieuwde	kwaliteitsdecreet,	de	bespreking	van	het	rapport-Brinckman,	de	resultaten	van	de	algemene	
effectenbevraging …

Als	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	trekken	we	voluit	de	kaart	van	
Vlaanderenbrede samenwerking en expertisedeling. Het teamgericht samenwerken wordt onder 
meer gefaciliteerd door WeShare. Relevante informatie kan op verschillende manieren bewaard en 
gedeeld worden in WeShare. In dat opzicht zijn er in de teams nog heel wat groeikansen om geïnte-
greerde	ondersteuning	te	versterken	en	de	onderlinge	samenwerking	te	verhogen.

Bij het basisscenario hoort een inspiratiebibliotheek, die ook via de SharePoint-omgeving wordt aan-
gevuld	en	ontsloten.	Die	vindplaats	reikt	aan	onze	begeleiders	scenario’s,	werkvormen	en	bronnen	
aan	ter	inspiratie,	onderbouwing	en	ondersteuning	van	hun	begeleidingspraktijk.	De	inspiratiebiblio-
theek	is	bedoeld	als	een	levende	tool.	Om	onze	pedagogisch	begeleiders	nog	meer	te	ondersteunen	
in het kwaliteitsvol begeleiden, ontwikkelden we vorig schooljaar eveneens de Toolkit voor kwaliteits-
vol ontwikkelen en begeleiden.

Vanaf het begin van het schooljaar 2021-2022 vormen thematische Vlaanderenbrede leer- en ont-
wikkelteams – intern spreken we van de SLOT- en OLOT-werking – een belangrijk onderdeel van de 
vernieuwde	werking	van	onze	pedagogische	begeleiding.	De	kennis,	ervaring	en	(begeleidings)didac-
tische	inzichten	die	ontwikkeld	en	gedeeld	worden	binnen	onze	structurele	en	occasionele	leer-	en	
ontwikkelteams, operationele teams, ontwikkelteams en diensten delen we via SharePoint-omgevin-
gen met elkaar. Zo zijn er diensteigen en SLOT-eigen SharePoints die toegankelijk zijn voor alle me-
dewerkers	die	er	werkzaam	zijn.	Doorontwikkelde	instrumenten,	visiestukken,	scenario’s	…	worden	
geplaatst in de eerder vermelde inspiratiebibliotheek, een centrale vindplaats die toegankelijk is via 
ons intranet.

basisonderwijs	bijzonder	goed.	Uit	de	algemene	effectenbevraging	(zie	punt	4.2.4)	bleek	overigens	
dat	de	(overgrote)	meerderheid	van	de	respondenten	de	website	als	gebruiksvriendelijk	bestempelt	
(73%)	en	er	de	informatie	terugvindt	waarnaar	men	op	zoek	is	(81%).	Vooral	het	ruime	aanbod	aan	
informatie	wordt	als	een	pluspunt	gezien.

4.3.3 Professionaliseringsaanbod schooljaar 2022-2023

De Academie kondigde in het derde trimester de professionaliseringsinitiatieven voor het schooljaar 
2022-2023 aan. De belangrijkste principes van ons professionaliseringsaanbod blijven de integratie 
van nascholing en begeleiding en een professionaliseringsaanbod gelinkt aan de prioriteiten van het 
begeleidingsplan.	 We	 hanteerden	 daarbij	 in	 het	 schooljaar	 2021-2022	 een	 nieuwe	 werkwijze.	 We	
trokken volop de Vlaanderenbrede kaart. Dat wil zeggen dat je als onderwijsprofessional, ongeacht 
je	 woon-	 of	 werkplaats,	 kunt	 aansluiten	 bij	 elk	 initiatief.	 Bovendien	 vullen	 we	 het	 professionalise-
ringsaanbod	in	de	loop	van	het	schooljaar	voortdurend	aan.	Zo	kunnen	we	snel	inspelen	op	nieuwe	
behoeften	en	de	snel	veranderende	actualiteit.	De	PRO.-site	vervult	opnieuw	de	rol	van	draaischijf	in	
het	verspreiden	van	de	initiatieven.	Ook	in	(afzonderlijke)	nieuwsbrieven,	via	onze	sociale	media	en	
door	middel	van	een	banner	in	onze	e-mailhandtekening	maakten	we	promotie	voor	het	uitgebreide	
aanbod	voor	 het	huidige	schooljaar.	We	zijn	ervan	overtuigd	dat	onze	nieuwe	manier	van	werken	
bijdraagt tot een nog hogere kwaliteit van het aanbod en nog meer geïnspireerd is door de noden en 
behoeften van onze leden.

4.3.4	 Evalueren	en	bijsturen	communicatiestrategie

De	verschillende	communicatieacties	van	het	voorbije	schooljaar	werden	nauwgezet	opgevolgd,	om	
eruit	te	leren	en	zo	te	komen	tot	een	goede	communicatiemix.	Zo	werkten	we	met	een	contentma-
nagement	waarin	collega’s	van	de	thematische	diensten	op	zoek	gingen	naar	verklaringen	voor	suc-
cesvolle	communicatieacties.	Op	basis	van	de	inzichten	die	we	zo	verkregen,	willen	we	onder	andere	
de sociale media van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gerichter inzetten en bekijken welke thema’s 
op	een	bijzondere	manier	uitgelicht	kunnen	worden.	In	het	Jaarverslag	Katholiek	Onderwijs	Vlaande-
ren	2021-2022,	dat	een	werkgroep	op	dit	moment	voorbereidt,	besteden	we	eveneens	opnieuw	ruime	
aandacht aan pedagogische thema’s en dossiers.

4.3.5 Digitale lerarennetwerken

Het Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen	is	intussen	als	laagdrempelig	digitaal	uitwisse-
lingsplatform een vaste waarde om leraren en andere onderwijsprofessionals van ons onderwijsnet 
over de grenzen van de scholen en scholengemeenschappen heen met elkaar in contact te brengen. 
Zulke	digitale	platformen	bleken	de	voorbije	schooljaren	sterke	instrumenten	om	niet	alleen	–	al	dan	
niet	in	moeilijke	omstandigheden	ten	gevolge	van	de	coronacrisis	–	vanuit	de	pedagogische	bege-
leiding	contact	te	houden	met	onze	doelgroepen,	maar	ook	om	ervoor	te	zorgen	dat	onderwijspro-
fessionals	elkaar	ook	online	kunnen	vinden.	We	zetten	het	afgelopen	schooljaar	verder	in	op	de	ver-
breding van het initiatief, wanneer er daartoe een behoefte in het werkveld vastgesteld werd. Er werd 
een	 klein	 twintigtal	 nieuwe	 lerarennetwerken	 opgericht,	 gaande	 van	 lerarennetwerken	 die	 onmid-
dellijk	aansluiten	bij	de	implementatie	van	de	nieuwe	leerplannen	in	het	secundair	onderwijs	tot	het	
samenbrengen	van	GOK-coördinatoren	in	het	buitengewoon	onderwijs	of	een	lerarennetwerk	rond	
internationalisering.	 Vanuit	 de	 pedagogische	 begeleiding	 boden	 we	 de	 nodige	 ondersteuning:	 we	
stimuleerden	de	onderlinge	communicatie,	de	ontwikkeling	en	uitwisseling	van	materialen	…	Sinds	
het schooljaar 2021-2022 hanteren we ook een leidraad voor het opstarten van een lerarennetwerk.
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4.5.3 Personeelsinzet in de pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen

We rapporteren in dit jaarverslag over de werkzaamheden van alle begeleiders werkzaam in de pe-
dagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om onze decretale opdracht waar te 
maken,	beschikken	we	over	personele	en	financiële	middelen.	We	geven	in	eerste	instantie	een	over-
zicht	van	die	middelen	en	vervolgens	maken	we	duidelijk	waar	we	die	voor	inzetten.
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving voor het werkingsjaar 
2021-2022	van	de	overheid	ambten	pedagogisch	adviseur	(122	VTE)	en	ambten	in	reguliere	deta-
chering	(89,5	VTE).
Naast	reguliere	detacheringen	beschikte	de	pedagogische	begeleiding	ook	over	detacheringsamb-
ten	voor	taal	en	kansenrijk	onderwijs	(5,5	VTE).
Voor	de	versterking	van	de	brede	basiszorg	en	verhoogde	zorg,	gefinancierd	door	de	‘aanvullende	
werkingsmiddelen’	(2.112	k	EUR),	werden	voor	1.617	k	EUR	personeelsleden	via	afgekochte	detache-
ringen	of	(samenwerkings)overeenkomsten	aangesteld	ten	belope	van	14,7	VTE1.
Vanuit	de	middelen	voor	voorrangsbeleid	Brussel	(292	k	EUR)	werden	voor	245	k	EUR	begeleiders	
aangesteld ten belope van 2,4 VTE.
Voor	de	nascholingen	die	werden	gefinancierd	vanuit	het	koepelkrediet	(687	k	EUR),	werden	voor	740	
k EUR personeelsleden aangesteld ten belope van 10,9 VTE.
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet daarnaast ook nog via BPT-
uren	van	de	scholen	(vak)begeleiders	in.
De onderstaande tabel geeft weer waar onze pedagogisch begeleiders aan de slag zijn. 

Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen – 2021-2022 - inzet in VTE2 

Ambten pedagogisch ad-
viseurs en gedetacheer-
den

Afgekochte gedetacheerden 
of via (samenwerkings)over-
eenkomst

Thematische Vlaanderenbrede begeleiding

Curriculum	&	vorming 119,15 19,6

Zorgbreed	&	kansenrijk	onderwijs 26,15 7,4

School-	&	kwaliteitsontwikkeling 29,5 1

Identiteitsontwikkeling 5

Stafdienst en internaten 7

Academie 3

Congregationele begeleiding

Broeders van Liefde 5,4

Salesianen van Don Bosco 3

Jezuïeten 4,2

Vlaams Lasalliaans Perspectief 2

Vrij CLB Netwerk

4,5
 

1 	De	vermelde,	met	financiële	middelen	aangestelde,	VTE	betreffen	telkens	de	personeelsinzet	op	31/12/2021.
2 	Personeelsinzet	op	31/12/2021.

4.5 Personeels- en professionaliseringsbeleid

4.5.1	 Vernieuwde	organisatiestructuur	

Naar aanleiding van de besparingen op de pedagogische begeleiding waren we genoodzaakt onze 
werking	 te	 herdenken.	 Om	 onze	 geïntegreerde	 dienstverlening	 te	 kunnen	 blijven	 garanderen,	 her-
schikten	we	onze	structuur	en	brachten	onze	pedagogisch	begeleiders	samen	onder	de	inhoudelijke	
thema’s	 Curriculum	 &	 vorming,	 Identiteitsontwikkeling,	 School-	 &	 kwaliteitsontwikkeling	 en	 Zorg-
breed	&	kansenrijk	onderwijs.	We	zorgden	ervoor	dat	de	schoolnabijheid	verder	gegarandeerd	bleef	
door voortaan te werken met operationele teams die regionaal georganiseerd worden.

Tegelijkertijd	brachten	we	alle	pedagogische	en	praktische	ondersteuning	in	verband	met	onze	pro-
fessionaliseringsinitiatieven samen in de Academie. Die Vlaanderenbrede aanpak voor het volledige 
professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat garant voor een optimalisatie 
van	de	processen	en	betekent	tegelijk	een	inhoudelijke	versterking	door	de	nauwere	samenwerking.	
De	Dienst	Ondersteuning	zorgt	voor	de	praktische	ondersteuning	van	de	dagelijkse	werking.	De	Staf-
dienst	staat	in	voor	de	coördinatie	tussen	diensten,	regio’s	en	met	externe	partners.

Tijdens	 het	 schooljaar	 2021-2022	 kenden	 de	 doorgevoerde	 wijzigingen	 hun	 implementatie.	 Het	
vormgeven	 van	 nieuwe	 samenwerkingsverbanden,	 nieuwe	 werkwijzen	 en	 het	 creëren	 van	 nieuwe	
teams	met	andere	leidinggevenden	vroegen	uiteraard	de	nodige	aandacht.

Vier	congregaties,	de	grote	katholieke	schoolbesturen	van	de	Broeders	van	Liefde,	de	Jezuïeten,	de	
Salesianen van Don Bosco en het Vlaams Lasalliaans Perspectief, coördineren vandaag een deel van 
de	pedagogische	begeleiding	voor	hun	scholen	zelf.	Voor	alle	andere	scholen	nemen	de	thematische	
diensten	 vanuit	 hun	 regionale	 of	 Vlaanderenbrede	 operationele	 werking	 de	 gehele	 pedagogische	
begeleiding	voor	hun	rekening.	Het	voorbije	schooljaar	hebben	we	deze	nieuwe	aanpak	samen	voor-
bereid. 

4.5.2 Personeelsbeleid 

We werkten eveneens aan verschillende aspecten van ons personeelsbeleid. We verdiepten onze 
aanpak	rond	loopbaanbegeleiding	en	uitdienstgesprekken.	Al	sinds	het	schooljaar	2019-2020	doen	
we aan medewerkers met wie we de samenwerking als organisatie moeten stopzetten een aanbod 
van	loopbaancoaching	om	hen	op	die	manier	de	kans	te	geven	om	te	reflecteren	over	hun	sterktes,	
competenties	en	groeipunten.	Zo	ondersteunen	we	hen	ook	in	het	oriënteringsproces	omtrent	verde-
re	stappen	in	hun	loopbaan.	Daarnaast	bieden	we	structureel	uitstapgesprekken	aan.	Als	organisatie	
willen we zorgzaam en respectvol omgaan met onze medewerkers, we willen hen zo positief moge-
lijk	laten	terugblikken	op	hun	tijd	binnen	de	organisatie	en	tegelijkertijd	ook	de	mogelijkheid	geven	
tot feedback. Als organisatie doen we op die manier aan kwaliteitsontwikkeling. De informatie die we 
verwerven	in	deze	fase	kan	ons	interessante	input	en	inzichten	geven	over	onze	werking.	Daarnaast	
zetten	we	in	op	het	creëren	van	blijvende	ambassadeurs	voor	onze	netwerkorganisatie.

We verbreedden ook ons aanbod met betrekking tot professionalisering door naast het aanbod rond 
vakinhoudelijke	expertise	en	begeleidersvaardigheden	ook	in	te	zetten	op	een	aanbod	voor	persoon-
lijke	ontwikkeling	(zie	4.5.4 Professionaliseringsbeleid).

We	ondersteunden	ook	de	interne	teamwerking.	We	werkten	een	aanpak	uit	om	met	alle	teams	in	
dialoog	te	gaan	over	werkdruk,	werkgeluk	en	worklifebalance	en	koppelden	er	per	team	acties	aan.	
Ook	zetten	we	een	specifiek	project	op	met	als	doel	de	samenwerking	in	de	teams	te	ondersteunen.	
We	focusten	daarbij	op	hoe	je	de	bijdragen	die	ieder	individu	aan	het	team	levert,	kunt	verhelderen,	de	
mate	waarop	je	bijdragen	kunt	afstemmen	op	elkaar	en	de	mate	waarin	er	via	de	bijdragen	gewerkt	
wordt	op	essentiële	processen	in	een	team,	zoals	besluitvormingsprocessen.
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4.5.4 Professionaliseringsbeleid

Gebaseerd op de domeinen van ons leer- en ontwikkelbeleid vormde het Basisscenario voor het pro-
fessionaliseren van katholieke dialoogscholen ook in 2021-2022 de rode draad van het professio-
naliseringsbeleid van de pedagogische begeleiding. Zowel in de basisvorming voor pedagogisch 
begeleiders als in de voortgezette vormingen voor ervaren pedagogisch begeleiders werden de visie 
en	de	eraan	verbonden	en	onderliggende	modellen	en	instrumenten	gehanteerd.

Bij	de	interne	professionalisering	van	onze	begeleiders	hanteerden	we	ons	‘curriculum	interne	pro-
fessionalisering’.	Ons	curriculum	interne	professionalisering	gaat	uit	van	vijf	speerpunten:

1. de	eigen	professionele	identiteit	ontwikkelen;

2. inzetten	op	geïnspireerd	en	kwaliteitsvol	onderwijs;

3. samenwerken	in	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen;

4. effectief	begeleiden;

5. inhouden	vertalen	naar	de	concrete	begeleidingspraktijk.

Basisvorming voor pedagogisch begeleiders

Startende	pedagogisch	begeleiders	werden	ook	vorig	schooljaar	automatisch	toegeleid	naar	de	ba-
sisvorming	(BaVo).	Die	vorming	loopt	over	twee	schooljaren.	Het	programma	bestaat	uit	een	intake-
gesprek,	inhoudelijke	sessies,	intervisies	en	praktijkonderzoek.	Centraal	in	het	vormingsaanbod	voor	
de beginnende begeleiders staat de begeleidingsdidactiek.

In het schooljaar 2021-2022 namen ongeveer zestig pedagogisch begeleiders deel aan die vorming.

Etalage interne professionalisering

Het	volledige	interne	professionaliseringsaanbod	publiceerden	we	via	een	SharePoint.	We	brachten	
in	de	etalage	interne	professionalisering	het	aanbod	vanuit	de	verschillende	diensten	van	onze	orga-
nisatie	samen.	Op	basis	van	hun	persoonlijke	professionaliseringsbehoeften	en	in	overleg	met	hun	
leidinggevende konden medewerkers inschrijven voor de vorming die ze nodig hebben. De aange-
boden initiatieven zijn ontworpen volgens blended principes, waardoor onze medewerkers zich ook 
plaats- en tijdsonafhankelijk konden professionaliseren.

Teamgebonden interne professionalisering

Naast	die	individugerichte	professionalisering	vonden	in	het	schooljaar	2021-2022	ook	initiatieven	
plaats gericht op het versterken en coachen van onze teams, projectgroepen en dienstgebonden 
groepen. Voorbeelden daarvan zijn:

•	 de	dag	van	de	begeleider	basisonderwijs;

•	 de	coaching	van	nascholingsteams;

•	 de	vormingsinitiatieven	met	betrekking	tot	onze	gebruikerstool	WeShare	op	het	niveau	van	
alle	teams;

•	 de	vakinhoudelijke	visieontwikkeling	in	de	diensten	en	in	ontwerpteams;

•	 de	Vlaanderenbrede	WIJ-dagen;

•	 …

Externe professionaliseringskansen

Naast het aanbod voor interne professionalisering zetten we ook in op externe professionalisering 
op	maat	en	vraag	van	individuele	medewerkers	en	teams	binnen	onze	organisatie.

4.6 Financiële rapportage 2021-2022

De cijfers van het boekjaar 2021-2022 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw worden in maart 
2023 aan de algemene vergadering voorgelegd, na controle door de bedrijfsrevisor.

We	rapporteren	hier	in	het	algemeen	over	de	uitgaven	in	verband	met	de	door	de	overheid	verkregen	
subsidies	 met	 het	 oog	 op	 de	 werking	 van	 de	 pedagogische	 begeleiding	 van	 Katholiek	 Onderwijs	
Vlaanderen in 2021-2022.

4.6.1 Inkomsten

De middelen worden ons toegekend op basis van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 
van	onderwijs	(artikel	18,	19,	20,	21/1).	Artikel	22/1	bepaalt	de	generieke	besparing	van	6%.	De	6%	
generieke	besparing	is	verwerkt	in	de	inkomsten.	Voor	de	reguliere	middelen	betekent	dat	een	min-
dering	van	12%,	voor	de	aanvullende	middelen	voorrangsbeleid	Brussel	en	gelijke	onderwijskansen	
telkens	15%.

 

Dienstbrief Beschikbare budgetten

Reguliere	werkingsmiddelen +	2.079.956,69 +	1.830.361,89

Aanvullende	 werkingsmidde-
len gelijke onderwijskansen

+	54.241,08 +	46.104,92

Aanvullende	 middelen	 voor-
rangsbeleid	Brussel

+	292.667,07 +	248.404,75

Besparing - 301.993,29

Totaal + 2.124.871,55

4.6.2 Uitgaven

De	 generieke	 besparing	 van	 6%	 overschrijdt	 vandaag	 ruim	 de	 12%	 op	 het	 totaal	 van	 de	 reguliere	
werkingsmiddelen	en	aanvullende	middelen.	Vooral	de	uitgaven	op	de	reguliere	werkingsmiddelen	
staan	 daardoor	 erg	 onder	 druk.	 Zoals	 uit	 onderstaande	 tabel	 blijkt,	 worden	 van	 de	 reguliere	 wer-
kingsmiddelen	ook	 loonkosten	betaald.	Het	gaat	om	 (een	deel	van)	de	 lonen	van	administratieve	
medewerkers	in	de	regio’s	en	enkele	collega’s	in	Dienst	Ondersteuning	(boekhouding,	HR	en	ICT).

Reguliere werkingsmiddelen

Samenvatting

Inkomsten Uitgaven Eindtotaal

1.830.361,89  -  2.161.366,92  -    331.005,03  
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Uitsplitsing	uitgaven

 loonkost 726.455

 werkingsmiddelen 1.434.912

Aanvullende werkingsmiddelen gelijke onderwijskansen

Inkomsten Uitgaven Eindtotaal

+	46.104,92		 - 47.023,00  - 918,08  

Uitsplitsing	uitgaven

 loonkost 44.804,00  

 werkingsmiddelen  2.219,00  

Aanvullende werkingsmiddelen voorrangsbeleid Brussel

Inkomsten Uitgaven Eindtotaal

+	248.404,75		  - 245.244,00  +	3.160,75		

Uitsplitsing	uitgaven

 loonkost     242.176,00  

 werkingsmiddelen       3.068,00  

Totaal

+		2.124.871,55		 - 2.453.633,92  - 328.762,37  

Met	de	inzet	van	de	gekleurde	middelen	ter	ondersteuning	van	het	decreet	leersteun	(via	onze	wer-
king	rond	Leerondersteuning)	zijn	we	gericht	en	rekening	houdend	met	de	nog	komende	besparingen	
omgegaan. We hebben strategisch voor een maximale overdracht van middelen gekozen, zodat we 
begeleiders	die	in	2021-2022	en	in	2022-2023	een	opdracht	op	zich	nemen	vanuit	gekregen	ambten	
een	gecontinueerde	aanstelling	kunnen	garanderen.

Leersteun

Samenvatting

Inkomsten Uitgaven Eindtotaal

+	2.112.417,05		 - 1.660.316,41  +	452.100,64		

Uitsplitsing	uitgaven	  

loonkost 1.616.836

werkingsmiddelen 43.480

4.6.3 Rapportering koepelkrediet 2021-2022

De	 pedagogische	 begeleiding	 ontvangt	 jaarlijks	 een	 budget	 voor	 de	 professionalisering	 van	 haar	
instellingen via nascholing, het ‘koepelkrediet’. Het nascholingsaanbod georganiseerd binnen het 
koepelkrediet	kende	in	de	schooljaren	2019-2020	en	2020-2021	een	grote	terugval	ten	gevolge	van	
de coronacrisis. In het schooljaar 2021-2022 zetten we versterkt in op ons aanbod en werd er een 
inhaalbeweging gerealiseerd.

Koepelkrediet

Inkomsten Uitgaven Eindtotaal

+	686.712,25		 - 824.115,21   - 137.402,96  

Uitsplitsing	uitgaven 

loonkost 739.879

werkingsmiddelen 84.237

In	de	eerste	bijlage	achteraan	wordt	er	inhoudelijk	nog	apart	over	onze	nascholingsactiviteiten	ge-
rapporteerd. We geven in 7.1 Nascholingsprojecten schooljaar 2021-2022 ook nog enkele cijfers ter 
illustratie	mee.
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5.1	 Structurele	samenwerkingsverbanden

De	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	heeft	talrijke	structurele	samen-
werkingsverbanden,	zoals	ook	al	bleek	uit	de	Excellijsten	voor	de	decretale	opdrachten	6	en	7	(zie 
punt	2.1	Decretale	opdrachten).	Voor	de	samenwerking	met	de	onderwijsinspectie	dienen	we	ook	
apart een netoverschrijdend jaarverslag in.

5.2 Netoverschrijdende samenwerkingsverbanden

In de bijlagen nemen we de activiteitenverslagen op van de netoverschrijdende samenwerkingsver-
banden van het afgelopen schooljaar.

5.3 Samenwerking met de academische wereld

In elk begeleidingsverslag zoomen we in op de samenwerking met een andere partner. Voor het 
schooljaar 2021-2022 kozen we voor een voorbeeld rond de samenwerking met de academische 
wereld.

Naar aanleiding van de coronacrisis zetten we in 2020 een samenwerking op met experten van de KU 
Leuven	onder	leiding	van	Kristof	De	Witte	(Faculteit	Economie	en	Bedrijfswetenschappen).	Het	slui-
ten van de scholen in die periode leidde namelijk tot een sterke verstoring van het onderwijsaanbod 
met bijhorende vrees voor een afname van leerprestaties en toename van ongelijkheid.

Aan	de	hand	van	een	grondige	analyse	van	de	globale	resultaten	van	de	gevalideerde	toetsen	van	
Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	(IDP)	werd	nagegaan	wat	de	effecten	van	de	coronacrisis	en	het	
sluiten	 van	 scholen	 op	 leerlingenprestaties	en	 onderwijsongelijkheid	waren.	 Dat	 bezorgde	 ons	 en	
het	ruimere	onderwijsveld	een	betrouwbare	blik	op	macroniveau.	Uit	die	IDP-analyses	leerden	we	dat	
door	de	COVID-19-crisis	de	geanalyseerde	groep	van	leerlingen	in	2020	significante	leerverliezen	le-
den,	met	afnames	die	het	equivalent	zijn	van	een	half	jaar	scholing.	Daarnaast	steeg	de	ongelijkheid	
in	testscores	binnen	scholen	met	17%	voor	wiskunde	en	20%	voor	Nederlands.	Tussen	scholen	nam	
de	ongelijkheid	toe	met	7%	voor	wiskunde	en	18%	voor	Nederlands.	Het	leerverlies	en	de	toename	
van ongelijkheid waren groter in scholen met meer kwetsbare leerlingen.

In 2021 werd dat onderzoek herhaald om op het spoor te komen hoe de leerprestaties van leerlingen 
en	de	ongelijkheid	binnen	scholen	één	jaar	na	de	schoolsluitingen	veranderd	zijn.	Met	uitzondering	
van	mens	en	maatschappij	zien	we	in	alle	leergebieden	significante	leervertraging	voor	de	getoetste	

leerinhouden	sinds	het	begin	van	de	pandemie.	In	2021	was	de	significante	leervertraging	voor	wis-
kunde	gestopt,	de	toetsscores	voor	wetenschappen	en	techniek	begonnen	voorzichtig	te	verbeteren	
en	verbeterden	significant	voor	mens	en	maatschappij.	Voor	Nederlands	(focusgebied	begrijpend	
lezen)	was	de	leervertraging	in	2021	verder	toegenomen.	Het	onderzoek	stelde	ook	een	lichte	(maar	
niet-significante)	verbetering	van	de	leerprestaties	van	de	meest	kwetsbare	leerlingen	vast.	De	toets-
scores	voor	wiskunde	van	de	best	presterende	leerlingen	op	een	school	waren	in	2021	significant	
gedaald.

Aan	de	hand	van	de	IDP-resultaten	van	het	schooljaar	2022	zal	de	onderzoeksgroep	van	Kristof	De	
Witte	opnieuw	nagaan	wat	de	effecten	van	de	COVID-19-crisis	op	leerprestaties	en	onderwijsonge-
lijkheid zijn, twee jaar na de coronacrisis.

5.4 Internationalisering

Na de perikelen in de operationele werking van internationalisering veroorzaakt door de coronapan-
demie	barstte	de	internationale	bedrijvigheid	in	alle	hevigheid	los.	Door	het	uitstel	van	mobiliteiten	
tijdens de coronapandemie dienden we samen met onze scholen een inhaalbeweging in te zetten 
en	dat	zowel	in	de	mobiliteiten	voor	lesgevers/directies	uit	onze	scholen	als	in	de	activiteiten	binnen	
onze	Europese	strategische	samenwerkingsverbanden.	We	voegen	een	overzicht toe van de lopende 
KA2-projecten.

Naast	de	accreditatie	voor	het	leerplichtonderwijs	(in	2020)	werd	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	
in	2021	ook	geaccrediteerd	voor	het	volwassenenonderwijs.	Daardoor	kunnen	we	ook	samen	met	
onze	 centra	 voor	 volwassenenonderwijs	 voor	 de	 rest	 van	 de	 looptijd	 van	 het	 huidige	 programma	
(nog	6	jaar)	een	langetermijnvisie	uitbouwen	rond	lerarenmobiliteiten	en	internationale	professiona-
liseringsinitiatieven.	Ook	voor	het	volwassenenonderwijs	staat	de	komende	zes	jaar	‘een	uitdagende	
leeromgeving’	 met	 aandacht	 voor	 digitalisering,	 duurzaamheid	 en	 curriculuminnovatie	 centraal	 in	
onze werking met betrekking tot internationalisering.

De	centra	voor	volwassenenonderwijs	van	onze	netwerkorganisatie	kunnen	daardoor	jaarlijks	laag-
drempelig	 inschrijven	om	deel	te	nemen	aan	internationale	cursussen	en	job	shadowing	waarbin-
nen we die thema’s onderzoeken. Om een goede implementatie van het geleerde bij onze leden en 
in onze eigen organisatie te voorzien, zetten we in beide accreditaties Vlaanderenbreed verder in 
op	ondersteuning	door	pedagogisch	begeleiders	en	andere	medewerkers	van	Katholiek	Onderwijs	
Vlaanderen tijdens de internationale professionaliseringsinitiatieven.

Beide accreditaties bieden kansen om onze bestaande partnerschappen en samenwerkingsverban-
den	die	we	in	de	loop	der	jaren	opgebouwd	hebben	te	versterken	en	verder	uit	te	bouwen.	We	werken	
daarvoor	vaak	ook	samen	met	externe	partners	vanuit	onze	ERASMUS+	KA2-projecten.	De	wissel-
werking versterkt zowel onze mobiliteiten binnen de accreditaties als de samenwerking binnen onze 
KA2-projecten	en	dat	zowel	inhoudelijk	als	op	het	vlak	van	de	uitbouw	van	onze	partnerschappen.

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ambitie om ook een accre-
ditatie	binnen	te	halen	voor	het	technisch	en	beroepsonderwijs.	Daardoor	kunnen	we	ook	die	doel-
groep mogelijkheden bieden om internationaal zich verder te professionaliseren en ook via die weg 
innovatie	binnen	te	brengen	in	het	Vlaamse	technisch	en	beroepsonderwijs.	Naast	het	uitbreiden	van	
onze externe werking naar onze scholen toe willen we ook verder inzetten op het verder laten indalen 
van	de	internationaliseringsgedachte/visie	in	de	eigen	organisatie	en	samen	met	alle	pedagogisch	
begeleiders	en	medewerkers	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	het	Europese	ontwikkelplan	voor	
onze organisatie verder vormgeven.

 

Samenwerking met externen5

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Overzicht_ERASMUS%2B_KA2-projecten
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Het Begeleidingsverslag 2021-2022 schetst de vele diverse inspanningen die de pedagogisch bege-
leiders binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen vorig schooljaar leverden in het kwaliteitsvol onder-
steunen	van	de	scholen.	Hun	creativiteit	en	flexibiliteit	waren	opnieuw	enorm	groot.	De	vele	uiteenlo-
pende	voorbeelden	aan	initiatieven	in	dit	verslag	illustreren	dat,	maar	geven	ook	maar	een	deel	mee	
van het vele werk dat er op en met de scholen werd geleverd.

Het	 voorbije	 schooljaar	 werd	 de	 Vlaanderenbrede	 werking	 verder	 uitgebouwd	 en	 werden	 er	 grote	
stappen gezet naar een geïntegreerde dienstverlening aan onze scholen. Nog veel meer dan vroeger 
verbinden	we	de	expertise	van	scholen	en	pedagogische	begeleiding	over	heel	Vlaanderen.	Colle-
ga-begeleiders gaven het beste van zichzelf en spanden zich enorm in om dat te realiseren.

De	adviezen	uit	het	rapport-Monard	en	meer	recent	uit	het	rapport	van	de	Commissie	Beter		Onderwijs	
zijn	niet	in	dovemansoren	gevallen.	Ze	bevestigden	onze	eigen	analyses,	verdiepten	ze	en	vulden	ze	
aan.	De	adviezen	hebben	er	ons	mee	toe	bewogen	onze	werking	bij	te	sturen.	Flexibiliteit	is	geen	hol	
begrip voor ons team van pedagogisch begeleiders.

De	context	waarin	de	pedagogische	begeleiding	vorig	schooljaar	werkte,	was	absoluut	niet	vanzelf-
sprekend. In de eerste plaats vormden de onmiskenbare knipperlichten over de kwaliteit van het 
onderwijs	een	bezorgdheid	voor	elke	 individuele	pedagogisch	begeleider	van	Katholiek	Onderwijs	
Vlaanderen.	Het	nijpende	lerarentekort	zette	scholen	opnieuw	in	overlevingsmodus	en	hypothekeer-
de de doelstellingen die we met onze scholen nastreven.

Ten tweede betekenden de wijzigingen in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs strin-
gente	 richtlijnen	 en	 een	 grotere	 verantwoordingsplicht,	 en	 dus	 een	 toegenomen	 planlast	 en	 druk	
op elke begeleider en op de organisatie in haar geheel. We delen de hang naar een kwaliteitsvolle, 
effectieve	pedagogische	begeleiding	en	geloven	in	onze	groeikansen,	maar	we	willen	benadrukken	
dat	professionaliteit	groeit	uit	ruimte	en	vertrouwen.

Ten derde vormden de besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten een bron van onze-
kerheid.	Waar	de	uitdagingen	van	de	scholen	het	laatste	schooljaar	net	zijn	toegenomen,	moeten	we	
de	scholen	in	de	toekomst	ondersteunen	met	minder	mensen.	In	de	strijd	voor	het	behoud	van	ons	
kwaliteitsvol	onderwijs	is	dat	nefast.	We	worden	gedwongen	keuzes	te	maken	in	de	speerpunten	die	
we	vooropstellen	en	de	methodieken	die	we	hanteren.	Het	is	een	zeer	uitdagende	opdracht	om	een	
groot bereik te koppelen aan maximale impact.

Tijdelijke	projecten	met	gekleurde	middelen	lijken	de	pil	te	verzachten,	maar	stellen	ons	minder	in	
staat	efficiënt	een	strategie	te	ontwikkelen	en	personeelsbeleid	te	voeren	met	impact	op	lange	ter-
mijn.

De	pedagogische	begeleiding	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	wil	een	duurzame	partner	van	de	
scholen	blijven.	We	vragen	daarom	aan	de	overheid	vertrouwen:	vertrouwen	in	de	professionaliteit	
van	onze	begeleiders	én	vertrouwen	in	de	betekenisvolle	rol	die	we	op	ons	nemen	in	het	realiseren	
van kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. Samen gaan we voor kwaliteit.Conclusie en beleidsaanbevelingen6
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7.1 Nascholingsprojecten schooljaar 2021-2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen nam voor de geïntegreerde nascholingsprojecten die we voor de 
scholen	van	onze	netwerkorganisatie	tijdens	het	schooljaar	2021-2022	inrichtten	en	die	gefinan-
cierd	werden	vanuit	het	koepelkrediet	(cf.	de	financiële	rapportage)	de	zes	prioritaire	thema’s	van	
het Begeleidingsplan 2021-2024	als	uitgangspunt.	Het	driejarige	nascholingsproject	voor	het	ba-
sisonderwijs	en	dat	voor	het	secundair	onderwijs	voor	de	periode	2018-2021	werd	vorig	school-
jaar	gecontinueerd.	Beide	onderwijsniveaus	streven	in	hun	geïntegreerde	nascholingsproject	een	
optimale	samenwerking	tussen	pedagogische	begeleiding	en	nascholing	na.	Bovendien	proberen	
ze	hun	professionaliseringsaanbod	tijdens	de	voorbereidingsfase	zo	goed	mogelijk	te	laten	aan-
sluiten	bij	de	actuele	noden	van	het	werkveld,	wat	uiteraard	met	de	nodige	afstemming	gepaard	
gaat. We nemen hieronder eerst enkele cijfergegevens onder de loep en staan vervolgens kort stil 
bij	de	grote	lijnen	van	het	nascholingsaanbod	voor	het	basisonderwijs	en	het	secundair	onderwijs.

7.1.1 Nascholingen 2021-2022 in cijfers

In de loop van het schooljaar 2021-2022 richtte Katholiek Onderwijs Vlaanderen 458 projecten in met 
in totaal 4.131 nascholingssessies, wat neerkomt op gemiddeld tien sessies per project. Uit die cij-
fers blijkt dat we het voorbije schooljaar minder projecten, maar meer sessies per project inrichtten. 
We	zetten	dus	duidelijk	steeds	meer	in	op	trajectmatige	initiatieven.	Zo	bereikten	we	een	aanzienlijk	
deel	van	het	doelpubliek	in	onze	onderwijsinstellingen:	67.198	onderwijsprofessionals	namen	deel	
aan een van onze nascholingsinitiatieven. Als we daarbij kijken naar het aantal deelnemers per pro-
ject en per sessie, gaat dat om 174 respectievelijk 16 personen.

Figuur	7:	top	10	van	nascholingsprojecten	schooljaar	2021-2022

Uit de top 10 van de nascholingsprojecten van het afgelopen schooljaar blijkt dat het geïntegreerde 
nascholingsproject	voor	het	basisonderwijs	‘Zin	in	leren!	Zin	in	leven!	Zin	in	school!’	nog	altijd	een	
voltreffer	is.	We	investeerden	ook	uitdrukkelijk	in	de	vormingssessies	voor	evaluatoren,	de	projecten	
Digisprong en Leerondersteuning, wat zich vertaalde in een groot aantal inschrijvingen. Het geïnte-
greerde	nascholingsproject	voor	het	secundair	onderwijs	bekleedt	in	dit	overzicht	de	zesde	plek.	We	
bereikten	met	al	onze	nascholingsinitiatieven	3.062	scholen.	Concreet	gaat	het	gemiddeld	om	bijna	
22 deelnemers per school.

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

Tijdens	het	schooljaar	2021-2022	voorzagen	we	opnieuw	een	uitgebreid	nascholingsaanbod,	deels	
gefinancierd	vanuit	het	koepelkrediet,	voor	het	basisonderwijs.	Vanuit	een	behoefteonderzoek	via	
pedagogisch	begeleiders	werkten	we	complementair	aan	de	decretale	opdrachten	van	de	reguliere	
pedagogische	begeleiding	een	aanbod	van	teamgerichte	vormingen	uit.	Dat	aanbod	bestond	zowel	
uit	basissessies	(verdiepen	in	een	ontwikkelveld	of	 leergebied)	als	sessies	 in	verband	met	de	pe-
dagogisch-didactische	 aanpak	 (krachtige	 leeromgevingen	 maken	 met	 een	 bepaald	 ontwikkelveld	
of	 leergebied	in	de	kijker).	Verbinding	met	ruime	onderwijsthema’s	stond	daarbij	 telkens	centraal:	
kwaliteitsontwikkeling,	breed	evalueren,	effectief	leesonderwijs,	zorgbreed	onderwijs	…

In	het	schooljaar	2021-2022	hanteerden	we	een	hybride	systeem	voor	de	nascholingen,	afhankelijk	
van	 de	 epidemiologische	 situatie,	 de	 inhouden	 en	 de	 specifieke	 kansen	 die	 de	 ene	 of	 de	 andere	
werkvorm	biedt.	Zo	ontwikkelden	we	intussen	voor	alle	ontwikkelvelden	en	leergebieden	een	interac-
tief	digitaal	leerpad	waarmee	deelnemers	zich	inhoudelijk	kunnen	versterken.	Dat	de	verschillende	
deelnemers	daarbij	op	hun	eigen	tempo	kunnen	werken,	wordt	als	positief	ervaren.	Begeleiders	en	
nascholers	kunnen	zich	zo	ook	meer	richten	op	de	leraarvaardigheden	rond	krachtig	onderwijs.

In	de	loop	van	het	schooljaar	bleek	ook	welke	nascholingsthema’s	het	populairst	waren	in	onze	basis-
schoolteams	of	bij	individuele	leraren	in	lerende	netwerken.	De	topkeuzes	lagen	bij	de	leergebieden	
mens	en	maatschappij,	wetenschappen	en	techniek,	Nederlands,	wiskunde	en	muzische	vorming.	
Maar	 ook	 het	 aanbod	 voor	 ICT	 en	 media	 en	 het	 project	 Digisprong	 kenden	 een	 groot	 succes.	 Dé	
topper	was	echter	het	uitgebreide	aanbod	voor	breed	evalueren met inbegrip van ‘feedback geven’.

Bijlagen7

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_21-22_Bijlage_Professionaliseringscijfers_schooljaar_2021-2022
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leerlingen-evalueren-in-het-basisonderwijs
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Diezelfde tendensen stelden we ook vast in de begeleidingsvragen, waarbij we nog dieper op de 
schoolspecifieke	 situatie	 konden	 inspelen.	 Binnen	 de	 begeleidingsactiviteiten	 met	 betrekking	 tot	
breed	evalueren	stond	de	verdere	uitbouw	van	de	onderwijskwaliteit	aan	de	hand	van	de	resultaten	
op IDP in de kijker.

7.1.3	 Basisaanbod	bij	de	modernisering	secundair	onderwijs

Aangezien	 de	 modernisering	 van	 het	 secundair	 onderwijs	 gradueel	 verder	 ingevoerd	 werd,	 zetten	
we	ook	het	voorbije	schooljaar	in	op	het	ondersteunen	van	leraren,	directies	en	beleidsteams	bij	de	
implementatie van die modernisering.

Ons	nascholingsaanbod	focuste	onder	meer	op	deelaspecten	van	het	gemeenschappelijk	funderend	
leerplan	en	het	gemeenschappelijk	leerplan	ICT.	Dat	omvatte	een	vorming	rond	leren	leren,	onder-
wijsloopbaanbegeleiding,	ICT	en	mediawijsheid	en	ten	slotte	sessies	over	burgerschap,	democratie	
en participatie.

Daarnaast	boden	we	een	bijgestuurde	(en	gesmaakte)	versie	van	de	vorming	over	de	uitbouw	van	
een	evaluatiebeleid	in	een	gemoderniseerde	context	aan.	De	volgende	vragen	kwamen	in	die	nascho-
ling aan bod:

•	 Hoe	gebruik	je	als	lerarenteam	je	vrijheid	om	te	evalueren?	Vanuit	welke	visie?

•	 Wat	‘moeten’	we	evalueren?	Wat	vraagt	de	onderwijsinspectie?	Hoe	verminderen	we	plan-
last?

•	 Voldoet de praktijk in je school aan de kwaliteitseisen om tot verantwoorde en rechtvaar-
dige	evaluatie	te	komen?

•	 Hoe	verhoudt	de	evaluatie	van	de	afzonderlijke	vakken	zich	tot	het	geheel?

•	 Op	welke	manier	hanteer	je	verschillen	tussen	leerlingen?	Hoe	doet	evaluatie	recht	aan	de	
hele persoon van de leerling?

•	 Hoe	rapporteer	en	communiceer	je	evaluatiegegevens	aan	leerlingen	en	ouders?

•	 Mogen	we	differentiëren	in	onze	evaluatie,	en	hoe	doen	we	dat?

•	 Hoe	evalueren	we	attitudinale	doelen	(bijvoorbeeld	uit	het	gemeenschappelijk	funderend	
leerplan)?

We	boden	ook	een	module	aan	met	als	specifieke	doelgroep	leidinggevenden	over	het	‘leiding	geven	
aan de modernisering’. Daarin namen we schoolleiders mee in de mogelijkheden om de modernise-
ring	aan	te	grijpen	om	hun	pedagogisch	beleid	sterker	vorm	te	geven.

Voor	 de	 doelgroep	 leraren	 van	 de	 derde	 graad	 hadden	 we	 ook	 een	 vorming	 over	 de	 vernieuwde	
structuur	en	studierichtingen	in	de	derde	graad	voorzien.	Door	de	aanhoudende	onzekerheid	over	de	
eindtermen	–	de	uitspraak	van	het	Grondwettelijk	Hof	kwam	er	pas	op	16	juni	2022	–	besloten	we	
evenwel om die on hold te zetten. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 bieden we die vorming 
wel aan.

Ten	slotte	boden	we	voor	het	nieuwe	vak	filosofie	in	de	humane	wetenschappen	en	in	de	maatschap-
pij-	en	welzijnswetenschappen	vormingen	aan	om	leraren	wegwijs	te	maken	in	de	inhouden	die	in	
dat vak aan bod komen.

Net zoals tijdens het schooljaar 2020-2021, speelde ook het afgelopen schooljaar de virologische 
context ons parten. De vraag naar en de effectieve inschrijvingscijfers voor het nascholingsaanbod 
voor	het	secundair	onderwijs	bleken	uiteindelijk	lager	dan	vooraf	ingeschat.	Dat	is	natuurlijk	niet	echt	
verwonderlijk,	aangezien	scholen	voor	het	tweede	schooljaar	op	rij	voortdurend	moesten	schakelen	
tussen	digitaal	en	fysiek	lesgeven	en	de	praktische	organisatie	door	voortdurende	quarantaines	van	
leraren en klasgroepen heel veel aandacht opeiste. Bovendien maakte het groeiende lerarentekort 

directies voorzichtiger in het toestaan en organiseren van professionaliseringsinitiatieven.

Opvallend	is	dat	vooral	de	initiatieven	die	digitaal	georganiseerd	(konden)	worden,	vaak	meer	succes	
kenden. We stelden tegelijkertijd vast dat de impact van die digitale vormingsmomenten op de dage-
lijkse	schoolorganisatie	minder	groot	is.	We	trekken	daar	bij	de	uitwerking	van	het	nieuwe	nascho-
lingsaanbod	voor	de	komende	schooljaren	zeker	onze	lessen	uit	en	hopen	dat	ook	de	coronacontext	
ons in de toekomst veel minder parten speelt.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs/idp-informatie
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs/idp-informatie
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7.2	 Activiteitenverslagen	 van	 de	 samenwerkingsverbanden	 tussen	 de	
netten

ACTIVITEITENVERSLAG INTERNETTENGROEP NT2020 
VOLWASSENENONDERWIJS 
SCHOOLJAAR 2021-2022

1 SAMENSTELLING

Trekkers:	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	en	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap

Meewerkende partners: Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen

2 SITUERING

De	 samenwerking	 kwam	 tot	 stand	 naar	 aanleiding	 van	 het	 GIA-rapport	 (Geletterdheid,	 Integratie/
Inburgering	 en	 Anderstaligheid).	 De	 pedagogische	 begeleidingsdiensten	 besloten	 de	 krachten	 te	
bundelen	om	tegemoet	te	komen	aan	de	werkpunten	uit	het	rapport.	Gelet	op	het	belang	van	NT2	
binnen	het	volwassenenonderwijs	blijven	we	de	krachten	bundelen.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	NT2020	zet	actief	in	op	uitwisseling.

Doelstelling	 2:	 NT2020	 zet	 actief	 in	 op	 het	 bekendmaken	 en	 gebruiken	 van	 resultaten	 uit	 weten-
schappelijk onderzoek.

Doelstelling	3:	NT2020	wil	praktijkonderzoek	stimuleren	en	zet	in	op	het	bekendmaken	en	gebruiken	
van	de	resultaten.

Doelstelling 4: www.nt2020.be is dé portaalsite voor professionals NT2. NT2020 zet in op het verza-
melen en bekendmaken van het brede professionaliseringsaanbod.

Doelstelling 5: NT2020 wil makelaar zijn voor een kwaliteitsvol breed professionaliseringsaanbod. 
Hiertoe	wordt	de	expertendatabank	verder	uitgebouwd.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: uitwisseling

Lerende netwerken - Lerend netwerk trajectbegeleiding: drie contact-
momenten;

- Lerend netwerk verlengde trajecten: drie con-
tactmomenten;

- Lerend netwerk sector 2 (in samenwerking met 
VDAB): drie contactmomenten;

- Werkgroep (coördinatoren) en lerend netwerk 
(leraren) verkoopstalent (in samenwerking met 
VDAB): zes contactmomenten.

- De focus van de netwerken werd bevraagd bij 
de doelgroepen

- De data werden telkens gepubliceerd op http://
nt2020.be/info/lerende-netwerken/; ze werden 
ook gecommuniceerd via infomailings aan de 
databank met 656 mailadressen.

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

- De lerende netwerken werden bevraagd via een 
exitbevraging bij elk contactmoment.

- De deelnemers aan de lerende netwerken ont-
vingen na afloop het verslag van het contactmo-
ment.

NT2020 maakt de brug met de internettengroep 
geletterdheid

Online inspiratiedag ‘Digitale geletterdheid in het 
volwassenenonderwijs’ op 15 december 2021, 
met onder andere verschillende workshops door 
en voor NT2-professionals. De dag was een 
groot succes, met 351 deelnemers.

Expertisedeling geïntegreerde trajecten Een inspiratiedag ‘NT2 en bouw’ werd voorbereid 
via contacten met CVO Gent, maar kon niet door-
gaan doordat de cursus bij gebrek aan voldoen-
de cursisten werd geannuleerd.

Het thema geïntegreerde trajecten werd expliciet 
behandeld tijdens het tweede contactmoment 
van het lerend netwerk trajectbegeleiding op 17 
maart 2022.

Kwaliteitszorg en netwerking tussen centra, bij-
voorbeeld via collegiale visitaties

Na uitstel door corona in december 2021 is het 
terugkommoment op 11 mei 2022 doorgegaan 
bij Crescendo CVO (namiddag- en avondpro-
gramma), voor alle CVO’s van de landelijke én 
stedelijke cyclus.

http://www.nt2020.be
http://nt2020.be/info/lerende-netwerken/
http://nt2020.be/info/lerende-netwerken/
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Actie 2: professionalisering

Bekendmaken en gebruiken van resultaten uit 
wetenschappelijk onderzoek

De communicatiekanalen van NT2020 (web-
site met inbegrip van banner en kalender; info-
mailing) werden gebruikt om lopend onderzoek 
aan te kondigen, bijvoorbeeld het OBPWO-pro-
ject blended (NT2)-onderwijs voor (laaggeletter-
de) volwassenen.

NT2020 nam deel aan de resonansgroep van dat 
onderzoek op 14 december 2021.

Breed professionaliseringsaanbod via www.
nt2020.be

Een mailing naar aanbieders van en experten 
professionalisering NT2 stelde NT2020 in staat 
de contacten te actualiseren en zowel de kalen-
der voor 2021-2022 (nt2020.be/info/events) als 
de pagina ‘expertise nascholers’ (nt2020.be/
info/course-category) te updaten.

Actie 3: ondersteuning met het oog op actuele noden

Ontwikkeling welkomstmodule voor vluchtelin-
gen uit Oekraïne

Op vraag van de Vlaamse overheid heeft NT2020 
basiscompetenties geselecteerd die aan bod 
kunnen komen in een welkomstmodule Neder-
lands voor vluchtelingen uit Oekraïne van 40 les-
tijden.

1 SAMENSTELLING

Trekkers:	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap	en	Provinciaal	Onderwijs	Vlaanderen

Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Onderwijsvereniging van Steden en Ge-
meenten

2 SITUERING

Via deze projectgroep werken de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten samen om wer-
ken	aan	geletterdheid	in	het	volwassenenonderwijs	te	stimuleren	en	te	ondersteunen.	Als	partners	
van het Strategisch plan Geletterdheid 2017-2024 werken we aan gezamenlijke doelstellingen, reke-
ning	houdend	met	de	noden	in	de	CVO’s.	Net	als	in	het	Strategisch plan Geletterdheid	definiëren	de	
leden van deze projectgroep geletterdheid in de brede zin van het woord. Aangezien de te bereiken 
doelgroep	niet	duidelijk	afgebakend	is	en	er	heel	wat	raakvlakken	zijn	met	de	andere	projectgroepen	
is	afstemming	en	samenwerking	een	must.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling 1: Bewaken dat het thema ‘geletterdheid’ in de andere projectgroepen onder de aan-
dacht	gebracht	wordt	(NT2,	AAV,	zorgkundige,	begeleider	in	de	kinderopvang,	jeugd-	en	gehandicap-
tenzorg).	Dat	kan	bijvoorbeeld	door	het	delen	van	goede	praktijkvoorbeelden	rond	geletterdheid	in	
de	specifieke	projectgroepen.

Doelstelling 2: Inspireren van centra door het in kaart brengen van goede praktijkvoorbeelden, reke-
ning	houdend	met	het	Strategisch plan Geletterdheid. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van 
een	inspiratiedag/studiedag.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP 
GELETTERDHEID VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR 2021-2022

88

http://www.nt2020.be
http://www.nt2020.be
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Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: 

Organiseren van de inspiratiedag ‘Digitale gelet-
terdheid in het volwassenenonderwijs’ met als 
specifieke focus het versterken van de digitale 
competenties van cursisten.

15 december 2021, online

Groot succes met 351 inschrijvingen, een verte-
genwoordiging van centra uit heel Vlaanderen, 
uit verschillende opleidingen en met uiteenlo-
pende functies.

De projectgroep kwam meermaals samen met 
het oog op de voorbereiding en evaluatie van de 
inspiratiedagen. Er werden bevragingen opge-
steld en verwerkt, sprekers gecontacteerd, on- 
line inschrijvingen en communicaties voorbereid, 
filmpjes opgevraagd en gemonteerd.

Na de keynote vanuit het Vlaams Kenniscentrum 
Digitale en Mediawijsheid konden de deelnemers 
een keuze maken uit een gevarieerd aanbod van 
thematische workshops.

Alle materialen werden op de website
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterd-
heid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteu-
ning-inspiratiedagen/inspiratiedag-2021-digita-
le-geletterdheid geplaatst.

De evaluatie van de dag via een bevraging lever-
de een uitermate positieve respons op en veel 
inspiratie voor volgende initiatieven.

Actie 2: 

Bij het samenstellen van het programma van 
de inspiratiedag ‘Digitale geletterdheid in het 
volwassenenonderwijs’ op 15 december 2021 
wordt gestreefd naar een uitgebreid gamma 
aan workshops, zodat vele leraren in het volwas-
senenonderwijs hun gading vinden (AAV, NT2, 
zorg, ICT …). De trekkers van de andere project-
groepen worden mee ingeschakeld bij het vorm-
geven van de inspiratiedag en het zoeken van 
voorbeelden van goede praktijk.

Van september tot november werkten trekkers 
en leden van andere projectgroepen mee om 
praktijkvoorbeelden uit meerdere afdelingen aan 
te leveren, keuzes te maken en de workshop mee 
te begeleiden.

Actie 3: 

Actualiseren website ‘Geletterdheid in een CVO’, 
zodat ook de andere projectgroepen hier terecht-
kunnen voor meer informatie met betrekking tot 
het thema geletterdheid.

De website werd het hele schooljaar up-to-date 
gehouden, onder meer op basis van recente wij-
zigingen in de regelgeving.

Actie 4: 

Overleg met leden van Federatie Tweedekanson-
derwijs (TKO) in verband met onze rol als klank-
bordgroep voor het Edusprong-project ‘Transpa-
rante informatie en ondersteuning in heldere taal 
voor cursisten TKO’. 

Project werd ingediend door leden Federatie TKO 
en werd in juni goedgekeurd.

Actie 5: 

Voorbereiden van één of meerdere, kleine of gro-
tere inspiratiemomenten in het schooljaar 2022-
2023.

Centraal thema wordt ‘Expertiseuitwisseling 
rond taalondersteuning voor cursisten met tali-
ge noden’.

Dat werd bepaald op basis van de resultaten van 
de bevraging na onze online inspiratiedag, noden 
die we als begeleiders in de centra opmerkten, 
overleg met trekkers van andere projectgroepen 
en met partnerorganisaties (Federatie TKO, Stra-
tegisch plan Geletterdheid en VDAB). 

Actie 6:

Eén van de mogelijke pistes aansluitend bij actie 
5 is inzetten op geletterdheidsmodules (analyse 
van het aanbod, onder de aandacht brengen van 
alle mogelijkheden …). Ter voorbereiding wordt 
aan AHOVOKS cijfermateriaal opgevraagd met 
betrekking tot de geletterdheidsmodules en wor-
den die cijfers geanalyseerd.

Cijfers werden opgevraagd en geanalyseerd. 

Centraal thema wordt ‘Expertise uitwisseling 
rond taalondersteuning voor cursisten met tali-
ge noden’.

https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning-inspiratiedagen/inspiratiedag-2021-digitale-geletterdheid
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning-inspiratiedagen/inspiratiedag-2021-digitale-geletterdheid
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning-inspiratiedagen/inspiratiedag-2021-digitale-geletterdheid
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning-inspiratiedagen/inspiratiedag-2021-digitale-geletterdheid
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1 SAMENSTELLING

Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Meewerkende	partner:	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap

Alle	CVO’s	met	aanbod	en	onderwijsbevoegdheid	voor	de	opleidingen	Huishoudhulp	en	Algemene	
Personenzorg.	Eerder	werd	dit	overleg	geduid	als	‘Internettenoverleg	Zorgkundigen’,	maar	door	de	
ontwikkeling	van	één	leerlijn	vanuit	de	opleidingen	Huishoudhulp	tot	en	met	de	opleiding	Zorgkundi-
ge werd gekozen voor een verbreding van de doelgroep.

2 SITUERING

Het	betreft	een	structureel	en	actief	overleg	met	en	door	de	coördinatoren	van	de	opleidingen	Huis-
houdhulp	en	Algemene	Personenzorg	in	de	centra	voor	volwassenenonderwijs.

Bij	en	op	dit	overleg	wordt	in	overleg	gegaan	met	de	sector,	de	overheid	en	andere	publieke	oplei-
dingsverstrekkers.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	structureel	overleg	tussen	en	door	de	coördinatoren	van	de	opleidingen	Huishoudhulp	
en Algemene Personenzorg.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: maandelijks overleg

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

Thema’s waren onder andere:

- Nieuw opleidingsprofiel en leerplan;

- EVK en EVC;

- Afstandsonderwijs;

- Overleg sectorfonds TRAVI;

- Opvolging taskforce en adviesgroep zorgkundige;

- Stages;

- Stagematchingsysteem thuiszorg;

- Vaccinatie;

- Diverse ESF-projecten;

- Pentaplus (eigen aanbod rond extra handelingen);

- Medische onderzoeken VDAB;

- Mentormodule;

- Specifiek cases.

Actie 2: vertegenwoordiging

FEBI

VIVO

VDAB

Overheid

Taskforce zorgkundigen (vier bijeenkomsten)

TRAVI (drie bijeenkomsten)

Actie 3: werkgroep EVK

Naar aanleiding van nieuw opleidingsprofiel en leerplan

Actie 4: internettenvakgroepen

Er werden vijf internettenvakgroepen opgestart, die kwamen elk 
vier keer samen, een zestigtal leraren namen deel aan deze vak-
groepen:

i. Basismodules

ii. Doelgroepen

iii. Thuiszorg

iv. Zorg

v. Logistiek

Doelstelling	2:	collegiale	visitaties	opleidingen	zorgkundigen.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: twee visitatiegroepen

- Met telkens vier CVO’s

- In het voorjaar van 2022 weer opgestart
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ACTIVITEITENVERSLAG INTERNETTENOVERLEG HUISHOUDHULP 
EN ALGEMENE PERSONENZORG VOLWASSENENONDERWIJS 
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Doelstelling 3: gezamenlijk ontwikkelen van videomateriaal.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: overleg

Met ontwikkelaars van de CVO’s

Actie 2: ontwikkeling

Concrete afspraken voor scenario, opname en verwerking maken

Afspraken met Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor opname en 
verwerking

Evaluatie op internettenoverleg

Realisaties:

- Videomateriaal extra handelingen

- Videomateriaal bedden opmaken

Meer info: bestanden op GoogleDrive.

1 SAMENSTELLING

Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Meewerkende	partner:	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap
Alle	CVO’s	met	aanbod	en	onderwijsbevoegdheid	voor	de	opleidingen	Kinderbegeleider.

2 SITUERING

Het	betreft	een	structureel	en	actief	overleg	met	en	door	de	coördinatoren	van	de	opleidingen	Kinder-
begeleider in de centra voor volwassenenonderwijs.

Bij	en	op	dit	overleg	wordt	in	overleg	gegaan	met	de	sector,	de	overheid	en	andere	publieke	oplei-
dingsverstrekkers.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	structureel	overleg	tussen	en	door	de	coördinatoren	van	de	opleidingen	kinderbege-
leider.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: maandelijks overleg

Regelmatige uitwisseling en overleg rond tal van 
thema’s die door de coördinatoren en/of de actu-
aliteit aangebracht worden. 

Thema’s zijn onder andere:

- Afstandsonderwijs (naar aanleiding van de 
 COVID-19-maatregelen) en de gevolgen voor 
aanbod en cursisten;

- Stages;

- Leerplan – implementatie van nieuw leerplan – 
met daarbij bijzondere aandacht voor het werk-
plekleren;

- ESF-oproep ‘Nieuwe krachten voor de kinderop-
vang’ (met onder ander extra bijeenkomsten en 
overleg);

- Vrijstellingen;

- Specifiek cases.

ACTIVITEITENVERSLAG INTERNETTENOVERLEG 
KINDERBEGELEIDER VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz6IxCoYR_AIYm8zWHNIenBaOWc?resourcekey=0-LovMzery1L0WG9_B36dG4A&usp=sharing
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Actie 2: vertegenwoordiging

Opgroeien – Kind en Gezin

De coördinatoren van de mentoren van de pools 
(vooral met het oog op EVC)

VDAB

Overheid

Actie 3: werkgroep EVK

Ontwikkelen van gezamenlijke EVK-afspraken 
(zeven bijeenkomsten) in werkgroep van vijf co-
ordinatoren

Doelstelling	2:	coördinatie	van	de	ontwikkeling	en	implementatie	van	EVC	instrumenten.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: maandelijks overleg

Met de coördinatoren van het EVC-assessment

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

Ontwikkelen van planningssystematiek

Opvolgen en coördineren van de planning

Actie 3: aansturen van twee medewerkers – EVC ontwikkeling

Door de betrokken CVO zijn gezamenlijk midde-
len verzameld (één leraarsuur per CVO) om twee 
medewerkers vrij te stellen voor vijf uur/week 
met het oog op de ontwikkeling van het EVC. Dat 
gebeurde op basis van onderlinge afspraken en 
een actieplan

Twee medewerkers zijn:

- Inne Vangeel (CVO HIK);

- Kristien Van Keer (CVO Semper).

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

Organisatie van een halfjaarlijks intervisiemo-
ment voor alle assessoren

(Door)ontwikkeling en bijstellen van het EVC-in-
strument Kinderbegeleider baby’s en peuters

Ontwikkelen van een begeleidingsmodule met 
het oog op ‘onvoorbereide’ kandidaten die bij-
voorbeeld door VDAB doorgestuurd worden

Start ontwikkeling van EVC-instrument School-
gaande kinderen

3.1	 BIJLAGE	1:	OVERZICHT	INGEDIENDE	LEERPLANNEN	SCHOOLJAAR	2021-2022

Studiegebied Naam opleiding

Administratie Polyvalent administratief ondersteuner

Polyvalent administratief medewerker

Administratief medewerker onthaal

Medisch administratief assistent

Boekhoudkundig assistent

Vastgoed assistent

HR assistent

Algemene personenzorg Zorgkundige

Auto Demonteur-monteur

Plaatwerker

Spuiter

Voorbewerker

Bandenmonteur

Onderhoudsmecanicien personenwagens en 
lichte bedrijfsvoertuigen

Polyvalent mecanicien personenwagens en lich-
te bedrijfsvoertuigen

Hebreeuws Hebreeuws / Hebreeuws educatief RG1 - 
breakthrough

Hebreeuws / Hebreeuws educatief RG1 -  
waystage

Horeca Medewerker fastfood

Medewerker spoelkeuken

Land- en tuinbouw Medewerker groen- en tuinaanleg

Medewerker groen- en tuinbeheer

Tuinaanlegger-groenbeheerder

Lassen Pijplasser

Pijpfitter-monteur

Constructielasser
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1 SAMENSTELLING

Trekker: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

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

2 SITUERING

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

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling:	het	versterken	van	de	opleiding	Jeugd-	en	gehandicaptenzorg	binnen	de	centra	voor	
volwassenenonderwijs, gaande van beleidsopvolging tot het agogische beleid.

Het	voorbije	schooljaar	kwam	de	projectgroep	Jeugd-	en	gehandicaptenzorg	slechts	één	keer	sa-
men.	Aangezien	er	een	nieuwe	beroepskwalificatie	Persoonsbegeleider	bestaat	waarvoor	een	nieuw	
opleidingsprofiel	(OP)	geschreven	moet	worden,	ter	vervanging	van	de	huidige	opleiding	Jeugd-	en	
gehandicaptenzorg, opteert de projectgroep ervoor om zijn activiteiten en bijeenkomsten op een 
laag	pitje	te	zetten.	Dat	in	afwachting	van	de	ontwikkeling	van	het	nieuwe	OP.	Veel	thema’s	die	in	
deze	groep	aan	bod	zouden	kunnen	komen,	hangen	immers	af	van	het	nieuwe	OP.	Bovendien	zullen	
de leden van de projectgroep ook diegenen zijn die aan de ontwikkelcommissie deelnemen. Om die 
reden	was	er	slechts	één	effectieve	bijeenkomst.	De	tweede	geplande	bijeenkomst	in	juni	2022	werd	
om	bovenstaande	reden	geannuleerd.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Netwerkbijeenkomst (30 maart 2022) Negen centra nemen deel.

Voorbereiding op nieuw opleidingsprofiel (OP): 
hoe verloopt de ontwikkeling van zo’n OP? Wie is 
daarbij betrokken? Wat is de timing? Uitwisseling 
over dit thema.

Hybride leertrajecten in JGZ: welke vormen van 
afstandsonderwijs zijn mogelijk en geschikt voor 
onze cursisten/onze opleiding? De centra delen 
hun ervaringen rond dit thema.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP JEUGD- EN 
GEHANDICAPTENZORG (JGZ) VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR 2021-2022

Lasser-monteerder

Pijpfitter-fabriceur

Mechanica-elektriciteit Elektrotechnisch monteur

Elektrotechnisch installateur

Elektrotechnicus

Technicus industriële elektriciteit

Installateur gebouwenautomatisering

Beveiligingstechnicus

Specifieke personenzorg Kinderbegeleider baby’s en peuters

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
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1 SAMENSTELLING

Trekker:	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap

Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Onderwijsvereniging van Steden en Ge-
meenten, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

2 SITUERING

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

Deze projectgroep opereert onafhankelijk van de Federatie Tweedekansonderwijs.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	inzetten	op	pedagogische	uitwisseling	tussen	de	opleidingscoördinatoren	TKO-AAV.

Doelstelling 2: organiseren van professionaliseringsinitiatieven en expertisedeling voor lesgevers 
TKO-AAV.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1

Organiseren van netwerkbijeenkomsten (twee 
contactmomenten) voor pedagogisch verant-
woordelijken TKO-AAV met als doel:

- evalueren van het afgelopen professionalise-
ringsinitiatief voor lesgevers TKO-AAV;

- bepreken van nieuwe ondersteuningsnoden;

- uitwerken van ondersteuningsvoorstellen/
nieuwe trefdag.

•	 Er werden twee bijeenkomsten voorzien (in april 
2022 en als apart agendapunt op de vergadering 
van de federatie TKO in juni).

•	 De feedback uit de bevraging van de deelne-
mers van de vorige trefdag werd geanalyseerd 
en meegenomen naar de voorbereiding voor de 
volgende.

•	 Er werd een nieuwe bevraging tussen de leden 
van het netwerk georganiseerd ter voorbereiding 
van de nieuwe trefdag.

•	 Er werd deze keer geopteerd om meerdere the-
ma’s op te nemen, waaronder ook voortzetten 
van inclusie, klasmanagement en e-leren in het 
TKO.

Actie 2

AAV maakt de brug met de projectgroep ge-
letterdheid

We namen een actieve rol op tijdens de trefdag di-
gitale geletterdheid van de projectgroep geletterd-
heid.

Actie 3

Organiseren van de TKO-AAV trefdag De jaarlijkse online trefdag met externe expert(en) 
en mogelijkheid tot uitwisselen van expertise in 
workshops ging door op 3 december 2021 met als 
thema inclusie in het TKO. Er waren 68 deelnemers.

Actie 4

Uitwerken van het ondersteuningsaanbod De projectgroep kwam afgelopen schooljaar drie 
keer samen om te reflecteren/evalueren over de 
afgelopen trefdag en het voorbereiden van het aan-
bod voor de volgende trefdag 2022-2023.

Er werden bevragingen opgesteld, bevragingen 
verwerkt, sprekers gecontacteerd, online inschrij-
vingen en communicaties voorbereid. Twee van de 
bijeenkomsten werden samen met de projectgroep 
geletterdheid georganiseerd, wegens de overwe-
gend gelijkaardige samenstelling.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP TKO-AAV 
VOLWASSENENONDERWIJS 
SCHOOLJAAR 2021-2022
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1 SAMENSTELLING

Trekker:	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap

Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

2 SITUERING

Het	betreft	de	coördinatie	en	procesbegeleiding	van	de	centrum-	en	netoverschrijdende	ontwikkeling	
van	leerplannen	en	opleidingsprofielen.	De	regelgeving	voorziet	dat	alle	centra	verplicht	gebruikma-
ken	van	de	door	de	Vlaamse	Regering	goedgekeurde	opleidingsprofielen	(art.	25	decreet	betreffende	
het	volwassenenonderwijs).	Het	decreet	betreffende	het	volwassenenonderwijs	bepaalt	eveneens	
dat	de	pedagogische	begeleidingsdiensten	en	de	representatieve	organisatie	voor	de	basiseducatie	
(Ligo)	gezamenlijk	voorstellen	van	opleidingsprofielen	voordragen	(art.	24	decreet	betreffende	het	
volwassenenonderwijs).

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	coördinatie	van	de	ontwikkeling	van	nieuwe	opleidingsprofielen	(OP)	of	de	actualise-
ring	van	bestaande	opleidingsprofielen	secundair	volwassenenonderwijs,	eventueel	aangevuld	met	
concordantietabellen.

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

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: prioriteitenplan

Bevraging centra voor volwassenenonderwijs 
met betrekking tot nieuw te ontwikkelen en te 
actualiseren opleidingsprofielen

De CVO’s werden in mei 2022 bevraagd over 
nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen en de 
opleidingsprofielen die volgens hen aan evalua-
tie toe zijn.

Daarnaast gebeurde er ook in samenwerking 
met het departement Werk en Sociale Economie 
een aparte bevraging van CVO’s in het kader van 
de opstart van duaal leren in het volwassenenon-
derwijs per 1 september 2022.

De resultaten van de bevraging werden verwerkt 
en besproken binnen de projectgroep curricu-
lum.

ACTIVITEITENVERSLAG NETOVERSCHRIJDENDE  
CURRICULUMONTWIKKELING VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR 2021-2022
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Opmaken en indienen prioriteitenlijst te ontwik-
kelen opleidingsprofielen schooljaar 2022-2023

Op basis van onder andere de resultaten van 
de bevraging van de centra (zie vorige activiteit) 
werd er in juni-augustus 2022 een prioriteitenlijst 
opgesteld voor het schooljaar 2022-2023. 

Ook de signalen van de centra met betrekking tot 
te evalueren opleidingsprofielen werden meege-
nomen in de prioriteitenlijst.

De prioriteitenlijst werd per 1 september 2022 
voor opportuniteitstoets voorgelegd aan de be-
voegde administratie. Op basis van de resultaten 
van de opportuniteitstoets en in overleg met de 
werkgroep modularisering wordt er een planning 
opgemaakt met prioritair te ontwikkelen oplei-
dingsprofielen voor het schooljaar 2022-2023.

Actie 2: ontwikkelwerk

Ontwikkeling voorstellen van opleidingsprofielen Op 15 september 2020, 15 januari 2021 en 11 fe-
bruari 2022 werden er 49 voorstellen van nieuwe 
opleidingsprofielen ingediend bij de bevoegde 
administratie (bijlage 1).

Het betreft voorstellen ter vervanging/actuali-
satie van bestaande opleidingsprofielen naar 
aanleiding van de uitrol van de Vlaamse kwalifi-
catiestructuur en de erkenning van beroepskwa-
lificaties en/of op basis van noden aangegeven 
door de centra. De ontwikkeling en actualisering 
van opleidingsprofielen op basis van een erken-
de beroepskwalificatie gebeurde in het kader van 
de werkgroep modularisering. De pedagogische 
begeleidingsdiensten namen het trekkerschap 
op zich van de gemengde ontwikkelcommissies 
en participeerden aan het overleg van de werk-
groep.

Het ontwikkelwerk gebeurt binnen de gemengde 
ontwikkelcommissies met de CVO’s, VDAB en 
de beroepssectoren. De pedagogische begelei-
dingsdiensten nemen de procesbegeleiding van 
deze ontwikkelcommissies op zich. Daarnaast 
participeren de pedagogische begeleidingsdien-
sten met het oog op het ontwikkelwerk aan het 
overleg op centraal niveau met de werkgroep 
modularisering en ad hoc met de procesbegelei-
ders van AHOVOKS.

Ook werd er een reeks verlengde en verkorte 
trajecten aangevraagd voor modules binnen ver-
schillende studiegebieden.

Ontwikkeling concordantietabellen Voor de opleidingen binnen de studiegebieden 
Horeca, Drankenkennis, Mechanica-elektriciteit: 
cluster verspaning, Fotografie, Grafische com-
municatie en media, Printmedia, Huishoudhulp 
en Talen werden er netoverschrijdende concor-
dantietabellen opgemaakt samen met de be-
trokken centra. De concordantietabellen bieden 
de centra een gemeenschappelijk afsprakenka-
der (vrijblijvend) om de overgang (onder andere 
verlenen van vrijstellingen aan cursisten) van de 
oude opleidingen naar de nieuwe opleidingen in 
goede banen te leiden.

Ontwikkeling netoverschrijdende leerplannen Op 30 november 2021 en 31 mei 2022 werden er 
in totaal 215 leerplannen ter advies voorgelegd 
aan de onderwijsinspectie. Die leerplannen kre-
gen alle een advies tot goedkeuring (voorlopig of 
definitief) (bijlage 2).

Leerplannen worden ontwikkeld door centrum- 
en netoverschrijdende leerplancommissies. 
De commissies worden voorgezeten door de 
pedagogische begeleidingsdiensten. Ze coördi-
neren de werkzaamheden en staan in voor de 
procesbegeleiding en de kwaliteitscontrole. De 
leerplancommissies zijn samengesteld uit lera-
ren en coördinatoren van de centra, desgeval-
lend aangevuld met deskundigen uit bedrijven of 
sectoren.

Actie 3: monitoring

Overleg projectgroep curriculum De projectgroep curriculum is samengesteld 
uit een vertegenwoordiging van de drie deelne-
mende pedagogische begeleidingsdiensten en 
staat in voor de planning, coördinatie en ope-
rationele aansturing van de netoverschrijdende 
curriculum ontwikkeling.

De projectgroep voert ook de communicatie 
naar derden (onderwijsinspectie, AHOVOKS, sec-
toren …) in het kader van de netoverschrijdende 
curriculumontwikkeling.

De projectgroep kwam in totaal zes keer samen 
tijdens het schooljaar 2021-2022.
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Actie 4: communicatie

Communicatie curriculumontwikkeling De projectgroep curriculum communiceerde 
via zijn nieuwsflash (januari 2022) naar diverse 
stakeholders (overheid, sectoren, Vlor …) over 
de stand van zaken met betrekking tot curricu-
lumontwikkeling. De nieuwsbrief werd door de 
pedagogische begeleidingsdiensten en Ligo ook 
aan hun eigen centra bezorgd.

Website voor het samenwerkingsverband 
volwas senenonderwijs http://www.stuurgroep-
vo.be/

De website werd up-to-date gehouden: publica-
tie nieuwe leerplannen, concordantietabellen en 
overzicht stand van zaken ontwikkelwerk.

Implementatiedag vreemde talen Naar aanleiding van de nieuwe opleidingsprofie-
len talen en de opportuniteiten die het regelluwe 
kader binnen Edusprong biedt (met onder ande-
re open modules) werden alle centra met onder-
wijsbevoegdheid talen uitgenodigd op deze dag. 
Centra konden op voorhand hun vragen hierover 
inbrengen. Deze dag bevatte zowel een informa-
tief luik als een uitwisseling en brainstorming. 

 

4 BIJLAGEN

4.1	 BIJLAGE	1:	OVERZICHT	INGEDIENDE	OPLEIDINGSPROFIELEN	SCHOOLJAAR	 
2021-2022

Studiegebied Naam opleiding

Auto Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertui-
gen

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen

Bibliotheek-, archief-, en informatiekunde Archiefmedewerker

Behoudsmedewerker erfgoed

Art-handler

Drankenkennis Sommelier

Fotografie Vakfotograaf

Grafische communicatie en media Crossmedia assistant 

Crossmedia assistent in interactieve producties 

Horeca Barman

Hulpbarman

Kelner

Hulpkelner

ICT-technieken Datacommunicatie- en netwerktechnicus

Digitale gebruikersondersteuner

Mechanica-elektriciteit Vliegtuigtechnieker cat A 

Productieoperator kunststoffen (machinerege-
laar)

Productiemedewerker kunststofverwerking

Insteller verspaning

Omsteller verspaning

Insteller plaatbewerking

Omsteller plaatbewerking

Gereedschapstechnieker

Woningcontroleur

Printmedia Grafimedia voorbereider in de printmedia

Grafimedia voorbereider in de printmedia – onli-
ne publicaties

Grafimedia voorbereider in de printmedia – CTP 
operator

Grafimedia voorbereider – assistent vormgever 
in de printmedia

Specifieke personenzorg Begeleider in de sociale economie

Algemene personenzorg Logistiek assistent in de zorg

Verzorgende

Zorgkundige

Europese hoofdtalen RG1 en RG2 Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Europese neventalen RG1 en RG2 Bulgaars, Grieks, Fins, Hongaars, Portugees, 
Roemeens

Europese talen RG3 en RG4 Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roe-
meens, Spaans

Oosterse talen Arabisch, Chinees, Japans, Turks

http://www.stuurgroepvo.be
http://www.stuurgroepvo.be
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Scandinavische talen Deens, Noors, Zweeds

Slavische talen Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch, 
Oekraïens

Hebreeuws Hebreeuws en Hebreeuws Educatief RG1, RG2 
en RG3

Hebreeuws RG4

4.2	 BIJLAGE	2:	OVERZICHT	INGEDIENDE	LEERPLANNEN	SCHOOLJAAR	2021-2022

Studiegebied Naam opleiding

Administratie Polyvalent administratief medewerker

Administratief medewerker onthaal

Medisch administratief assistent

Boekhoudkundig assistent

HR assistent

Horeca Kok

Grootkeukenkok

Chef de partie vlees, wild en gevogelte

Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren

Chef de partie groenten, fruit en kruiden

Chef de partie desserten, brood en gebak

Hulpkok

Grootkeukenhulpkok

Keukenmedewerker

Huishoudhulp Huishoudhulp dienstencheques

Huishoudhulp zorg

Koeling en warmte Koeltechnicus

Koelmonteur

Monteur installatietechnieken

Vakman installatietechnieken

Brandertechnicus

Technicus hernieuwbare energietechnieken

Technicus installatietechnieken

Logistiek en verkoop Polyvalent post- en pakketmedewerker

Mechanica-elektriciteit Elektrotechnisch monteur

Elektrotechnisch installateur

Elektrotechnicus

Technicus industriële elektriciteit

Installateur gebouwenautomatisering

Afwerking bouw Stukadoor

Vloerder tegelzetter

Auto Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertui-
gen

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen

Algemene personenzorg Logistiek assistent in de zorg

Verzorgende

Zorgkundige

Bibliotheek-, archief-, en informatiekunde Archiefmedewerker

Behoudsmedewerker erfgoed

Art-handler

Drankenkennis Sommelier

Horeca Barman

Hulpbarman

Kelner

Hulpkelner

ICT-Technieken Digitale gebruikersondersteuner

Datacommunicatie- en netwerktechnicus

Mechanica-elektriciteit Vliegtuigtechnieker cat A 

Productieoperator kunststoffen (machinerege-
laar)

Productiemedewerker kunststofverwerking

Insteller verspaning

Omsteller verspaning 

Insteller plaatbewerking

Omsteller plaatbewerking 

Gereedschapstechnieker 
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Ruwbouw Dekvloerlegger

Specifieke personenzorg Begeleider in de sociale economie

Europese hoofdtalen RG1 en RG2 Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Europese neventalen RG1 en RG2 Bulgaars, Grieks, Fins, Hongaars, Portugees, 
Roemeens

Europese talen RG3 en RG4 Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roe-
meens, Spaans

Oosterse talen Arabisch, Chinees, Japans, Turks

Scandinavische talen Deens, Noors, Zweeds

Slavische talen Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch

Hebreeuws Hebreeuws en Hebreeuws Educatief RG1, RG2 
en RG3

Hebreeuws RG4

1 SAMENSTELLING

Trekkers:	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen,	GO!	onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap

Meewerkende partners: Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen

De vier onderwijsverstrekkers werken samen onder de naam ‘we-Learn’.

ACTIVITEITENVERSLAG I-LEARN 
SCHOOLJAAR 2021-2022
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2 SITUERING

Het	consortium	nam	in	juni	2021	deel	aan	de	vervolgtender	voor	de	professionalisering	van	i-Learn.	In	
die	tender	werden	we	als	consortiumpartner	we-Learn	als	eerste	gerangschikt	voor	twee	van	de	zes	
percelen	(‘P’)	aangaande	professionalisering	van	onderwijsprofessionals.	Het	betreft	schooloverstij-
gende	sessies	met	een	introducerend	karakter	op	i-Learn	(P1)	en	een	specifiek	aanbod	rond	hoogbe-
gaafdheid	(P6).	Op	alle	andere	percelen	staan	we	als	tweede	gerangschikt.

De	 zeven	 inhoudelijke	 percelen	 hebben	 een	 sterke	 wisselwerking	 met	 elkaar.	 Ze	 kunnen	 zowel	
schoolspecifiek	(aan	één	school	vanuit	P4,	coaching	op	maat),	schooloverstijgend	(P1,	2,	3,	5,	6,	7),	
als	vanuit	ontwerp	(Teacher Design Teams,	P5)	worden	aangeboden.	Bij	elke	sessie	kan	bovendien	
zowel	voor	een	halve	dag	(fast track)	als	een	hele	dag	(normal track)	worden	gekozen.	De	sessies	
worden	bovendien	zowel	online	als	digitaal	gegeven.	Het	doel	is	dat	de	intussen	460	i-Learnscholen	
vanuit	een	brede	insteek	kunnen	inhaken	op	i-Learn	(vakgericht,	themagericht,	implementatiegericht,	
ontwerpgericht	…).

Een	dergelijke	hoogst	flexibele	modulaire	aanpak	vraagt	een	sterke	afstemming	van	onze	kant.	Ses-
sies	die	worden	opgeleverd,	dienen	maximaal	met	die	modulariteit	rekening	te	houden.	Bijvoorbeeld:	
bij	een	fast	track	gaan	we	uit	van	een	korte	inhoudelijke	introductie	vanuit	de	inhoud	van	het	respec-
tief	perceel,	waarna	we	twee	derde	van	de	tijd	trachten	voor	te	behouden	aan	concretere	training/
opdrachten	die	vertrekken	vanuit	leersporen	en	tools	op	i-Learn.

Het	 consortium	 we-Learn	 krijgt	 opdrachten	 toebedeeld	 afhankelijk	 van	 de	 ter	 beschikking	 gestel-
de	 capaciteit	 per	 professionaliseringspartner	 (zie	 backlog/capaciteitsaanduiding).	 In	 de	 loop	 van	
het schooljaar werden zeer regelmatig ingeplande sessies binnen een termijn van twee weken voor 
datum	geannuleerd	(zie	ook	bijlage	2).	Dat	zorgde	ervoor	dat	er	weinig	stabiliteit	was	in	zowel	de	
planning	van	de	ingezette	coaches	als	de	inkomsten	voor	het	consortium.

Van	we-Learn	werd	verwacht	voor	alle	sessies	van	die	zeven	percelen	sessies	voor	te	bereiden	(zie	
back	log/sessies).	Het	proces	van	het	maken	van	een	sessie	wordt	in	het	wegwijsgedeelte omschre-
ven	(afstemmingsessie	>	presentatiesessie	>	oplevering	boekentas	voor	een	sessiecoach).

Dé	grote	disclaimer	op	het	moment	van	schrijven	bij	dit	project	 is	de	verduurzaming.	Van	de	460	
scholen is slechts een kleine minderheid actief aan de slag. De meerderheid van de scholen wacht 
af	tot	er	nieuws	is	over	de	verduurzaming	van	het	project	en	tot	er	duidelijkheid	is	over	het	business-
model	 en	 daarbij	 gepaarde	 kosten.	 Dat	 heikele	 punt	 werd	 onderzocht	 door	 Deloitte	 op	 vraag	 van	
de	Vlaamse	overheid.	De	studie	met	vier	scenario’s	(1	stop	scenario,	3	verduurzamingsscenario’s)	
wacht momenteel op een politiek antwoord en engagement.

Voor	het	consortium	we-Learn	is	het	van	belang	om	betrokken	te	zijn	bij	de	uitrol	van	i-Learn,	eens	er	
gekozen	wordt	voor	één	van	de	drie	verduurzamingsscenario’s.

Op	dit	moment	is	de	opdracht	een	sterk	uitvoerende	opdracht,	terwijl	we	als	pedagogische	begelei-
dingsdiensten	vragende	partij	zijn	voor	meer	inhoudelijke	ruimte	met	betrekking	tot	de	implemen-
tatie	en	afstemming	op	scholen.	We	spelen	in	deze	meer	een	rol	als	cursusdienst	in	plaats	van	als	
begeleidingsdienst.

Het	pilootjaar	dat	aan	deze	tenderopdracht	voorafging,	bood	die	ruimte	wel.	We	waren	toen	als	part-
ner	ook	meer	inhoudelijk	betrokken	op	het	project.	Er	was	meer	ruimte	voor	initiatief	en	iteratie.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Doelstelling	1:	afstemming	en	coördinatie	van	het	inhoudelijke	aanbod	binnen	de	structuur	van	de	
percelen en onze rangorde daarin.

Doelstelling	2:	 inbedding	 in	een	kwaliteitsgerichte	aanpak	waarin	duurzaam	schoolbeleid	volgens	
accenten	van	elke	onderwijsverstrekker	een	duidelijke	plaats	heeft.

Doelstelling 3: kwaliteitsmonitoring van het project in al zijn facetten, zodat we goed geïnformeerd 
standpunten	kunnen	innemen	met	betrekking	tot	de	verduurzaming	of	stopzetting	van	i-Learn.

Doelstelling 4: verwachtingsmanagement van onze scholen die interesse tonen en of deelnemen als 
pilootschool.

Doelstelling	 5:	 scholen	 binnen	 het	 eigen	 net/koepel	 goed	 kunnen	 ondersteunen	 in	 een	 doordacht	
implementatietraject	dat	rekening	houdt	met	risico’s,	draagvlak,	gerichte	professionalisering.

Doelstelling	6:	inspraak	zoeken	in	wat	ontwikkeld	wordt,	zodat	het	aansluit	bij	de	noden	van	kwali-
teitsvol hedendaags onderwijs, planlastvermindering en doordachte onderwijsinnovatie.

Activiteit Beschrijving van de activiteit

Actie 1: sessies aanmaken (totaal = 36 sessies)

Afstemmingsessies voorbereiden en bijwo-
nen

Gezien elke gerangschikte partner sessies kan geven 
werd telkens gewerkt met een afstemmingsessie 
met alle gegunde partners waarin alle theoretische 
kaders werden voorgesteld en geselecteerd. Daar-
naast werd ook de visie achter de aanpak van een 
sessie afgestemd tussen imec, KU Leuven en elke 
partner (we-Learn, Fourcast, Schoolmakers). 

Presentatiesessies voorbereiden en bijwo-
nen

Met de output van de afstemmingsessies maakte 
we-Learn telkens een sessie (zie bijlage 1).

Die presentatie werd dan in een één-op-één setting 
(i-Learn en we-Learn, zonder de andere partners) ver-
der afgestemd.

Sessies finaliseren Mogelijk waren er kleine bijsturingen waarna alle ses-
sies finaal werden opgeladen in de Teamsomgeving 
van imec. Het finale materiaal bestond uit presenta-
ties, werkbladen en materialen voor de deelnemers.

Actie 2: sessies geven

Deelnemers voortaken bezorgen en opvol-
gen

Sessies worden door imec aangeboden op i-Learn 
academy. De mensen die inschrijven voor een be-
paalde sessie, worden door we-Learn gecontacteerd. 
Dat contact houdt telkens volgende zaken in: een in-
takegesprek, het bezorgen en opvolgen van voorta-
ken, het uitwerken van materialen op maat van de 
school.

112

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtuovmdqvNZvsmJvBKSD9UJmkx_OFPpDQtOxZZIgch0/edit#gid=429566374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtuovmdqvNZvsmJvBKSD9UJmkx_OFPpDQtOxZZIgch0/edit#gid=233481776
https://sites.google.com/d/1Tjp6G8GV3Rij4fvBPphSEOrukZ9xxcwJ/p/1QgfbDeiW_kh71qCynbHXbYhIihPK6hEU/edit
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Sessie demogedeelte voorbereiden Vaak zijn er stukjes demo bij een sessie. Die worden 
steeds apart voorbereid. Een platform leeft en evo-
lueert en dat kan onverwachte zaken met zich mee-
brengen die je niet tijdens een demo wilt oplossen. 
Anderzijds is ook de deelnemersgroep bepalend met 
het oog op de keuze van voorbeelden (basisonder-
wijs, secundair onderwijs, vak, praktijk …). 

Schooloverstijgende (online) sessies De schooloverstijgende sessies gaan zowel online 
als fysiek door, afhankelijk van de planning. De in-
houd legt de focus op het ‘hoe gebruiken van i-Learn’ 
bij wijze van introductiesessie. De groepen zijn erg di-
vers en worden begeleid door telkens een coach. De 
coach heeft vaak geen zicht op de achtergrond van 
de deelnemers voorafgaand aan de sessie.

Sessie evalueren en verslag maken Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt elke sessie 
via een formulier geëvalueerd. In het pilootjaar was er 
ruimte om regelmatig met de verschillende coaches 
te overleggen. Die ruimte was er in het schooljaar 
2021-2022 niet vanwege de strakke tenderopdracht 
waarin we werkten. 

Actie 3: projectmanagement en afstemming met i-Learn

Capaciteiten aanduiden en toewijzingen op-
volgen

De onderwijsverstrekkers kunnen hun capaciteit per 
kwartaal aangeven via een document. Het consorti-
um koos gezien de aard van de huidige tendering en 
het ontbreken van verduurzaming van de uitkomsten 
op dit moment voor een kleine inzet van resources.

Sessies organiseren Voor digitale sessies voorzien we een link in Teams. 
Voor fysieke sessies een locatie en catering.

Voor sessies op maat voorzien we na een intake een 
schoolspecifieke sessie.

Structureel projectmanagementoverleg in-
tern

Wekelijks stemmen we over de organisatie, adminis-
tratie en mogelijke uitdagingen onderling af. De uit-
komsten daarvan worden verdeeld naar enerzijds het 
projectmanagementoverleg met imec en anderzijds 
het we-Learnconsortiumoverleg.

Structureel projectmanagementoverleg met 
i-Learn

Het structureel overleg verliep tijdens het schooljaar 
2021-2022 helaas niet zoals wij gehoopt hadden: 

- geen agendapunten;

- weinig tot geen schriftelijke neerslag van de com-
municatie;

- alles via telefoon en zogenaamd ‘vertrouwelijk’;

- regelmatige telefoons doorkruisten eerdere afspra-
ken (zelfs op zaterdag en in vakantie).

Daarom vroegen we een dringende bijsturing naar 
volgend schooljaar toe. Vanaf 2022-2023 werken we 
nu op ons aandringen met een online agenda waarin 
de punten samenkomen. Ook imec voegt daar zijn 
agendaitems toe zodat de vergadering door alle par-
tijen goed voorbereid kan worden gevoerd. Daarin 
worden ook de gemaakte afspraken genoteerd. Dat 
maakt een productief overleg mogelijk. De items zijn 
meestal operationeel van aard.

Consortiumoverleg met het oog op bijstu-
ring en terugkoppeling G4

Vragen die niet in de twee bovenstaande overlegmo-
menten kunnen worden beantwoord, gaan naar het 
we-Learnconsortiumoverleg. 

Daar wordt bijvoorbeeld gekozen in welke mate ca-
paciteiten worden bijgestuurd, of de afspraken die op 
hoger niveau werden gemaakt conform zijn met de 
operationele invulling ervan …
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4 BIJLAGEN

4.1	 BIJLAGE	1:	OVERZICHT	OPGELEVERDE	SESSIES	I-LEARN	2021-2022

Perceel How to i-learn Fast/normal*

1 Schoolbrede implementatie Fast

Normal

Intervisie - evaluatie Fast

Normal

2 Talen Fast

Normal

Exacte wetenschappen Fast

Normal

Menswetenschappen Fast

Normal

Lager onderwijs Fast 

Normal

3 Differentiatie Fast 

Normal

Samenwerkend leren Fast

Normal

Zelfsturing en zelfregulerende vaardigheden Fast

Normal

Effectieve digitale instructie Fast

Normal

Feedback en formatief evalueren Fast

Normal

De rol van de leerkracht bij leren op maat Fast

Normal

4 Kick-off

How to i-Learn

Differentiatie

Intervisie

Zelfsturing en zelfregulerende vaardigheden

Effectieve digitale instructie

De rol van de leerkracht bij digitaal leren op maat

Talen

Exacte wetenschappen

Lager onderwijs

Samenwerkend leren

Menswetenschappen

Evaluatie sessies

Feedback en formatief evalueren

6 Hoogbegaafdheid Fast

Normal

Teacher Design Teams hoogbegaafdheid

7 Schooloverstijgend: effectief schoolleiderschap Fast

Normal

Op maat: effectief schoolleiderschap Fast

Normal

* Fast = sessie van 3 uur; normal = sessie van 6 uur.
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3.2	BIJLAGE	2:	OVERZICHT	SESSIES	I-LEARN	2021-2022

Perceel Naam sessie Aantal ingepland 
(totaal)

Aantal geannu-
leerd door imec

Aantal uitge-
voerde ses-
sies

P1 How to i-Learn 17 16 1

P1 I-Learn schoolbreed 
implementeren

3 3 0

P1 Intervisie-evaluatie 2 0 2

P6 Hoogbegaafdheid – 
schooloverstijgend

8 7 1

P6 Hoogbegaafdheid – 
schoolspecifiek

8 3 5
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