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Beste lezer

Begeleiden is alles geven. Als je even de tijd neemt om het Begeleidingsplan 2022-2025 van de  
pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rustig door te nemen, zul je onder de indruk 
zijn van de doelen die we onszelf voor de komende schooljaren stellen. Zoals de aandachtige lezer daarbij zal 
opmerken, maakt dit ‘begeleidingsplan bis’ niet alleen dankbaar gebruik van verschillende  ingrediënten uit 
het Begeleidingsplan 2021-2024, maar komt het tegelijkertijd tegemoet aan de verwachtingen die de overheid 
voor de pedagogische begeleidingsdiensten met het vernieuwde kwaliteitsdecreet heeft uitgesproken.

Bij de uitwerking van het Begeleidingsplan 2022-2025 hebben we ons gebaseerd op de decretale 
doelstellingen van de pedagogische begeleidingsdiensten, zoals die zijn opgenomen in het decreet 
betreffende	de	kwaliteit	van	onderwijs	(kwaliteitsdecreet	artikel	15,	§1),	dat	voor	het	laatst	werd	aangepast	
op 23 december 2021. 

We zijn ervan overtuigd dat dit begeleidingsplan de komende schooljaren in onze organisatie zal 
uitgroeien tot een onmisbaar instrument voor iedere pedagogisch begeleider. We hebben bij de opmaak 
ervan zowel behouden wat in de vorige dubbele cyclus al goed zat, als de kans benut om verbeteringen 
door te voeren. Tal van pedagogisch begeleiders hebben - vertrekkend van hun ervaringen met het 
Begeleidingsplan 2018-2021 en het Begeleidingsplan 2021-2024 en rekening houdend met de veranderde 
context - hun schouders gezet onder de uitwerking van het Begeleidingsplan 2022-2025. Van harte dank 
daarvoor! We mogen met z’n allen trots zijn op het eindresultaat, dat tegelijkertijd een nieuwe start voor onze 
werking als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betekent.
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Bovendien viel de ingangsdatum van het Begeleidingsplan 2021-2024 samen met de start van onze 
(ver)nieuw(d)e organisatiestructuur. De Vlaamse regering besliste daarnaast om vanaf het schooljaar 
2021-2022 op de pedagogische begeleidingsdiensten te besparen, wat uiteraard ook onmiddellijk een 
impact op onze dagelijkse werking had en ook de komende schooljaren nog zal hebben. We hebben als 
pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze interne structuur verder geoptimali-
seerd	om	de	beschikbare	expertise	zo	efficiënt	mogelijk	 in	te	zetten	met	als	doel	dat	we	dagelijks	 -	 in	een	
veranderde context - zoveel mogelijk schoolnabijheid realiseren.

Door de noodzakelijke vernieuwingsoperatie ten gevolge van het vernieuwde kwaliteitsdecreet kregen 
we meteen ook de unieke kans om verschillende ontwikkelingen binnen (de pedagogische begeleiding 
van) Katholiek Onderwijs Vlaanderen een plaats te geven. Zo is ons nieuwe begeleidingsplan meteen ook 
de vertaling van de aangepaste werkingsprincipes voor onze pedagogische begeleiding. Op basis van die 
vernieuwde werkingsprincipes stelden we de voorbije maanden eveneens onze werkingscode bij. Tot slot 
kreeg ook de strategische leiderschapsagenda van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in dit begeleidingsplan al 
verder invulling.

In die zin is het Begeleidingsplan 2022-2025 te lezen als onze droom – het aanbod en de doelen waartoe 
we ons graag willen engageren – binnen de mogelijkheden die het vernieuwde kwaliteitsdecreet ons daartoe 
biedt. We vertrekken bij de invulling van die droom vanuit de kadervisie van de katholieke dialoogschool en 
willen van daaruit met onze begeleidingsinitiatieven de onderwijsinstellingen die deel uitmaken van onze 
netwerkorganisatie bijstaan in hun realisatie van goed onderwijs. Daarbij houden we als pedagogische 
begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de vinger aan de pols om wendbaar te kunnen inspelen op 
nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen.

We hebben gesleuteld aan de vertrouwde opbouw van ons begeleidingsplan, aangezien er door het 
vernieuwde kwaliteitsdecreet nieuwe verwachtingen uitgesproken worden en de overheid voortaan ook 
enkele	 specifieke	elementen	 in	het	begeleidingsplan	voorschrijft.	Met	het	oog	op	de	overzichtelijkheid	en 
de leesbaarheid van dit begeleidingsplan, ordenen we de operationele doelen volgens de vier decretale 
doelstellingen van het kwaliteitsdecreet. Je vindt voor elke rubriek telkens de operationele doelen en 
daaronder de indicatoren en het plan van aanpak terug. Die inhoudelijke doelen zijn richtinggevend voor 
het werk van iedere pedagogisch begeleider van onze organisatie en zetten ook in de verf waarin we 
de scholen de komende drie schooljaren willen versterken.

Een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze scholen krijgt voor de pedagogische begeleiding 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in alle overwegingen voorrang. In het hoofdstuk over de interne 
werking geven we aan welke verdere stappen we in de eigen organisatie zetten om onze scholen op de 
best mogelijke wijze te kunnen begeleiden. Het spreekt bijgevolg voor zich dat we op organisatieniveau aan 
de geformuleerde doelen werken. Alle operationele doelen krijgen een volwaardige plaats in de werking 
van een of meerdere thematische diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat is meteen ook 
de verklaring voor onze keuze om de beleidsimpulsen maximaal in onze reguliere pedagogische begeleiding 
te integreren.

We nodigen schoolteams uit om op basis van hun eigen ondersteuningsnoden een keuze te maken uit 
ons aanbod van schooloverstijgende begeleidingsinitiatieven. We voorzien altijd voldoende ruimte voor de 
eigen	specifieke	schoolcontext	en	gaan	daarnaast	uiteraard	 in	op	concrete	vragen	die	scholen	ons	stellen.	
Dat blijft één van onze kerntaken. Vaak zullen die vragen gebaseerd zijn op lokale dynamieken. Dat daagt ons 
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uit	om	er	samen	met	de	school	antwoorden	voor	te	bedenken	en	te	evalueren.	Specifieke	aandacht	hebben	
we voor scholen die nooit vragen stellen en we nemen onze verantwoordelijkheid op ons ten aanzien van 
scholen waar het leerrecht van de leerlingen bedreigd is.

Het Begeleidingsplan 2022-2025 bestaat uit zes grote onderdelen. In het eerste onderdeel ‘Spiegel van 
de organisatie’ geven we de grote lijnen van onze organisatie mee. Vervolgens staan we stil bij de bronnen 
die we gebruikt hebben om dit begeleidingsplan uit te werken. In het derde hoofdstuk gaan we kort in op 
de eigenheid van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het vierde luik van 
dit begeleidingsplan brengt de inhoudelijke doelen voor het voetlicht waaraan we van september 2022 tot 
en met augustus 2025 expliciet willen werken. Het volgende onderdeel doet uit de doeken vanuit welke  
gemeenschappelijke visie op begeleiding we werken. In het zesde hoofdstuk, tot slot, geven we aan welke 
doelen we voor onszelf geformuleerd hebben met betrekking tot onze eigen organisatie om alle inhoudelijke 
doelen te kunnen realiseren die we prioritair naar voren schuiven. Aan het einde van ons begeleidingsplan 
voegen we nog enkele bijlagen toe met extra informatie bij bepaalde aangehaalde inhouden in één van de 
zes hoofdstukken, zoals onze visietekst op onderwijskwaliteit, de kwaliteitsverwachtingen uit het referentie-
kader	voor	onderwijskwaliteit,	het	ontwikkelingsprofiel	vande	pedagogisch	begeleider,	de	samenwerkings-
overeenkomst pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs en Ligo, en de vernieuwde werkingscode. 

Machteld Verhelst, pedagogisch directeur 
Lieven Boeve, directeur-generaal
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1. Spiegel van de organisatie

1.1. Over Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de ledenvereniging en netwerkorganisatie van de besturen en 
hun katholieke (hoge)scholen, internaten, academies, centra voor volwassenenonderwijs en universiteit in  
Vlaanderen en Brussel.

We ondersteunen al onze onderwijsinstellingen bij de realisatie van het pedagogisch project van 
de katholieke dialoogschool. Vanuit de christelijke traditie waarin de school staat en in gesprek met haar 
omgeving, wil een katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die 
gekenmerkt is door diversiteit.

Wij vertegenwoordigen daarnaast onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en 
ondersteunen hen bij pedagogisch-didactische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We 
begeleiden onze meer dan 2400 onderwijsinstellingen bij de verdere uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezielt met zijn pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en 
volwassenen. Samen werken we aan genereus ambitieus onderwijs voor élke leerling.

1.2. Missie en visie

Missie

In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt onze organisatie de besturen van katholieke 
onderwijsinstellingen met hun scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. Als netwerkorgani-
satie zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische 
visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We behartigen 
de belangen van de leden en vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via 
inspirerende en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke katho-
liek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. Zo werken we mee aan de brede persoonsvorming die 
elke lerende in staat stelt een waardevol leven uit te bouwen.
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Visie

Voor het realiseren van onze missie zet onze organisatie in op het:

 f verdiepen van de christelijke en cultureel-maatschappelijke inspiratie van waaruit we de grondwettelijke 
vrijheid van onderwijs invullen;

 f optimaliseren van de organisatie van het onderwijslandschap en van de bestuurskracht van onze besturen;

 f garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een inclusief onderwijs;

 f ontwikkelen van een omvattende visie op de ontwikkeling en vorming van de totale persoon, met kansen voor 
levenslang leren;

 f kritisch afstemmen van onderwijs en vorming op de verwachtingen van de samenleving;

 f uitbouwen van integrale kwaliteitsontwikkeling binnen onderwijs;

 f bevorderen van een integraal personeels- en loopbaanbeleid met inbegrip van continue professionalisering;

 f krachtig op elkaar betrekken van traditie en innovatie, waarbij we rekening houden met bevindingen uit 
wetenschappelijk onderzoek;

 f engageren van alle betrokkenen in onderwijs en vorming en uit het bredere middenveld als partners.

1. Als ledenvereniging en netwerkorganisatie waarborgen we een brede betrokkenheid van ons 
katholiek onderwijsveld. Hiertoe zorgen we voor goed functionerende bestuurs- en overlegorganen, en 
stemmen we onze Vlaanderenbrede en regionale werking op elkaar af. Onder het motto ‘gelijkgericht waar 
het kan, verscheiden waar nodig’ vertrekken we van een eenheid van visie en aanpak, met oog voor de 
eigenheid van de verscheiden contexten binnen onze organisatie.

2. In kritisch-constructieve interactie met onze sterk veranderde en veranderende cultuur en samen-
leving concretiseren we samen met onze leden de katholieke dialoogschool als kwaliteitskenmerk voor het 
katholiek onderwijs, en kaderen onze eigen werking hierin. 

3. Met het oog op de versterking van het beleidsvoerend vermogen van besturen en de kwaliteitsvolle 
organisatie van ons onderwijslandschap, stimuleren we bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, met 
bijzondere aandacht voor solidariteit tussen de verschillende besturen en hun scholen.

4. We kiezen voor een geïntegreerde ondersteuning van besturen en hun (hoge)scholen, centra en 
internaten die gericht is op de levensbeschouwelijke, de pedagogische en didactische, de bestuurlijk- 
organisatorische, de administratief-logistieke, de juridische en planologische dimensies van het onderwijs.  
In onze concrete werking zetten we in op Vlaanderenbrede visie- en expertiseontwikkeling, en begeleiding 
met	effect	tot	op	de	klasvloer.
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5. We vertegenwoordigen het katholiek onderwijs bij de overheden, in de Kerk en in de 
samenleving, en op het internationale forum. Op grond van onze expertise en daadkracht zijn we een  
kritisch-constructieve partner voor de besluitvorming en de uitvoering van het onderwijs- en vormingsbeleid 
in Vlaanderen en Brussel.

6.	We	 zorgen	 voor	 een	 effectieve	 en	 eigentijdse	 communicatiestrategie	 die	 efficiënt	 onze	 relevante	
doelgroepen informeert en zichtbaar bijdraagt aan de opinievorming over onderwijs en opvoeding.

7.	Onze	interne	organisatie	is	beheersbaar,	transparant	en	efficiënt,	werkt	doelgericht	en	streeft	naar	
duurzaamheid. We kiezen voor een korte en heldere advies- en besluitvormingsketen. We gaan na of we de 
uitgezette doelstellingen realiseren en zetten actief in op interne kwaliteitsontwikkeling.

8. We erkennen en appreciëren de professionaliteit van onze medewerkers en zetten actief in op het 
versterken van hun inspiratie en expertise. Kenmerkend voor onze werking zijn: vertrouwen, op menselijk-
heid bedachte collegialiteit en hartelijke gastvrijheid, teamgericht werken, dialogaal en gedeeld leiderschap, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, en heldere aansturings-, communicatie- en rapporteringslijnen.

9. We zijn in onze organisatie een inspirerend voorbeeld voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen 
en Brussel. We leven zelf voor wat we als kwaliteitsvol aan onze universiteit, (hoge)scholen, centra en 
internaten voorhouden.

1.3. Dienstverlening aan onze onderwijsinstellingen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de pedagogische begeleiding uit te 
bouwen rond vier inhoudelijke expertisedomeinen, gebaseerd op de noden van onderwijsinstellingen: 
curriculum & vorming, identiteitsontwikkeling, school- & kwaliteitsontwikkeling en zorgbreed & kansenrijk 
onderwijs. Binnen die vier expertisedomeinen onderscheiden we verder twee ‘types’ van werkzaamheden: 
visieontwikkeling en ontwikkelwerk met het oog op begeleiding en het schoolnabije begeleidingswerk in 
direct contact met de onderwijsprofessional.

Visieontwikkeling en ontwikkelwerk van de pedagogische begeleiding zorgen in de eerste plaats voor 
de onderbouwing van het schoolnabije begeleidingswerk. Het gaat dan om het ontwikkelen van kadervisies, 
visieteksten en begeleidingsmaterialen die we vanuit onze eigenheid prioritair vinden en niet kunnen 
uitbesteden (of waarvoor we niet kunnen samenwerken met wie het wel doet), een kwaliteitsvol professio-
naliseringsaanbod, zowel voor onze doelgroepen als intern (voor onze begeleiders zelf), communicatie (denk 
onder andere aan de website (onze PRO.-site) en de verschillende nieuwsbrieven) en de Vlaanderenbrede 
aansturing en coördinatie van alle domeinen. Leerplanwerk neemt de pedagogische begeleiding zelf ter 
harte: de betrokkenheid van pedagogisch begeleiders bij de leerplanontwikkeling is nodig om een gevoel 
van	eigenaarschap	 te	 creëren.	Dat	 komt	 een	effectieve	 implementatie	 van	de	 leerplannen	 ten	goede.	We	
zetten pedagogisch begeleiders daartoe ad hoc in en doen daarnaast in belangrijke mate een beroep op de 
expertise van leraren. De expertise van de begeleiders wordt ook intensief ingezet bij curriculumwerk van de 
overheid, via deelname aan ontwikkelcommissies.

Het overgrote deel van de werktijd van pedagogisch begeleiders gaat naar schoolnabij begeleidings-
werk in direct contact met de onderwijsprofessional. Het zal in de toekomst een uitdaging vormen om met 
minder mankracht een maximaal bereik en een zo groot mogelijke directe en indirecte impact te realiseren.
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Sinds het schooljaar 2022-2023 maken we een onderscheid tussen schoolbesturen die gebruikmaken 
van	 het	 volledige	 aanbod	 van	 pedagogische	 dienstverlening	 en	 besturen	 die	 concrete,	 schoolspecifieke	
pedagogische begeleiding over het algemeen zelf organiseren en een beroep doen op de pedagogische 
begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor visieontwikkeling en ontwikkelwerk en de zogenaamde 
‘generieke’ pedagogische begeleiding. Vier grote congregationele schoolbesturen kiezen ervoor om de 
concrete pedagogische begeleiding van hun onderwijsinstellingen zelf op zich te nemen. Ze sloten daartoe 
een samenwerkingscontract met ons af.

De dienstverlening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt verder waargemaakt vanuit de 
Dienst Bestuur & organisatie en de Dienst Personeel. Onze organisatie bestaat verder nog uit drie meer 
overkoepelende diensten. De Dienst Ondersteuning zorgt voor de praktische ondersteuning van de 
dagelijkse werking. De Stafdienst staat in voor de coördinatie tussen diensten, regio’s en met externe 
partners. De Academie is de dienst van waaruit al onze professionaliseringsinitiatieven vertrekken. 
De pedagogische begeleiding kan terugvallen op de inhoudelijke expertise van alle medewerkers van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Voor de schoolnabije regionale verankering van onze werking doen we een beroep op de vicariaten 
voor onderwijs van de vijf Vlaamse bisdommen (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, en Mechelen-Brussel). 
We werken nauw samen om scholen en hun besturen te begeleiden, adviseren en ondersteunen met als doel 
kwaliteitsvol onderwijs te realiseren.

1.4. Onze visie op onderwijskwaliteit

We hebben een brede kijk op onderwijskwaliteit (zie bijlage 1). We benaderen het als een multi-
dimensioneel begrip waaraan elke school een eigen invulling geeft. De scholen hebben met andere woorden 
zelf de regie in handen en verschillen dus onderling in hoe ze onderwijskwaliteit vormgeven. Tegelijkertijd 
delen de scholen in ons netwerk ook heel wat gemeenschappelijke bouwstenen voor hun onderwijskwaliteit. 
De katholieke dialoogschool als fundament, wetenschappelijke inzichten en het referentiekader voor onder-
wijskwaliteit zijn onze leidraad voor de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs in onze scholen.

1.5. Over de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is er voor elke onderwijsinstelling 
die lid is van onze netwerkorganisatie. We staan met onze ploeg pedagogisch begeleiders elke dag klaar 
om samen met de onderwijsprofessionals in onze scholen(gemeenschappen), centra voor volwassenen-
onderwijs, academies en internaten te bouwen aan het onderwijs van morgen. We vertrekken daarvoor 
– zoals omschreven in de decretale doelstellingen voor de pedagogische begeleidingsdiensten – vanuit 
de eigenheid van het pedagogisch project van de school en bekijken hoe we samen op weg kunnen gaan.  
Ons doel is om alle katholieke scholen zo goed mogelijk op pedagogisch-didactisch vlak te ondersteunen. 
De ontwikkeling en het leren van iedere leerling komen in al onze begeleidingsactiviteiten op de eerste plaats.

Met de pedagogische begeleiding willen we de kwaliteitsontwikkeling in alle katholieke scholen 
maximaal stimuleren door in te zetten op het meesterschap van alle onderwijsprofessionals. Rond onze 
operationele doelen voorzien we als pedagogisch begeleiders een eigen aanbod voor de verschillende 
doelgroepen en we gaan eveneens in op concrete vragen van leraren, directeurs, bestuurders …. Onze kern-
opdracht bestaat erin om scholen(gemeenschappen), centra, academies en internaten te ondersteunen bij 
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de ontwikkeling en de uitbouw van een eigen en krachtig pedagogisch beleid.

De wereld staat niet stil en dat vertaalt zich ook in ons onderwijs. We willen als pedagogische 
begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krachtdadig tegemoetkomen aan de ons toevertrouwde 
opdrachten en rekening houden met die wijzigende context. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil door de 
klemtoon	 te	 leggen	 op	 ‘schoolnabijheid’	 en	 een	 ‘efficiënte	 inzet	 van	 de	 expertise’	 van	 onze	 pedagogisch	
begeleiders meer dan ooit waarmaken waar we als pedagogische begeleiding goed in zijn.

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding vallen buiten onze organisatie. Zij werken samen en 
verenigen zich in Vrij CLB Netwerk. De (pedagogische) begeleiding en ondersteuning van de vrije centra 
voor leerlingenbegeleiding gebeurt vanuit de ondersteunende dienst van Vrij CLB Netwerk, zijnde de perma-
nente ondersteuningscel en de pedagogische begeleiding van de vrije centra. Zij dienen één geïntegreerd 
begeleidingsplan in.

1.6. De verschillende doelgroepen van onze pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidt 2336 scholen van onze 
leden en zeven koepelloze scholen die een begeleidingsovereenkomst met ons afsloten (de zogenaamde 
‘contractscholen’):

 f In 1573 basisscholen, waarvan 120 scholen buitengewoon basisonderwijs inrichten, begeleiden we 38138,95 
vte organieke betrekkingen.

 f In 2 academies voor deeltijds kunstonderwijs begeleiden we 25,74 vte organieke betrekkingen.

 f In 757 scholen voor secundair onderwijs, waarvan 84 scholen buitengewoon secundair onderwijs inrichten, 
begeleiden we 46113,37 vte organieke betrekkingen.

 f In 11 centra voor volwassenenonderwijs begeleiden we 1680,98 vte organieke betrekkingen. 

 f In 104 internaten begeleiden we 382,72 vte organieke betrekkingen.

basisscholen academies voor deeltijds kunstonderwijs scholen voor secundair onderwijs

1573

11

2 757

104

centra voor volwassenenonderwijs internaten
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1.7. Aantal begeleiders en ander personeel pedagogische begeleiding

We ontvangen voor het schooljaar 2022-2023 een personeelsformatie zoals vastgelegd in artikel 16 van 
het kwaliteitsdecreet. Het gaat om 126 vte adviseursambten:

 f 123 vte wordt ingezet voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,

 f 3 vte wordt ingezet voor de pedagogische begeleiding van Vrij CLB Netwerk.

We verwachten een continuering daarvan tijdens de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

Verder ontvangen we een aantal vte verloven wegens bijzondere opdracht zoals vastgelegd in artikel 
17 van het kwaliteitsdecreet. Voor het schooljaar 2022-2023 gaat het, door de in het kwaliteitsdecreet 
ingeschreven besparing, slechts om 62,5 vte reguliere detacheringen. (In het schooljaar 2021-2022 ging het 
nog om 89,5 vte.)

 f 61,5 vte wordt ingezet voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,

 f 1 vte wordt ingezet voor de pedagogische begeleiding van Vrij CLB Netwerk.

Voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 is er in het kwaliteitsdecreet nog een eenmalige 
bijkomende besparing ingeschreven en ramen we dat het gaat om 31 vte:

 f We ramen 30,5 vte in te zetten voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 f We ramen dan 0,5 vte in te zetten voor de pedagogische begeleiding van Vrij CLB Netwerk.
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Naast reguliere ambten en reguliere detacheringen beschikt de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen in het schooljaar 2022-2023 ook over 5,5 vte detacheringsambten voor taal 
en	 kansenrijk	 onderwijs	 vanuit	 het	 betreffende	 project	 van	 de	minister.	We	 verwachten	 een	 continuering	
daarvan tijdens de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. 

De vier grote schoolbesturen die ervoor kiezen om de concrete pedagogische begeleiding van hun 
onderwijsinstellingen zelf op zich te nemen, krijgen 0,99 VTE begeleider per 10.000 leerlingen en zetten zelf 
bijkomende	 omkadering	 in	 voor	 context-specifieke	 ondersteuning.	Ook	 andere	 scholen	 zetten	 voor	 (vak)- 
specifieke	 begeleidingsinitiatieven	 zelf	 extra	 middelen	 in.	 Het	 volume	 van	 die	 bijkomende	 inzet	 varieert.	 
We verwachten een continuering daarvan tijdens de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. 

Andere personeelsleden van de pedagogische begeleiding, zowel ondersteunende personeelsleden als 
begeleiders	en	nascholers,	worden	ingezet	vanuit	onderstaande	financiële	middelen	via	een	overeenkomst	
of een afgekochte detachering (verlof wegens opdracht met terugbetaling van salaris).

Onder punt 6.2.4. geven we de verdeling van die ambten voor het schooljaar 2022-2023 over de  
verschillende themagebieden en over de ondersteunende diensten.
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2. Totstandkoming  
Begeleidingsplan 2022-2025/
begeleidingsplan ‘bis’

2.1. Uitgangspunt 2021-2024: begeleidingsplan voor een dubbele cyclus

Het Begeleidingsplan 2021-2024 voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen werd op zich al geïnitieerd in 2018. Toen werd de keuze gemaakt om een plan uit te werken 
vanuit het principe van tweemaal drie schooljaren. Dat betekent dat een eerste cyclus de jaren 2018-2021 
overspande. Het principe impliceerde ook dat na die eerste cyclus een ‘update’ gemaakt zou worden. Dat is 
exact wat we gedaan hebben bij de opmaak van het Begeleidingsplan 2021-2024.

Tijdens de verdere vormgeving van het concept voor het Begeleidingsplan 2021-2024 zijn we ons 
oorspronkelijke uitgangspunt trouw gebleven: we vertrokken in ons begeleidingsaanbod in belangrijke mate 
opnieuw vanuit hetzelfde doelenpakket, zetten voort wat nog niet (helemaal) gerealiseerd was en bouwden 
verder op het vorige begeleidingsplan. Uiteraard stuurden we bij waar nodig, hielden we rekening met de 
onderwijsrealiteit anno 2021 en putten we uit de beschikbare data. Voor het Begeleidingsplan 2022-2025 zijn 
we evenmin van een wit blad vertrokken: het voorliggende begeleidingsplan bis en de aanpassingen ten 
opzichte van het vorige begeleidingsplan zijn een voortzetting van de eerder gemaakte keuzes.

2.2. Meerwaarde en belang van het eigen kerntakendebat

Uiteraard staan we als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten dienste 
van de onderwijsinstellingen die deel uitmaken van ons netwerk. Het spreekt bijgevolg voor zich dat we 
met ons aanbod en onze dienstverlening zo maximaal mogelijk willen inspelen op hun noden en behoeften. 
Een belangrijke doelstelling uit het Beleidsplan 2018-2022 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen was te 
verduidelijken voor welke dienstverlening onze leden op ons een beroep kunnen doen. Daartoe voerden 
we een kerntakendebat, dat peilde naar de huidige en toekomstige verwachtingen van onze leden met 
betrekking tot de Vlaanderenbrede en regionale dienstverlening.
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In een eerste fase bevroegen we een representatieve groep van leden (besturen en directies) en mede-
werkers uit de regio’s en diensten over onze dienstverlening en hun verwachtingen voor de toekomst. In het 
najaar	van	2019	verfijnden	we	in	focusgroepen	verschillende	scenario’s.	Vervolgens	zette	de	raad	van	bestuur	
in het voorjaar van 2020 de bakens uit met de ‘principes die richtinggevend zijn voor het verder uitwerken 
van onze kerntaken en het toekomstig organisatiemodel’. Op basis daarvan werd werk gemaakt van een 
‘operationeel kader in opvolging van het kerntakendebat’, dat de raad van bestuur op haar vergadering van 
3 september 2020 goedkeurde, en waarin de door de pedagogische begeleiding geboden ondersteuning 
wordt omschreven.

Voor de verdere concretisering van het operationeel kader gingen in de loop van het schooljaar 
2020-2021 binnen de ruime organisatie projectteams en resonansgroepen in twee rondes aan de slag. Daarbij 
zagen we er nauwlettend op toe dat er voor elk project van meet af aan een multidisciplinair en competent 
team samengesteld werd. De projectwerking weerspiegelde zo de expertise en de veelzijdigheid van onze 
organisatie. Tijdens dat traject gaven tal van pedagogisch begeleiders en andere medewerkers verder vorm 
aan (de pedagogische begeleiding van) Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De (ver)nieuw(d)e organisatiestructuur, die vanaf 1 september 2021 ingevoerd werd, heeft als ambitie 
nog beter ten dienste te staan van onze leden. Voor de pedagogische begeleiding is de centrale gedachte dat 
we door onze (ver)nieuw(d)e werking scholen nog beter kunnen ondersteunen en dat we onze aanwezigheid 
in het veld en op de klasvloer maximaliseren. De meest in het oog springende veranderingen zijn de oprich-
ting van een Academie waarin al onze nascholings- en vormingsinitiatieven gebundeld worden, de oprich-
ting van een nieuwe Dienst School- & kwaliteitsontwikkeling en de verdere uitbouw van de Vlaanderenbrede 
(samen)werking van de teams van de Dienst Curriculum & vorming en voor het themagebied zorgbreed 
en kansenrijk onderwijs. De aangepaste werkingsprincipes die uit de (ver)nieuw(d)e werking voortvloeien, 
vormen de basis en de toetssteen voor alle werkzaamheden van de pedagogische begeleiding. We zijn ervan 
overtuigd dat we voortaan nog meer tegemoetkomen aan de verwachtingen van onze schoolteams.

2.3. Data-analyse

Voor het schrijven van het Begeleidingsplan 2021-2024 gingen we data-geïnformeerd te werk. Hieronder 
geven we een korte toelichting bij de gehanteerde bronnen en de manier waarop we die analyseerden. Het 
spreekt voor zich dat we deze data verder hebben aangevuld met recente gegevens. De resultaten van dat 
eerste analysewerk vormden een belangrijke basis voor het denk- en schrijfwerk dat we samen met een 
dertigtal pedagogisch begeleiders leverden tijdens een schrijfdag eind maart 2021.

2.3.1. Analyse van bronnen binnen de eigen organisatie 

(Interne) evaluatie van de voortgang van de strategische doelen in het Begeleidingsplan 2018-2021

In het Begeleidingsplan 2018-2021 formuleerden we strategische doelen bij zes prioritaire thema’s.  
Voor de uitwerking en de realisatie van die doelen waren zes interne werkgroepen verantwoordelijk. Tijdens 
het derde schooljaar van het begeleidingsplan gaf elke werkgroep een globale inschatting van de mate 
waarin de gestelde doelen reeds bereikt werden en dachten ze na over mogelijke bijsturingen en nieuwe uit-
dagingen. Elke groep hanteerde voor die evaluatie haar eigen methodiek: door middel van gesprekken tussen 
begeleiders, aan de hand van bevragingen (Forms) bij de begeleiders die rond dat thema werken, met behulp 
van	een	reflectiedocument	voor	begeleiders,	in	een	evaluatieoverleg	met	de	toenmalige	niveaucoördinatoren	
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uit	 de	 verschillende	 regio’s,	 door	 het	 opzetten	 van	 een	 eigen	 (kleinschalig)	 effectonderzoek.	 Bevindingen	
werden geïllustreerd met zichtbare resultaten. Er werd daarbij ook gezocht naar bevorderende en remmende 
factoren. Met die evaluatie hebben we rekening gehouden bij het naar voren schuiven van doelen voor het 
begeleidingsplan. 

Analyse van het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2021-2022

Op het einde van elk schooljaar brengen wij ons professionaliseringsaanbod voor het volgende 
schooljaar bij onze scholen onder de aandacht. Dat aanbod is ondersteunend voor het realiseren van onze 
prioriteiten. Vorming is vaak een onmisbare eerste stap om tot goede begeleiding te komen. Vorming en 
begeleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom vonden we het belangrijk om in de voor-
bereidingsfase van het Begeleidingsplan 2021-2024 het professionaliseringsaanbod van het aankomende 
schooljaar inhoudelijk grondiger te analyseren. We werkten een Exceldocument uit waarin we het aanbod 
rangschikten per thema en, zo nodig, per onderwijsniveau. Dat gaf ons een globaal overzicht van het 
professionaliserings aanbod dat de collega’s belangrijk vinden, waaraan ze dus proactief aandacht besteden 
of waarmee ze willen inspelen op bestaande behoeften.

Analyse van de door de scholen gestelde vragen

We	streven	ernaar	een	weloverwogen	aanbod	uit	 te	werken	om	schoolteams	efficiënt	en	effectief	te	
ondersteunen. Daarvoor baseren we ons onder meer op de vragen die in de loop van het schooljaar aan 
ons gesteld worden. Zodra we bepaalde ‘universele’ noden op het spoor komen, werken we een aanbod uit 
en proberen we ook in de andere scholen vragen daarover uit te lokken. Aan de hand van zo’n proactieve 
benadering	 komen	 we	 specifieke	 ondersteuningsnoden	 gemakkelijker	 op	 het	 spoor	 en	 kunnen	 we	 er	
vervolgens met de betrokken onderwijsinstellingen sneller mee aan de slag gaan.

Daarom namen we in het schooljaar 2020-2021 de vragen die scholen ons stellen uitgebreid onder de 
loep. Zo werd er een database bijgehouden met binnenkomende vragen. We deelden de vragen vervolgens 
in op basis van het onderwijsniveau: basisonderwijs en/of secundair onderwijs. Verder koppelden we de 
vragen aan de thema’s die uit de behoeftebevraging van begin 2021 (zie 2.3.2.) naar voren kwamen. Het was 
voor ons meteen duidelijk dat we op die manier een grote match vonden waarmee we bij het bepalen van 
prioriteiten rekening wilden houden. 

2.3.2. Analyse van bronnen met betrekking tot onze doelgroepen

Daarnaast wilden we ook zo goed mogelijk zicht krijgen op de ondersteuningsnoden van onze scholen. 
Om die op het spoor te komen, namen we in de aanloop naar het Begeleidingsplan 2021-2024 verschillende 
concrete initiatieven. 

Behoeftebevraging bij onderwijsprofessionals basisonderwijs en secundair onderwijs

In het voorjaar van 2021 organiseerden we een gerichte bevraging bij onze onderwijsprofessionals. 
Het belangrijkste oogmerk van die behoeftebevraging was om te peilen of de prioriteiten van het toen 
lopende begeleidingsplan (2018-2021) nog overeenkwamen met de actuele ondersteuningsnoden van onze 
doelgroepen.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_BGP_21-24_Bijlage_behoeftebevraging_bao_en_so
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Hoe gingen we daarbij te werk? Zoals we hierboven onder 2.3.1. al beschreven hebben, werkten we 
enerzijds een overzichtslijst uit met vragen die door scholen meermaals gesteld werden. Anderzijds planden 
we een kwalitatief onderzoek met leidinggevenden, middenkader en leraren basisonderwijs en secundair 
onderwijs aan de hand van focusgesprekken. We moesten evenwel vaststellen dat het erg moeilijk was om 
in de vooropgestelde periode veel onderwijsprofessionals te motiveren om aan een focusgesprek deel te 
nemen. Mogelijk speelde ook de coronacrisis daarbij een rol. 

Uiteindelijk	 namen	 in	 totaal	 97	 leraren	 en	 leidinggevenden	 effectief	 deel	 aan	 een	 van	 de	 14	 focus-
gesprekken. De focusgesprekken volgden allemaal dezelfde opbouw: de deelnemers konden aan de hand 
van een padlet aangeven waarin zij de komende drie schooljaren ondersteuning wensten vanuit de peda-
gogische begeleiding. Die padlet was ingedeeld in zeven kolommen, namelijk de zes thema’s van het 
Begeleidingsplan 2018-2021 en een kolom ‘andere’. Vervolgens werd de input met de groep besproken en 
waar nodig verhelderd.

De via de padlets verzamelde input en de verslaggeving van de gesprekken vormden de basis voor de 
verdere analyse. De zo verzamelde informatie werd ‘gecodeerd’ in samenhangende categorieën. Enkel de 
input met betrekking tot de focus van deze behoeftebevraging werd in de verdere codering meegenomen. 
We brachten bij de analyse ook aan hoe vaak een bepaald argument onderschreven werd. Hoewel dat cijfer 
een indicatie geeft van het belang van een bepaald argument, willen we toch ervoor waarschuwen om daar 
voorzichtig mee om te gaan. Het betreft immers geenszins een wetenschappelijk onderbouwde standaard 
om prioriteiten mee na te gaan. Ten slotte werd het aantal keer dat een bepaalde ondersteuningsvraag 
onderschreven werd per categorie opgeteld.

De resultaten van de interne en de externe analyse werden ten slotte samengebracht en met elkaar 
vergeleken. Wat de externe analyse betreft, beperkten we ons tot die categorieën die door minimaal twee 
respondenten onderschreven werden. Die werkwijze leidde tot een overzicht van categorieën van:

 f Inhoudelijke ondersteuningsvragen die zowel in de interne als in de externe fase voorkwamen;

 f Inhoudelijke ondersteuningsvragen die in de interne, maar niet in de externe fase voorkwamen;

 f Inhoudelijke ondersteuningsvragen die in de externe, maar niet in de interne fase voorkwamen.

De resultaten weerspiegelden vooral de grote diversiteit aan ondersteuningsvragen. Die 
ondersteunings vragen worden sterk beïnvloed door de context waarin scholen ‘school maken’. We koppelden 
de resultaten vervolgens opnieuw aan onze zes begeleidingsprioriteiten en gaven de bevindingen mee aan 
de verschillende thematische werkgroepen tijdens de schrijfdag van maart 2021.

Specifieke behoeftebevraging in scholen voor buitengewoon onderwijs

Eind november, begin december 2020 werd de online bevraging Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? 
gehouden bij directies en middenkader buitengewoon onderwijs. Deze bevraging kaderde binnen een project 
dat liep als uitloper van het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

68% van de scholen buitengewoon onderwijs namen aan die behoeftebevraging deel.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_BGP_21-24_Bijlage_behoeftebevraging_buo


Voor het opmaken van de vragenlijst grepen we terug naar de resultaten van de bevraging die Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen in 2017 deed bij deze doelgroep. Uit die bevraging kwamen enkele belangrijke thema’s 
naar voren, bleek aan welke kwaliteitskenmerken een goede begeleider moet voldoen en welke rollen 
pedagogisch begeleiders volgens de scholen het best op zich nemen. In de bevraging Waarmee kunnen we 
u van dienst zijn? legden we opnieuw de klemtoon op die onderdelen. De respondenten werd gevraagd om 
de vragen te beantwoorden aan de hand van een vijfpuntsschaal en hadden de kans om hun antwoord te 
concretiseren.

Bij de verwerking van de resultaten maakten we geen onderscheid tussen de antwoorden van directies 
 derwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. De thema’s die vanuit deze bevraging als prioritair naar 
voren werden geschoven, hebben we meegenomen bij de inhoudelijke uitwerking van het Begeleidings-
plan 2021-2024. De verwachtingen omtrent de expertise en de rollen van begeleiders in scholen buiten-
gewoon onderwijs lagen aan de basis van een interne analyse van onze expertise en het bijsturen van onze  
(samen)werking.
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Lerarenbevraging rond leerachterstand en ondersteuningsnoden in het kader van corona

Naar aanleiding van het aanhouden van de coronacrisis peilde de pedagogische begeleiding in januari 
2021 naar de ervaringen en inschattingen van leraren met betrekking tot de gepercipieerde leerachterstand.

In de lerarenbevraging legden we de klemtoon zowel op cognitieve aspecten, zoals het leerstof aanbod 
en de beheersing daarvan, als op het welbevinden van de leerlingen. Er werd daarbij steeds gevraagd een 
vergelijking te maken met het eerste trimester van het vorige schooljaar. Daarnaast peilden we naar de 
ondersteuningsbehoeften van de leraren om de (potentieel) negatieve gevolgen van de coronacrisis te over-
winnen. Tot slot informeerden we bij de leraren ook uitdrukkelijk naar hun nascholingsbehoeften. 

Aan deze bevraging namen 374 leraren uit het basisonderwijs deel en 1141 leraren uit het secundair 
onderwijs, waarvan 44 uit het buitengewoon onderwijs OV4. We hebben voornamelijk rekening gehouden met 
de gesignaleerde ondersteunings- en nascholingsbehoeften van de leraren bij het bepalen van prioriteiten 
voor het Begeleidingsplan 2021-2024.

Kerntakendebat in het volwassenenonderwijs

Aangezien het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in 2020 (zie ook punt 2.2.) vooral 
op	maat	van	het	leerplichtonderwijs	gevoerd	werd	en	het	volwassenenonderwijs	een	eigen	specifiek	karakter	
heeft en bovendien anders georganiseerd is dan het leerplichtonderwijs, koos onze netwerk organisatie 
ervoor de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) op een aparte manier te bevragen. Dat gebeurde 
tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2020-2021. Omdat er na een recente schaalvergroting een 
overzichtelijk aantal CVO’s overgebleven zijn, gingen we met elk van hen afzonderlijk in gesprek.

Aan	de	hand	van	een	vastgelegde	vragenlijst	werd	bij	elk	CVO	uitdrukkelijk	gepolst	naar	de	specifieke	
verwachtingen inzake pedagogische begeleiding:

 f Welke initiatieven van de pedagogische begeleiding verwacht je, vind je nodig en nuttig? Bereiken de begelei-
dingsinitiatieven van de pedagogisch begeleiders de klasvloer? Verwacht je dat?

 f Heb je verwachtingen ten aanzien van de pedagogische begeleiding inzake de transitie van traditioneel 
schools leren naar gemengde leervormen (onder meer afstandsleren)?

 f Hoe belangrijk zijn projecten inzake internationalisering voor je werking? Zinvol? Hoe ervoor zorgen dat dat 
in je CVO tot beter onderwijs leidt?

Van	elk	gesprek	werd	na	afloop	een	verslag	opgemaakt.	De	gesprekspartners	kregen	de	kans	om	te	
reageren op het verslag en hun aanvullingen werden allemaal aanvaard. Op basis van die verslagen werd 
vervolgens een algemene synthese gemaakt. De neerslag van het kerntakendebat in het volwassenen-
onderwijs	beschouwen	we	niet	als	een	eindpunt;	het	is	een	moment	van	reflectie	geweest,	een	aanleiding	om	
verder na te denken over de te volgen weg.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_BGP_21-24_Bijlage_behoeftebevraging_vwo
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Algemene bevraging van onze doelgroepen over de effecten van ons begeleidingswerk

Met het Begeleidingsplan 2022-2025 herhalen we onze ambitie 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.	 
Een belangrijke stap daartoe zetten we overigens al in de loop van het voorbije schooljaar: we organiseerden 
een algemene bevraging van directies, leraren, middenkader en alle andere personeelsleden 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. Respondenten konden de bevraging invullen 
tussen de krokusvakantie en de paasvakantie van 2022. In totaal vulden 1234 respondenten de vragenlijst 
in.	 Op	 het	 moment	 van	 de	 eindredactie	 van	 dit	 begeleidingsplan	 wordt	 het	 rapport	 gefinaliseerd	 en	 de	
communicatie voorbereid. Het hoeft geen betoog dat we de komende schooljaren met de resultaten van 
die	algemene	effecten	bevraging	verder	aan	de	slag	gaan.	Zo	groeien	we	als	pedagogische	begeleiding	van	
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zelf ook verder uit tot een lerende organisatie.

2.3.3. Analyse van bronnen uit het bredere onderwijsveld

Naast interne bronnen baseerden we ons uiteraard ook op externe relevante informatie om de keuze 
voor bepaalde prioritaire doelen te onderbouwen.

Grondige analyse van de doorlichtingsverslagen

Tijdens het schooljaar 2020-2021 namen we alle 164 doorlichtingsverslagen van de scholen van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen die opgemaakt werden tijdens het schooljaar 2019-2020 onder de loep.  
We gaven aan alle beoordelingen die de onderwijsinspectie meegaf in het verslag een cijfer:

 f 1 = rood: beneden de verwachtingen; 

 f 2 = oranje: benadert de verwachtingen; 

 f 3 = groen: volgens de verwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit; 

 f 4 = blauw: boven de verwachtingen.

Alle beoordelingscijfers per onderdeel (kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsvol onderwijs en doorgelichte 
leergebieden) brachten we samen in een Exceldocument. Op die ruwe data deden we zelf nog diep gaandere 
analyses, waarbij we ook rekening hielden met de verschillende onderwijsniveaus. De resultaten van die 
oefening gaven we mee aan de leidinggevenden van de verschillende diensten om te bestuderen met het 
oog op het opmaken van de doelen voor het begeleidingsplan.

Reflectie op de gesignaleerde onderwijsnoden in de Onderwijsspiegel

De voorbije schooljaren trokken we tijd uit om de voornaamste bevindingen van de onderwijs inspectie 
uit de Onderwijsspiegel die relevant zijn voor de pedagogische begeleiding tijdens een transversaal overleg 
toe te lichten aan een grote groep collega’s. Naast de analyses en conclusies van de onderwijsinspectie zelf bij 
haar doorlichtingsronde, gaat onze aandacht sterk uit naar de dossiers ‘in de kijker’. 
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In onze bespreking gaan we verder dan het presenteren van resultaten en conclusies van de onderwijs-
inspectie. We zoeken tegelijkertijd naar kansen en uitdagingen voor de pedagogische begeleiding om met 
die resultaten aan de slag te gaan. En die voornemens probeerden we voor enkele items ook in de praktijk 
om te zetten door ze op te nemen in ons begeleidingsplan. 

Resultaten bevraging door de onderwijsinspectie over leerachterstand en welbevinden

In het najaar van 2020 hield de onderwijsinspectie een online bevraging bij leerlingen, ouders en 
leraren over de leerachterstand en het welbevinden bij de Vlaamse leerlingen. Naar aanleiding van de 
coronamaatregelen was het onderwijs immers tot dan vrij hectisch en apart verlopen.

We legden die bevindingen naast de conclusies die we uit onze eigen bevraging rond leerachterstand 
en ondersteuningsnoden in het kader van corona getrokken hadden (zie ook punt 2.3.2.). Het urgentiebe-
sef dat daardoor ontstond, was bepalend om als Katholiek Onderwijs Vlaanderen direct al in het voorjaar 
van 2021 op zoek te gaan naar medewerkers met expertise met betrekking tot de thema’s waarvoor er het 
sterkst een leervertraging gesignaleerd werd. We stelden via de gekleurde middelen een team samen met 
‘begeleiders leerondersteuning’ om er expliciet en Vlaanderenbreed op in te zetten.

Natuurlijk hebben we reeds bij het opmaken van de doelen voor het Begeleidingsplan 2021-2024 extra 
rekening	gehouden	met	de	specifieke	noden	op	dat	vlak.	Aan	de	doelen	die	we	vandaag	in	ons	begeleidings-
plan bis opnemen voor de beleidsprioriteit brede basiszorg en verhoogde zorg, zijn we met andere woorden 
al beginnen te werken tijdens het voorbije schooljaar.

Screening van recent wetenschappelijk onderzoek

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

 f Resultaten Teaching and Learning International Survey (TALIS), 2018, over de professionele ontwikkeling 
doorheen de loopbaan van leraren en schoolleiders; de professionele samenwerking in Vlaamse scholen;

 f Resultaten peiling mens & maatschappij basisonderwijs, 2019, van het Steunpunt toetsontwikkeling en 
peilingen, KU Leuven en Universiteit Antwerpen;

 f Resultaten peiling Nederlands basisonderwijs, 2018, van het Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen, KU 
Leuven en Universiteit Antwerpen; 

 f Resultaten Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), PIRLS-Repeat, 2018; 

 f Resultaten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), 2019, voor wiskunde en 
wetenschappen;

 f Resultaten peiling wiskunde eerste graad A-stroom, 2018, van het Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen, 
KU Leuven en Universiteit Antwerpen; 
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 f Resultaten peiling wiskunde eerste graad B-stroom, 2019, van het Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen, 
KU Leuven en Universiteit Antwerpen; 

 f Resultaten Programme for International Student Assessment (PISA), 2018, met als hoofdfocus leesvaardigheid;

 f Resultaten Programme for International Student Assessment (PISA), 2022, met als hoofdthema wiskunde.

Analyse van het actuele onderwijsbeleid

Vervolgens hebben we rekening gehouden met de huidige maatschappelijke context en het 
actuele onderwijsbeleid. We hebben in die analyse onder andere de beleidsverwachtingen, de speer-
punten van de minister en de engagementen die we als Katholiek Onderwijs Vlaanderen in dat kader zijn 
aangegaan, in aanmerking genomen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de verwachtingen vanuit het 
decreet leersteun en het decreet leerlingenbegeleiding; projecten als het Leesoffensief en Digisprong;  
engagements verklaringen voor Nederlands en ambitieuze eindtermen; de medewerking aan taalintegratie-
trajecten, taalscreening, Vlaamse toetsen …

Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht, 2021

Eind oktober 2021 werd het rapport van de Commissie Beter Onderwijs gepresenteerd. In dat rapport 
formuleerde de commissie adviezen die de onderwijskwaliteit in Vlaanderen moeten verbeteren.

Ook onze netwerkorganisatie bestudeerde de inhoud van het rapport Naar de kern: de leerlingen en hun 
leer-kracht grondig. We dachten na en gingen met de commissie en met elkaar in gesprek over hoe we met 
bepaalde adviezen aan de slag kunnen gaan, met de verwachting om ze thematisch verder op te volgen en te 
concretiseren. 

Totstandkoming Begeleidingsplan 2022-2025/begeleidingsplan ‘bis’
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Overleg met de onderwijsinspectie over de beleidsimpulsen

Samen met de andere onderwijsnetten namen we het initiatief om in gesprek te gaan met de onder-
wijsinspectie over de invulling van de beleidsimpulsen. Welke knelpunten ervaren de inspecteurs tijdens hun 
bezoek aan scholen, welke noden schuiven zij naar voren vanuit hun bezorgdheden? Met dit gesprek wilden 
we op de eerste plaats van elkaar leren. Elk onderwijsnet bereidde vooraf per beleidsimpuls een eerste insteek 
voor. Vertrekkend van die presentatie kwam er een gedachtewisseling tussen de pedagogische begeleidings-
diensten en de coördinerend inspecteurs op gang. Het forum van het formeel overleg inspectie-pedago-
gische begeleiding werd nadien gebruikt om het gesprek nog verder uit te bouwen. De meerwaarde van 
deze gedachtewisseling met de onderwijsinspectie is dat we over een extra gegevensbron beschikken om de 
operationele doelen met betrekking tot de beleidsimpulsen op te stellen.

Aanbevelingen van de commissie-Monard

In maart 2019 ontving de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het evaluatie-
rapport van de hervisitatie door de commissie-Monard. Daarin gaf de commissie tal van concrete aan-
bevelingen waarmee we aan de slag gegaan zijn. Als pedagogische begeleiding maakten we voor onszelf 
negen	prioriteitenfiches	op	waarin	we	onze	doelstellingen	en	plannen	van	aanpak	vastlegden.

Met het oog op het uitwerken van het Begeleidingsplan 2021-2024 werden al die prioriteiten tussen-
tijds geëvalueerd en werd er nagegaan of en hoe we de realisatie van de vooropgestelde doelen konden 
meenemen bij de organisatieontwikkeling in ons begeleidingsplan.

2.3.4. Vanuit verschillende data naar een uitgewerkt prioriteitenplan

Zoals we eerder al schreven, vormden de resultaten van die eerste data-analyses een belangrijke 
basis voor het denk- en schrijfwerk dat we samen met een dertigtal pedagogische begeleiders leverden. 
Tijdens een samenwerkingsdag gingen collega-begeleiders thematisch aan de slag met al die informatie om 
te	komen	tot	een	voorstel	van	prioritaire	doelen,	eerste	 indicaties	van	de	 indicatoren	 ‘bereik’	en	 ‘effect’	en	
een omschrijving van het kwaliteitsbeeld. Ook toen al vroegen we om telkens aan te geven van waaruit een 
prioritaire keuze onderbouwd werd. Die eerste voorstellen werden verder getoetst, aangepast en aangevuld 
binnen de diensten en zijn later met de leidinggevenden op elkaar afgestemd.

Voor het uitwerken van het nieuwe begeleidingsplan vertrokken we dus van het Begeleidings-
plan 2021-2024. Elke dienst bekeek kritisch de geformuleerde doelen uit het lopende Begeleidingsplan  
2021-2024.	 Die	 reflectieoefening	 werd	 gelegd	 naast	 extra	 data	 waarover	 we	 het	 voorbije	 schooljaar	
beschikten. Zo werden er bewuste keuzes gemaakt om bepaalde doelen opnieuw naar voor te schuiven. 
Soms bestond ook de noodzaak om nieuwe doelen te formuleren. Verder stelden we in overleg met alle 
diensten de doelen bij de drie reeds gekende beleidsimpulsen. Bij dit hele proces werden opnieuw bewust 
verschillende pedagogisch begeleiders betrokken. De leidinggevenden vroegen we meermaals om kritische 
vriend van elkaar te zijn om op die manier de duidelijkheid, de gelijkgerichtheid en de haalbaarheid van de 
operationele doelen van het Begeleidingsplan 2022-2025 te bewaken. Het is namelijk nog meer dan vorige 
keer onze ambitie om met die werkwijze ervoor te zorgen dat ons begeleidingsplan een ondersteunend 
instrument wordt voor de begeleidingspraktijk.
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3. Themazetting:  
waar werken we aan?

3.1. Het fundament van onze begeleidingsinitiatieven 

Drie reeksen vragen geven richting aan elke begeleidingsinterventie. We kunnen die vragen 
beschouwen als het fundament van onze begeleidingsaanpak. In elke begeleidingsinterventie komen vragen 
over ‘identiteit’, ‘kwaliteit’ en ‘pedagogische en didactische keuzes’ aan bod. Sterker nog, die vragen gaan 
in feite altijd vooraf aan elke concrete keuze die een school maakt en aan elke begeleiding. Voor iedere 
pedagogisch begeleider en elke school vormen ze de essentie: als pedagogisch begeleider kun je pas ten 
volle	 –	 overigens	 altijd	 in	 dialoog	met	 de	 leden	 van	 het	 schoolteam	 –	 je	 schouders	 onder	 een	 specifieke	
prioriteit zetten, zodra de drie reeksen fundamentele vragen beantwoord zijn. Visueel verduidelijken we dat 
proces aan de hand van twee cirkels die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, doordat de binnenste cirkel 
integraal deel uitmaakt van de buitenste cirkel. We gaan hieronder nog wat dieper in op de drie reeksen 
vragen en de wisselwerking tussen beide cirkels.

Figuur 1: het fundament van onze begeleidingsinitiatieven
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Elke onderwijsinstelling heeft haar eigenheid die bepaald wordt door vele factoren, zoals de traditie 
waarop zij voortbouwt, de lokale verankering van de school en haar doelpubliek. De eerste reeks vragen 
gaan dan ook over wat de school in het verleden was, op dit moment is en in de toekomst wil worden. Het 
zijn de vragen die peilen naar de visie op identiteit. Welke interventie de begeleider ook doet, hij begeleidt de 
school in de zoektocht naar de essentie van haar onderwijs. Waarom geven we onderwijs en waarom doen 
we dat op een manier die eigen is aan onze school? Waar komt onze passie vandaan, onze overtuiging, wat 
is onze persoonlijke en professionele eigenheid? Welke traditie en inspiratie maken dat wij als schoolteam 
onze onderwijsopdracht nu en voor de toekomst op een unieke manier op ons nemen? Hoe geven we die 
toekomst gestalte? Wat is ons duurzaam project? Waarvan dromen we?

In de tweede reeks vragen gaat het vooral over de concrete manieren om de droom van de school te 
realiseren. We komen daarmee op het domein van de onderwijskwaliteit. De begeleider begeleidt de school 
in de vertaling van haar visie op identiteit in haar visie op kwaliteit. Een goede school worden vergt beleids-
matige keuzes, die met zoveel mogelijk mensen samen gemaakt worden. Doen wij de goede dingen, doen 
wij de dingen goed, hoe weten we dat en hoe weten anderen dat? Hoe kiezen we onze prioriteiten en hoe 
evalueren we het proces van ons op weg zijn naar een goede school?

De derde reeks vragen hebben te maken met de belangrijke pedagogische en didactische keuzes die de 
school maakt om haar identiteits- en kwaliteitsontwikkeling vorm te geven. Met pedagogische en didactische 
keuzes bedoelen we de principes die aan de basis liggen van het onderwijs, de kijk op leerlingen en leraren, 
maar ook zaken als de indeling van ruimte en tijd, de opbouw van de leerinhouden en leerplannen, de regels, 
de routines, de rituelen die elk team nodig heeft om goed onderwijs te kunnen geven.

3.2. Vier themagebieden met integratie van de beleidsimpulsen

Uiteraard werken we rond alle decretale doelstellingen. Intern bouwen we onze expertise hoofdzakelijk 
uit rond vier themagebieden. 

Die themagebieden zijn een voortzetting van de zes thema’s die we in het Begeleidingsplan 2018-2021 
voor de eerste keer naar voren schoven. Gaandeweg groepeerden we enkele thema’s en vandaag maken we 
de keuze om ook de reeds bekende beleidsimpulsen binnen onze eigen thematische werking te realiseren. 
Dat doen we omdat we ervoor kiezen geïntegreerd te werken aan de thema’s waarvoor de overheid 
extra middelen voorziet. Alle beleidsimpulsen worden met andere woorden geïntegreerd in de reguliere 
pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Concreet betekent dat:

 f Themagebied 1: identiteitsontwikkeling

 f Themagebied 2: curriculum & vorming met inbegrip van effectieve didactiek en leerondersteuning

 f Themagebied 3: school- & kwaliteitsontwikkeling met inbegrip van datageletterdheid

 f Themagebied 4: zorgbreed & kansenrijk onderwijs met inbegrip van leerondersteuning

Rekening houdend met de vele gedetecteerde ondersteuningsnoden en het belang van de beleids-
impuls datageletterdheid voor onze scholen wachten we daarvoor overigens niet de extra middelen vanaf 
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het schooljaar 2023-2024 af. We willen van meet af aan volop werken aan de operationele doelen die we voor 
onszelf met betrekking tot datageletterdheid geformuleerd hebben.

We willen nadrukkelijk de verwevenheid tussen de verschillende themagebieden beklemtonen. 
Bepaalde doelen zullen nooit op zich gerealiseerd (kunnen) worden, maar maken deel uit van een traject 
waarin thema’s samenkomen. Die verwevenheid geldt trouwens ook voor het werken rond en met de 
decretale doelstellingen.

Elk prioritair thema in de buitenste cirkel kan maar gerealiseerd worden, wanneer de kernvragen uit de 
binnenste cirkel beantwoord worden. De binnenste cirkel kan dus als het fundament van onze begeleidings-
aanpak beschouwd worden. Een school maakt immers voortdurend (beleids)keuzes op tal van deelterreinen 
van het schoolleven, aspecten uit elk van de prioritaire thema’s. Deze keuzes als school consequent maken 
vanuit	de	elementen	uit	de	binnenste	cirkel	garandeert	een	coherente,	consistente	en	effectieve	realisatie.	
De concrete keuzes van de school op tal van deelterreinen van het schoolleven omsluiten als tweede cirkel 
de binnenste cirkel. Naast de thema’s die tot een van de themagebieden en de beleidsprioriteiten behoren, 
kan	de	school	op	nog	vele	andere	deelterreinen	van	het	schoolleven	een	beleid	voeren.	Binnen	de	figuur	is	
voor	deze	schoolspecifieke	keuzes	ruimte	voorzien	in	het	lichtblauwe	gedeelte	onderaan	de	cirkel.	We	kiezen	
ervoor	om	dat	expliciet	een	plaats	te	geven	in	de	grafische	voorstelling,	omdat	we	het	belangrijk	vinden	er	
ook de nodige aandacht aan te schenken.

Werken vanuit een geïntegreerde visie op de onderwijsrealiteit betekent voor alle betrokken partijen 
een hele uitdaging. We leggen als pedagogische begeleiding bepaalde accenten, die we in dit begeleidings-
plan duidelijk voor de komende drie schooljaren naar voren schuiven. Tegelijkertijd stellen scholen ons 
vragen die als dusdanig niet in ons begeleidingsplan vervat zitten, maar wel tot de decretale doelstellingen 
behoren. We willen in ons begeleidingswerk ook rekening houden met die lokale dynamieken. Door middel 
van een verhelderend intakegesprek en vervolgens een gericht begeleidingstraject op te starten, gaan we 
op die lokale dynamieken in, zonder onze drie richtinggevende reeksen vragen los te laten. Indien nodig, 
verwijzen we via makelaarschap ook door naar expertise die zich buiten de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevindt.

Figuur 2: begeleidingscirkel binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen



4. Inhoudelijke doelen

4.1. Inleiding

Opbouw en leeswijzer

Dit hoofdstuk bevat de operationele doelen waaraan we met de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen van september 2022 tot en met augustus 2025 expliciet willen werken.  
De weergave van de verschillende elementen per operationeel doel is telkens identiek. Per doel 
hanteren we eenzelfde opbouw. Als visuele ondersteuning bij het lezen gebruiken we voor elk onderdeel  
terugkerende icoontjes.

 decretale doelstelling

 operationeel doel

 onderbouwing

 ROK

 bereik

 effect

 doelgroep

 strategie

 samenwerking

 vandaag

 toekomst
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Duiding van enkele rubrieken

4.1.1. Onderbouwing bij een operationeel doel

Om de keuze voor bepaalde inhoudelijke doelen te onderbouwen hebben we ons gebaseerd op vele 
verschillende bronnen. In zijn algemeenheid is de onderbouwing hierboven al beschreven. Onder punt 2.3. 
data-analyse staan databronnen die aan de basis lagen van dit begeleidingsplan. De opsomming bij de 
doelen zelfs is slechts een selectie van meer uitgebreide lijsten en dus zeker niet volledig. We kozen ervoor 
om	vooral	ter	illustratie	te	verwijzen	naar	heel	specifieke	interne	en	externe	bronnen.

4.1.2. Doelgroepen

Bij elk operationeel doel vind je meteen de doelgroep terug. We hanteren daarbij een beperkt aantal 
subgroepen. Deze indeling is in onderling overleg met de andere begeleidingsdiensten gebeurd. Als een 
verdere	verfijning	zinvol	is,	dan	nemen	we	die	op	bij	het	plan	van	aanpak.	Bij	sommige	operationele	doelen	
vermelden we het volwassenenonderwijs en de internaten als extra doelgroep.

 f Leraren/docenten/lectoren

 f Middenkader

 f Leidinggevenden (inclusief internaatsbeheerders) 

 f Het schoolteam: het hele team is betrokken (leraren + middenkader + leidinggevenden)

 f Ondersteunend personeel (inclusief internaatsopvoeders)

 f Besturen

 f ONW (ondersteuningsnetwerk) besturen 

 f ONW leidinggevenden

 f ONW middenkader

 f ONW ondersteuners

Als er bij de realisatie van een operationeel doel verschillende doelgroepen in een school betrokken 
zijn, dan kiezen we als doelgroep voor ‘het schoolteam’. In de verantwoording lichten we dan verder toe hoe 
die	verschillende	doelgroepen	zich	tot	elkaar	verhouden	voor	dat	specifieke	doel.	

Het bepalen van de doelgroep is een belangrijk onderdeel bij het vormgeven van een begeleidings-
interventie. Voor de formulering van onze operationele doelen hebben we ons gebaseerd op het basis-
scenario (onze begeleidingsdidactiek, zie verder). Bij het maken van een keuze voor een doelgroep gaan we 
als pedagogische begeleiding niet over één nacht ijs. Tijdens de uitwerking van een begeleidingsinitiatief 
wordt	bij	het	selecteren	van	de	doelgroepen	nagegaan	waar	het	multiplicatoreffect	het	grootst	is.	Er	wordt	
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daarbij	nagegaan	hoe	de	transfer	naar	het	individu	gerealiseerd	kan	worden,	met	effect	tot	op	de	klasvloer.	
We	 streven	 met	 elke	 begeleidingsactie	 altijd	 effect	 na	 op	 een	 zo	 groot	 mogelijke	 groep	 van	 onderwijs-
professionals. We laten ons met andere woorden zowel voor het geheel van de pedagogische begeleiding als 
bij elke concrete vraag leiden door deze overwegingen:

 f Werken we teamgericht? Of is een individugerichte aanpak in dit geval net zinvol?

 f Hebben de personen met wie we werken een mandaat: besturen, directies, coördinatoren, middenkader, 
vakgroepvoorzitters, leraren die een trekkende rol op zich willen nemen …?

 f Heeft onze aanpak uiteindelijk impact op de individuele leraar en op de concrete onderwijspraktijk?

We werken in de regel geen begeleidingsinitiatieven meer uit op het niveau van de individuele leraar, 
als	er	geen	multiplicatoreffect	te	verwachten	valt.	Het	is	daarom	noodzakelijk	dat	we	ons	in	onze	begeleidings-
acties richten op die personen die in het schoolteam een begeleidende en ondersteunende rol op zich nemen. 
In	het	operationele	doel	wordt	de	doelgroep	vermeld	op	wie	we	met	onze	begeleidingsaanpak	effect	willen	
hebben. Het is goed mogelijk dat we (eveneens) met een andere doelgroep aan de slag gaan om uiteindelijk 
het	gewenste	 effect	 bij	 de	 vermelde	doelgroep	 te	bereiken.	Hetzelfde	weerspiegelt	 zich	 eveneens	 in	 (een	
brede waaier aan) gehanteerde methodieken.

De keuze tussen een individugerichte of een teamgerichte aanpak heeft meestal te maken met waar 
de impact van de begeleiding zich situeert. Een individugerichte aanpak is aangewezen, als iemand van 
het schoolteam de rol van multiplicator voor zijn collega’s zal vervullen. Die persoon zal later de andere 
teamleden professionaliseren. Overigens kan een individugerichte benadering ook in groepsverband plaats-
vinden,	zolang	het	uiteindelijke	effect	bij	het	individu	terug	te	vinden	is.	We	kiezen	sowieso	voor	een	team-
gerichte aanpak, wanneer de (sociale) interactie ook een belangrijke functie heeft. Dat is bijvoorbeeld het 
geval, wanneer we moeten werken aan de relatie tussen mensen, wanneer de groep als geheel sterker moet 
worden of wanneer een visie gecreëerd en geïmplementeerd moet worden.

4.1.3. Link naar het referentiekader voor onderwijskwaliteit 

Hier hanteren we codes die verwijzen naar de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor 
onderwijskwaliteit (ROK). In bijlage 2 kun je de uitgeschreven verwachting per code terugvinden. We dekken 
met onze operationele doelen in dit begeleidingsplan het gehele referentiekader voor onderwijskwaliteit, wat 
betreft de pedagogische kwaliteitsverwachtingen. Voor operationele doelen voor onze internaten verwijzen 
we naar het RiK, het referentiekader voor internaatskwaliteit.

4.1.4. Indicatoren bereik en effect 

We formuleren een percentage bij het bereik per operationeel doel. Dat was niet zo vanzelfsprekend. Er 
zijn	namelijk	heel	veel	soorten	indicatoren	waarvan	‘bereik’	en	‘effect’	er	slechts	twee	zijn.	Daarenboven	laten	
beide begrippen heel veel ruimte voor interpretatie. Het was voor ons dus een hele uitdaging om daaraan 
intern	 een	 gemeenschappelijk	 begrip	 te	 koppelen	 en	 dat	 te	 kwantificeren.	 Samen	 met	 de	 begeleidings-
diensten van de andere onderwijsverstrekkers hebben we uiteindelijk volgende afspraak gemaakt:  
“De pedagogische begeleiding ‘bereikt’ onderwijsinstellingen of internaten, wanneer een (team 
van) pedagogisch begeleider(s) met een ondersteuningsinterventie direct contact heeft met de 
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onderwijs professional, met als doel de onderwijskwaliteit te versterken.” Een goed verstaander begrijpt dat 
we bij voorbeeld een school die iets opzoekt op onze website niet als een bereikte school aanvinken.

Onder een interventie verstaan we elke activiteit waarbij de pedagogisch begeleider ondersteuning 
biedt op pedagogisch vlak aan onderwijsprofessionals vanuit zijn rol als expert, innovator, coach of inspirator. 
Dat kan op heel uiteenlopende manieren gebeuren: begeleidingstrajecten op de school of schooloverstijgend, 
lerende netwerken, vormingsinitiatieven, persoonlijke begeleiding, telefonische of schriftelijke adviezen … 

We noteren ook het beoogde effect	in	een	procent	per	operationeel	doel.	De	geformuleerde	effecten	
kunnen telkens gesitueerd worden binnen de niveaus van Kirkpatrick1. 

We	streven	 in	onze	begeleidingsinitiatieven	 telkens	het	maximale	effect	na.	Dat	wil	 zeggen	dat	elke	
professionalisering of begeleiding uiteindelijk een positieve impact op de leerlingen moet hebben. De 
handelings ruimte van de pedagogisch begeleider reikt slechts zelden rechtstreeks tot het leer proces van de 
leerling. De begeleider werkt met leraren, teams, besturen, leidinggevenden … Zijn of haar begeleidings acties 
professionaliseren de onderwijsprofessionals in de school, die op hun beurt hun nieuwe kennis omzetten in 
betekenisvolle leeractiviteiten voor de leerlingen.

We	groeien	als	organisatie	in	het	meten	van	onze	effecten.	Ook	op	dit	vlak	hebben	we	nog	bij	te	leren.	
Het	komende	schooljaar	verzamelen	we	data	over	onze	effecten.	Elke	begeleider	brengt	samen	met	de	school	
in kaart in welke mate de vooropgestelde doelen zijn bereikt. De begeleider kan daar in de toekomst onder 
meer	het	 instrument	 ‘Effectmeting	van	Doelgerichte	Begeleidingsinterventies2’ voor gebruiken. Het samen 
met	de	school	in	kaart	brengen	van	de	effecten	gebeurt	minimaal	aan	het	einde	van	het	begeleidingsinitiatief	
en aan het einde van een schooljaar voor een initiatief dat over meerdere schooljaren loopt. De resultaten 
worden geregistreerd in WeShare (zie verder).

Alle teams nemen gedurende de periode van het begeleidingsplan initiatief om een praktijk onderzoek 
uit te voeren waarin ze rijkere data verzamelen dan de data uit WeShare. Het richt zich minimaal op de 
mate	waarin	begeleiding	een	transfer	realiseert	in	de	school	en	een	effect	heeft	op	de	praktijk.	Daarnaast	is	 
praktijkonderzoek een ideale manier om ook sleutelfactoren per doel in kaart te brengen.

Op het einde van het schooljaar 2022-2023 plannen we op basis van de verzamelde kennis een 
nulmeting	van	de	effecten	van	onze	begeleidingsinitiatieven	volgens	de	vier	niveaus	van	Kirkpatrick.	Op	die	
manier kunnen we op basis van precieze cijfers onze sterktes en werkpunten in kaart brengen. Het daarop-
volgende	schooljaar	kunnen	we	onze	beoogde	effecten	dan	ook	met	grotere	nauwkeurigheid	omschrijven.

Dit	schooljaar	zijn	de	beschreven	effecten	een	voorspelling	van	resultaten	bij	elk	doel.	De	effectgrootte	
is immers onlosmakelijk verbonden met onder andere de duur en de mate van actief leren samen met 
collega’s3. Niet alle activiteiten van onze pedagogische begeleiding kunnen in dezelfde mate en intensiteit 
ontplooid	worden	en	kunnen	daarom	dezelfde	effectgrootte	teweegbrengen.

1. Kirkpatrick, Donald L. (1994). Evaluating training programs : the four levels. San Francisco : Emeryville, CA: Berrett-Koehler, Publishers Group 
West [distributor].

2. Struyf, E., Verschueren, K., & Van Mieghem, A. (2022). Onderzoeksrapport 2: De ontwikkeling van een instrument.

3. Merchie, E., Tuytens, M., Devos, G., & Vanderlinde, R. (2018). Evaluating teachers’ professional development initiatives: towards an extended   
evaluative framework. Research papers in education, 33(2), 143-168.
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We streven ernaar om in het schooljaar 2023-2024 daarin te kunnen bijsturen en de omschrijvingen 
van	de	effecten	te	verfijnen	per	operationele	doelstelling.

4.1.5. Strategie

Onder strategie lees je bondig wat we de komende schooljaren plannen voor de realisatie van 
elk operationeel doel. Deze rubriek bevat een algemene beschrijving van de geplande aanpak. Intern  
concretiseren we deze aanpak verder en gedetailleerder in actieplannen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft naar aanleiding van zijn kerntakendebat de werkingscode  
(zie bijlage 3) alsook de werkingsprincipes aangepast. Onze aanpak als pedagogische begeleiding bouwt 
daarop	verder.	De	pedagogisch	begeleider	streeft	met	zijn	ondersteuning	altijd	effecten	tot	op	de	klasvloer	
na. De manier waarop die ondersteuning gebeurt, is afhankelijk van het doel, de vraag en de behoeften.

Voor de operationele doelen die we hieronder naar voren schuiven, doen we zélf een ondersteunings-
aanbod vanaf de start van het eerste schooljaar van het begeleidingsplan. We trachten daarbij steeds zoveel 
mogelijk onderwijsinstellingen te bereiken.

In onze begeleidingsinitiatieven houden we rekening met de eigenheid van een school/instelling, 
namelijk met het eigen (ped)agogisch project, het eigen identiteits- en kwaliteitsbeleid. We ondersteunen 
dan	ook	op	een	gedifferentieerde	wijze.	Doelen	rond	kwaliteitsontwikkeling	en	identiteit	 in	scholen	vragen	
uitdrukkelijk een aanpak op maat van de school: de eigen context, visie, traditie en beginsituatie zijn belang-
rijke parameters om in het begeleidingswerk mee rekening te houden.

Ons	handelen	is	gebaseerd	op	de	best	beschikbare	informatie	over	doelmatigheid	en	doeltreffendheid.	
Op basis van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek bekijken we kritisch wat wanneer wel werkt en wat 
(mogelijk) niet. Onze begeleidingsaanpak raakt steeds meer Vlaanderenbreed afgestemd. Voor de onder-
delen waarvoor dat nog niet zo is, voorzien we een groeipad.

We voorzien waar het kan een geïntegreerd aanbod waarbij nascholer en pedagogisch begeleider 
complementair werken. Begeleidingsinitiatieven/trajectbegeleiding gekoppeld aan een nascholingsaanbod 
bieden namelijk de beste garanties op duurzame implementatie in een geheel schoolteam.

Bij het uitwerken van een ondersteuningsaanbod doorloopt iedere pedagogisch begeleider de stappen 
van het basisscenario. Zie hoofdstuk 5 voor meer duiding daarbij. Dat betekent dat er ook elke keer bewust 
nagedacht wordt over de methodieken en werkvormen die ingezet zullen worden.

We evolueren daarbij ook naar meer blended initiatieven. Afhankelijk van het digitaal of fysiek aanbod 
bestaan er tal van mogelijkheden.

We evolueren eveneens naar een aanbod waarbij we meer over de grenzen van scholen(gemeen-
schappen) heen werken. Als netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om bijvoorbeeld via lerende 
netwerken in te zetten op het delen van goede praktijken, om draagvlak en betrokkenheid te bewerk-
stelligen. Uitwisseling van ideeën en leren van elkaar zetten vaak aan om een innoverende praktijk in de 
eigen school te introduceren. We reiken daartoe onze leden ook de nodige methodieken aan. Intervisie 
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en internationale projecten zijn sterke methodieken om draagvlak en samenwerking met betrekking tot 
innovatie te bewerkstelligen.

Voor sommige operationele doelen schuiven we een gefaseerde aanpak naar voren. Daarbij willen we 
eerst	specifieke	informatie	aanreiken	en	pas	in	een	tweede	fase	verdiepende	sessies	en	lerende	netwerken	
opzetten. Vanuit inhoudelijke kaders kunnen leraren/leidinggevenden komen tot praktisch en bewust 
bekwaam handelen.

4.1.6. Samenwerking met andere onderwijsactoren

Tot slot vermelden we voor elk operationeel doel met welke andere onderwijsactoren we daarvoor 
(willen) samenwerken. We geven weer met welke actoren er vandaag reeds een samenwerking bestaat en wat 
de aard van die samenwerking is, want zo’n samenwerking kan uiteraard verschillende vormen aannemen. 
De opvolging verloopt veelal op dezelfde manier. Samenwerking met andere onderwijsactoren biedt een 
meerwaarde zolang ze tegemoetkomt aan de behoefte van scholen en/of van onze organisatie om elkaars 
specifieke	expertise	te	benutten.	Tijdens	de	uitwerking	van	dit	begeleidingsplan	keken	we	ook	al	vooruit	naar	
toekomstige mogelijkheden tot samenwerking. We engageren ons ertoe om tijdens de volgende drie school-
jaren werk te maken van de voorgestelde opties.

Enkel wanneer die samenwerking zich expliciet toespitst op de inhoud van een doel, vermelden we ze 
hier. In het onderdeel over de organisatieontwikkeling (hoofdstuk 6) brengen we onze samenwerking nog in 
algemene termen ter sprake.
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4.2. Operationele doelstellingen per decretale doelstelling

We starten dit onderdeel met een overzichtslijst van alle doelstellingen. Vervolgens worden de doelen 
elk volgens de hierboven geschetste rubrieken uitgewerkt.

Het schoolteam hanteert vanuit het eigen pedagogisch project en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid het/de leerplan(nen) met alsdoel goed onderwijs.

1

Het schoolteam secundair onderwijs bereikt met zoveel mogelijk leerlingen van de  
A- en B-stroom de doelen basisgeletterdheid.

2

Leraren wiskunde secundair onderwijs van de eerste graad versterken hun vak-
didactische en vakinhoudelijke competenties.

3

Het schoolteam doorloopt kwaliteitsvol de stappen van handelingsplanning vanuit  
het mens- en wereldbeeld zoals omschreven in het pedagogisch project.

4

Leraren en middenkader volwassenenonderwijs zetten in op curriculuminnovatie via 
de	ontwikkeling	van	nieuwe	opleidingsprofielen	en	leerplannen	en	de	update	van	
bestaande	opleidingsprofielen	en	leerplannen	op	basis	van	erkende	referentiekaders.

5

Leraren en middenkader volwassenenonderwijs stemmen hun evaluatiepraktijk en 
-instrumenten af op de leerplandoelen.

6

Het schoolteam ontwerpt een leeromgeving waarin elke lerende tot leren komt.

7

Leraren basisonderwijs hanteren bewust talige interactie vanuit een  
evidence-informed en gedragen schoolvisie op talenbeleid.

8

Decretale doelstelling 1: het versterken van de beroepsbekwaamheid van de 
personeelsleden van onderwijs instellingen en de CLB’s in kwestie, in rechtstreeks 
contact, met aandacht voor het versterken van hun pedagogische en didactische 
handelen en met het oog op de ontwikkeling van alle lerenden.



35Inhoudelijke doelen

Het schoolteam werkt systematisch en cyclisch aan zijn interne kwaliteitsontwikkeling 
vanuit het eigen pedagogisch project met behulp van data.

Leraren volwassenenonderwijs zorgen voor een krachtige leeromgeving en 
gedifferentieerde	methodieken	om	hun	doelen	bij	zoveel	mogelijk	cursisten	te	bereiken.

Het schoolteam secundair onderwijs versterkt zelfgekozen deelaspecten van haar 
pedagogisch beleid vanuit een gedragen visie om goed onderwijs te realiseren.

2

Het internaatsteam volgt de ontwikkeling van de internen op een gepaste manier op.

10

Leidinggevenden	gaan	flexibel	om	met	hun	schoolorganisatie	met	het	oog	op	het	
optimaliseren van het leren van alle lerenden.

3

Het schoolteam realiseert een verbindend schoolklimaat.

4

Het schoolteam kan een innovatieproces succesvol realiseren.

5

Decretale doelstelling 2: het versterken van de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie als professionele lerende organisatie. De pedagogische begeleidingsdien-
sten geven hierbij voorrang aan de onderwijsinstellingen of CLB’s waar zich de 
grootste noden op deze vlakken situeren. Om deze onderwijsinstellingen of CLB’s 
te identificeren kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten gebruik maken 
van verschillende bronnen zoals de gegevens van de pedagogische begeleidings-
dienst zelf, de gegevens van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de 
gegevens uit doorlichtingstrajecten uitgevoerd door de onderwijsinspectie van de 
onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens die aan de basis liggen van 
het profiel van de onderwijsinstelling of het CLB zoals bepaald in artikel 38, §4, of 
andere resultaten of gegevens die wijzen op een lage kwaliteit van onderwijs of 
leerlingenbegeleiding.

9

1
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Het bestuur en de leidinggevenden ontwikkelen een professionaliserings- en 
personeels	beleid	met	specifieke	aandacht	voor	aanvangsbegeleiding.

6

Het bestuur en het schoolteam geven samen concreet vorm aan dialogaal 
en gedeeld leiderschap.

7

Het schoolteam realiseert duurzame en constructieve externe samenwerkingen op 
het vlak van zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

8

Het schoolteam volwassenenonderwijs onderzoekt kansen voor, zet in op de digitale 
competenties van cursisten en bouwt verder aan zijn visie op digitalisering vanuit 
internationale leerervaringen.

9

Het schoolteam maakt de schooleigen missie en visie, geïnspireerd door het project van 
de katholieke dialoogschool, zichtbaar in diverse beleidsdomeinen en in zijn werking.

1

Leidinggevenden en middenkader hanteren de wegwijzers naar vorming om hun peda-
gogisch project richting te geven.

2

Leidinggevenden expliciteren de schooleigen missie en visie met betrekking tot de 
katholieke dialoogschool bij al hun medewerkers, de leerlingen en hun ouders.

3

Leraren nemen een brede waaier aan pastorale en identiteitsgevoelige initiatieven 
om de identiteitsontwikkeling van lerenden te ondersteunen.

4

Decretale doelstelling 3: het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in 
kwestie bij de realisatie van hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of 
agogisch project en het ondersteunen van de CLB’s in kwestie bij de realisatie van 
hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject.
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Leraren	versterken	hun	didactische	aanpak	door	de	inzet	van	effectieve	
didactische principe

1

Het	schoolteam	buitengewoon	onderwijs	ontwikkelt	orthodidactiek	(gepaste,	effectieve	
didactiek) binnen handelingsplanning vanuit de noodzaak om in te spelen op SOOB en 
op	wat	al	dan	niet	werkt	en	verfijnt	de	orthopedagogiek.

2

Leraren	zetten	doordacht	in	op	differentiatie	met	het	oog	op	maximale	leerkansen	voor	
alle leerlingen.

6

Leraren secundair onderwijs versterken het leerproces van alle leerlingen voor Neder-
lands	en	wiskunde	in	de	A-finaliteit	en	in	de	B-stroom	door	het	maken	van	bewuste	
didactische keuzes.

3

Leraren versterken de leercompetenties van alle leerlingen.

7

Het schoolteam basisonderwijs bouwt een krachtige leeromgeving uit voor lezen en 
wiskunde	aan	de	hand	van	effectieve	didactiek.

4

Leraren secundair onderwijs versterken de leermotivatie van hun leerlingen.

8

Leidinggevenden versterken op systematische wijze hun didactisch beleid.

5

Het schoolteam gaat adequaat om met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.

9

Decretale doelstelling 4: het begeleiden van de implementatie van bepaalde 
beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen en de 
CLB’s in kwestie, zoals bepaald in artikel 19/2.

Effectieve didactiek

Leerondersteuning
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Het schoolteam hanteert verschillende databronnen om de kwaliteit van de klas- en 
schoolwerking te versterken..

10

Het schoolteam voert kwaliteitsvol praktijkonderzoek uit gericht op het versterken van 
de klas- en schoolwerking.

11

Het schoolteam benut gestandaardiseerde toetsen en instrumenten om de klas- en 
schoolwerking te versterken.

12

Datageletterdheid
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Decretale doelstelling 1: het versterken van de beroepsbekwaamheid van de 
personeelsleden van onderwijs instellingen en de CLB’s in kwestie, in rechtstreeks 
contact, met aandacht voor het versterken van hun pedagogische en didactische 
handelen en met het oog op de ontwikkeling van alle lerenden.

Onder de eerste decretale doelstelling van het kwaliteitsdecreet ressorteren operationele doelen die 
hoofzakelijk te maken hebben met het themagebied curriculum & vorming. Tegen de achtergrond van de 
leerplannen gaan we vanuit het eigen pedagogisch project samen met onze doelgroepen op zoek naar 
concrete groeikansen voor hun school.

Het schoolteam hanteert vanuit het eigen pedagogisch project en  
een gezamenlijke verantwoordelijkheid het/de leerplan(nen) met als 
doel goed onderwijs.

Met specifieke aandacht voor:
 f Zin in leren! Zin in leven! (Zill)

 f Gemeenschappelijk leerplan ICT

 f Gemeenschappelijk funderend leerplan

 f Vakleerplannen

 f Onderwijsspiegel 2021

 f Onderwijsspiegel 2022

 f Behoeftebevraging leraren, voorjaar 2021

D1, D2, D3, D4 - V1, V2, V3, V4 - R1, R3, R6 - BL7 - 02

50% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

1
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Basisonderwijs
In 80% van de bereikte scholen maken leraren bewust gebruik van de gehele uitrusting 
van Zin in leren! Zin in leven!.

Secundair onderwijs
80% van de bereikte schoolteams heeft zijn kennis over de opportuniteiten en mogelijk-
heden van de nieuwe leerplannen verhoogd. Ze kennen het leerplan en weten vanuit 
welke pedagogisch-didactische visie het tot stand kwam.

60% van de schoolteams heeft een duidelijke visie op de implementatie van de nieuwe 
leerplannen en stuurt die implementatie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Het schoolteam heeft in kaart gebracht waar ze de doelen van het gemeenschappelijk 
funderend leerplan en het gemeenschappelijk leerplan ICT schoolbreed zullen 
realiseren en integreren vanuit het eigen pedagogisch project.

20% van de ondersteunde vakleraren eerste en tweede graad maken binnen het eigen 
lerarenteam heldere afspraken over de pedagogisch-didactische aanpak voor de 
implementatie van de nieuwe leerplannen. De vakleraren wisselen ideeën, materialen 
en	ervaringen	uit	over	hun	didactiek,	evaluatie	en	vormen	van	differentiatie. 
Ze ontwikkelen leerlijnen binnen het eigen team.

Schoolteams bao, so en buso (OV4)

schooljaar 1 Basisonderwijs
 f Specifieke	trajecten	rond	verdieping	in	(een	deel	van	)	het	leerplan

 f Aanbod van digitale leerpaden voor individuele leraren

 f In alle begeleidingsinterventies het leerplan als uitgangspunt nemen 

Secundair onderwijs
 f Leerpaden en informatiesessies met leerplanintroductie bij schoolteams 
(schoolbeleid of lerarenteams) in de tweede en de derde graad

 f Uitdieping	van	specifieke	aspecten	van	het	leerplan	in	de	eerste	en	de	tweede	graad	
via trajecten en lerende netwerken met schoolteams (schoolbeleid of lerarenteams) 
in een school, scholengemeenschap of schooloverstijgend

 f Leren in samenhang in de eerste en de tweede graad versterken bij schoolteams via 
schoolbegeleidingstrajecten, vakoverschrijdende en vakgebonden lerarenteams en 
lerende netwerken

 f Lerarennetwerken waarin deelaspecten van de nieuwe leerplannen aan bod komen 
(inhoudelijke items, didactische aanpak …)

 f LLinkid als digitale leerplantool om de samenwerking tussen leraren van een jaar 
of graad, vakgebonden en vakoverschrijdend, te faciliteren en concreet gestalte te 
geven
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schooljaar 2 Basisonderwijs
 f Specifieke	trajecten	met	als	doel:	scholen	maken	bewuste	keuzes	passend	bij	het	
leerplan die leiden tot eigenaarschap (bv. schoolorganisatie, projectmatig en 
geïntegreerd	werken,	evalueren,	differentiëren)

 f Communicatie (vanuit en naar scholen/leraren bao)

 f Aanbod lerend netwerk Zill-gebruik in elke regio

 f Aanbod digitale leerpaden voor individuelen – afstemming naar lerarenopleidingen

 f In alle begeleidingsinterventies het leerplan als uitgangspunt nemen 

Secundair onderwijs
 f Leerpaden met leerplanintroductie en verdiepende sessies bij lerarenteams in de 
tweede en de derde graad

 f Uitdieping	van	specifieke	aspecten	van	de	leerplannen	in	de	eerste,	tweede	en	derde	
graad via trajecten en lerende netwerken met lerarenteams in een school, scholenge-
meenschap of schooloverstijgend

 f Informatiesessies rond leren in samenhang voor de eerste/tweede/derde graad

 f Leren in samenhang in de eerste/tweede/derde graad versterken bij schoolteams 
via schoolbegeleidingstrajecten, vakoverschrijdende/vakgebonden lerarenteams en 
lerende netwerken

 f Lerarennetwerken waarin deelaspecten van de nieuwe leerplannen aan bod komen 
(inhoudelijke items, didactische aanpak …)

 f LLinkid als digitale leerplantool om de samenwerking tussen leraren van een jaar 
of graad, vakgebonden en vakoverschrijdend, te faciliteren en concreet gestalte te 
geven

schooljaar 3 Basisonderwijs
 f Aanbod lerend netwerk Zill-gebruik in elke regio

 f In alle begeleidingsinterventies het leerplan als uitgangspunt nemen

 f Aanbod digitale leerpaden ook voor leraren in opleiding 

Secundair onderwijs
 f Informatiesessies rond leren in samenhang voor de eerste/tweede/derde graad

 f Leren in samenhang in de eerste/tweede/derde graad versterken bij schoolteams 
via schoolbegeleidingstrajecten, vakoverschrijdende/vakgebonden lerarenteams en 
lerende netwerken

 f Leerpaden met leerplanintroductie en verdiepende sessies bij lerarenteams in de 
derde graad

 f Uitdieping	van	specifieke	aspecten	van	de	leerplannen	in	de	eerste,	tweede	en	derde	
graad via trajecten en lerende netwerken met lerarenteams in een school, scholenge-
meenschap of schooloverstijgend

 f Lerarennetwerken waarin deelaspecten van de nieuwe leerplannen aan bod komen 
(inhoudelijke items, didactische aanpak …) 

 f LLinkid als digitale leerplantool om de samenwerking tussen leraren van een jaar of 
graad, vakgebonden en vakoverschrijdend te faciliteren en concreet gestalte te geven
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Basisonderwijs
 f Bestaande samenwerking met lerarenopleidingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
om het leerplan Zin in leren! Zin in leven! te leren kennen. Zo maken we toekomstige 
leraren vertrouwd met de visie, de opbouw en de inhoud van het leerplan. 
Opvolging	via	adviesraad	lerarenopleiding	en	specifieke	contacten	met	leraren-
opleidingen (onder andere vorming docenten).

 f Structurele samenwerking met wetenschappelijke uitgeverijen en softwarebouwers: 
afstemming van uitgaven op Zill-doelen, connectie met digitale tool leerplan doelen 
voor registraties. Via de digitale tool worden leerplandoelen rooms-katholieke 
godsdienst ook digitaal gebruikt door leraren rkg in andere netten. Opvolging via 
drie overlegmomenten per schooljaar en een vaste ‘technische helplijn’ voor deze 
externen.

 f Op vraag: onderzoek naar/bewaken van afstemming van extern aanbod op leer-
plandoelen (bv. Welzijnszorg, MOOV, studio Globo, Oetang …). Opvolging: kwaliteits-
vol aanbod wordt via praktijkvoorbeelden in de ZillBib gepromoot. 

Secundair onderwijs
 f Samenwerking met lerarenopleidingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen omtrent 
specifieke	aspecten	van	de	vakleerplannen	en	de	gemeenschappelijke	leerplannen.	
Opvolging	via	adviesraad	lerarenopleiding	en	specifieke	contacten	met	leraren-
opleidingen

 f Samenwerking met OVSG: scholen en leraren OVSG kunnen gebruikmaken van onze 
leerplannen en digitale tools

 f Samenwerking met diverse lerarenverenigingen, educatieve centra, bedrijven, 
sectoren en RTC met het oog op curriculumvernieuwing en de ondersteuning van 
leraren en lerarenteams bij het vormgeven van de eigen lespraktijk

 f Samenwerking met Artevelde- en KdG-hogeschool in het kader van de VLAIO-oproep 
digitale school (project DigX) met als doel de digitale competenties van leraren te 
verhogen

 f Samenwerking met Dwengo (Universiteit Gent) met het oog op de implementatie van 
computationeel denken

Basisonderwijs
 f Bestaande	samenwerkingsverbanden	proactief	voortzetten,	intensifiëren	
van verbinding van het leerplan Zill met waardevol extern aanbod voor het 
basisonderwijs 

Secundair onderwijs
 f Bestaande samenwerkingen voortzetten met het oog op de ondersteuning van 
leraren teams op didactisch en vakdidactisch vlak, onder meer vanuit concrete 
casussen en inspirerend materiaal

 f Participatie aan diverse projecten zoals Interreg, Cove met als doel het ontwikkelen 
van	vormingsinitiatieven	voor	leraren	met	het	oog	op	de	realisatie	van	specifieke	
aspecten van het leerplan
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Het schoolteam secundair onderwijs bereikt met zoveel mogelijk leerlingen van de 
A- en B-stroom de doelen basisgeletterdheid.

De modernisering van het secundair onderwijs gaat gepaard met de invoering van  
doelen basisgeletterdheid. De doelen basisgeletterdheid zijn te realiseren op leerling-
niveau. De implementatie van de doelen is een nieuw gegeven voor schoolteams.

R1, R3 - D3, D4 - O1, O2 - V3

30% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 80% van de bereikte schoolteams heeft zijn kennis van de doelen basis - 
geletterdheid verhoogd.

 f 60% van die schoolteams heeft een duidelijke visie op de leerplandoelen basis-
geletterdheid. In het schoolteam zijn heldere afspraken gemaakt. Ze zetten gerichter 
in op de leerplandoelen basisgeletterdheid met het oog op het bereiken van de 
doelen met zoveel mogelijk leerlingen. De leraren wisselen ideeën, materialen en 
ervaringen uit.

Betrokken vakleraren eerste graad, middenkader en leidinggevenden 
secundair onderwijs

2
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schooljaar 1, 2  
en 3

Via informatiesessies, trajecten en vakgroepwerking met schoolteams 
(leidinggevenden, middenkader of leraren) in een school, scholengemeenschap 
of schooloverstijgend.

Samenwerking met Vrij CLB Netwerk en met project Strategisch Plan Geletterdheid

 f Continuering van de huidige samenwerking

 f Samenwerking	met	lerarenopleidingen	en	expertisecentra	met	als	doel	specifieke	
vakdidactische inzichten en methodieken te integreren in onze ondersteuning van 
de gekozen doelgroep
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Leraren wiskunde secundair onderwijs van de eerste graad versterken hun vak-
didactische en vakinhoudelijke competenties.

Naar aanleiding van de peilingen wiskunde van de eerste graad A-stroom (2018) en 
B-stroom (2019) werd in samenwerking met andere partners een Actieplan Wiskunde  
A- en B-stroom opgesteld om met de peilingsresultaten aan de slag te gaan.  
De doelstellingen/acties uit het Actieplan waartoe we ons hebben geëngageerd,  
moeten worden geconcretiseerd, uitgevoerd en opgevolgd. Bovendien is sinds 2019  
de modernisering so (met nieuwe leerplannen wiskunde) van start gegaan in de  
eerste graad.

D2, D3 - V3, V4 - O2

30% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte lerarenteams heeft inzicht in de mogelijkheden om hun  
didactisch handelen te versterken.

 f 10% heeft na verdere dialoog uitgebreide kennis over die concrete opportuniteiten 
en mogelijkheden.

 f 5% van de lerarenteams die een beroep doen op verdere ondersteuning, versterken 
het eigen vakdidactisch handelen voor een of meer zelfgekozen aspecten.

Vakleraren wiskunde eerste graad A- en B-stroom secundair onderwijs

schooljaar 1, 2  
en 3

Opstarten van lerende netwerken voor de A- en B-stroom, opstarten of opvolgen van 
baso-werkingen, delen van ondersteunend materiaal, ondersteunen van leraren op 
vraag.

Samenwerking met vakdidactici en lerarenopleidingen wiskunde en met het  
Wiskundeplatform met als doel om relevante vakdidactische inzichten en  
methodieken en mogelijk nieuwe wetenschappelijke inzichten te integreren in  
concrete begeleidingsinitiatieven

Continueren en versterken van de samenwerking

3
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Het schoolteam doorloopt kwaliteitsvol de stappen van handelingsplanning vanuit het 
mens- en wereldbeeld zoals omschreven in het pedagogisch project.

Met specifieke aandacht voor:
 f Formuleren	van	concrete	specifieke	opvoedings-	en	onderwijsbehoeften	(SOOB)

 f Ontwikkelen van ontwikkelstappen met het oog op doelgroep, SOOB en toekomst-
perspectief

 f Evalueren op drie niveaus (individueel, klas en school) door relevante gegevens-
verzameling met het oog op nieuwe beginsituatie

 f Continue interne nodenanalyse uit begeleidings- en interventieaanvragen 2022

 f Onderwijsspiegel 2020

 f Directiebevraging buitengewoon onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2020

D1, D2, D3, D4 - V4

40% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f In 70% van de begeleide scholen wordt de taal van kwaliteitsvolle handelingsplanning 
gebruikt op de klassenraad en is de kennis van handelingsplanning verhoogd.

 f In 50% van de begeleide scholen zijn de stappen van kwaliteitsvolle handelings-
planning volledig ingebed in het dagelijks handelen van elke medewerker.

Om volledige schoolteams in het buitengewoon onderwijs te bereiken, werken we met 
leraren	met	een	mandaat	die	voor	een	multiplicatoreffect	kunnen	zorgen	in	de	eigen	
organisatie.

schooljaar 1 Professionaliseringsaanbod voorzien, sensibiliseren en urgentiebesef creëren

schooljaar 2 Lerende netwerken over verdieping en toepassing van methodieken handelings-
planning, begeleidingsaanbod, beleidsondersteuning, studiedagen

schooljaar 3 Lerende netwerken voor uitwisseling van ontwikkelde materialen, begeleidingsaanbod, 
beleidsondersteuning en studiedagen

4
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Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met hogescholen:
 f Banaba buo in VIVES, Arteveldehogeschool, UCLL, KdG-hogeschool

 f In de vorm van samen opstellen en ondersteunen of geven van sessies rond de 
affiche	van	handelingsplanning

 f Extern jureren van eindwerken banaba-studenten onder andere met het oog op 
handelingsplanning	en	specifieke	expertise	buo 

Bij	uitwerken	opleidingsprofielen	buso	overleg	met	actoren	van	andere	netten 

Bij uitwerken handelingsplanning SEO concrete werktool en intervisie met Gerit  
Vignero, expert lagere SEO ‘de draad’ in netwerk

Leraren en middenkader volwassenenonderwijs zetten in op curriculuminnovatie via 
de	ontwikkeling	van	nieuwe	opleidingsprofielen	en	leerplannen	en	de	update	van 
bestaande	opleidingsprofielen	en	leerplannen	op	basis	van	erkende	referentiekaders.

 f Decreet	van	2007	betreffende	het	volwassenenonderwijs,	art.	24:	 
de	Vlaamse	Regering	bepaalt	de	opleidingsprofielen	op	voordracht	van 
de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie en 
de pedagogische begeleidings diensten

 f Decreet	van	2007	betreffende	het	volwassenenonderwijs,	art.	14:	 
elk centrumbestuur beschikt over de vrijheid leerplannen vast te stellen en  
kiest vrij zijn agogische methodes

 f Samenwerkingsovereenkomst pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs en 
Ligo van 16 maart 2022, 4.9 Curriculumontwikkeling. Dit artikel betreft de coördinatie 
en procesbegeleiding van de centrum- en netoverstijgende ontwikkeling van 
opleidingsprofielen	en	leerplannen	(zie	bijlage).

D2, D3, D4

100% van de centra gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

100%	van	de	bereikte	lerarenteams	hanteren	de	nieuwe	opleidingsprofielen	als	basis	
voor hun onderwijspraktijk en vertalen de doelen vanuit het eigen agogisch project van 
het centrum.

Leraren en leden van het middenkader van de centra voor volwassenenonderwijs

5
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schooljaar 1, 2  
en 3

 fMeewerken	bij	het	opstellen	van	opleidingsprofielen

 f Ontwikkelen en herwerken van leerplannen op basis van de nieuwe opleidings-
profielen

 f Ondersteuning bij de implementatie

  ff Centrumoverstijgend via lerende netwerken van opleidingscoördinatoren die op 
regelmatige basis samenkomen (minstens 3x per werkjaar)

  ff Op centrumniveau, op vraag

 f Pedagogische begeleidingsdiensten en CVO’s van andere netten, VDAB, sectoren, 
AHOVOKS, Departement WSE (met het oog op duaal leren)

 f Samenwerkingsovereenkomst met andere netten

 f Draagvlak en gelijkgerichtheid creëren, zoeken naar synergiën met andere aanbie-
ders, kennisdeling en expertiseopbouw, opleidingsnoden met betrekking tot duaal 
leren capteren, tussentijds terugkoppelen naar onderwijsoverheid met het oog op 
vlotte besluitvormingsprocedure 

De samenwerking wordt opgevolgd in verschillende gremia:
 f Binnen de internetten projectgroep curriculum (PBD’s) (tweemaandelijks overleg)

 f Binnen de stuurgroep volwassenenonderwijs PBD’s (bij begin en einde schooljaar, 
respectievelijk opstellen actieplan en evaluatie actieplan)

 f Binnen de werkgroep modulair (PBD’s + VDAB + AHOVOKS) (tweemaandelijks overleg)

 f Binnen de sectorale partnerschappen (2x per schooljaar) en het Vlaams Partnerschap 
duaal leren (PBD’s + sectoren + Departementen Onderwijs en Vorming en Werk en 
Sociale Economie) (maandelijks overleg)

Samenwerking met dezelfde actoren als vandaag



Leraren en middenkader volwassenenonderwijs stemmen hun evaluatiepraktijk en  
-instrumenten af op de leerplandoelen.

Onze begeleiders krijgen zeer regelmatig vragen omtrent evaluatie vanuit de cen-
tra voor volwassenenonderwijs. Het is een thema dat voortdurend terugkomt vanuit 
verschillende doelgroepen.
Uit de Onderwijsspiegel 2015 en nog eens hernomen in 2018 en uit doorlichtings-
verslagen van CVO’s blijkt dat in veel centra de evaluatie van de leerplandoelen voor 
sommige opleidingen beperkt kwaliteitsvol is. Daardoor geeft het slechts een beperkt 
betrouwbare basis om een onderbouwde beslissing met betrekking tot de ontwikkeling 
en	kwalificering	van	cursisten	te	nemen.

R1, R3, R4 - D4 - O1, O3, O4

50% van de centra gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f In 90% van de begeleide centrumteams weten leraren en middenkader hoe ze hun 
evaluatiepraktijk en -instrumenten kunnen afstemmen op de leerplandoelen.

 f In 50% van de begeleide centrumteams stemmen de leraren en middenkader zelf-
standig hun evaluatiepraktijk en -instrumenten af op de leerplandoelen.

Leraren en lerarenteams van de centra voor volwassenenonderwijs

schooljaar 1, 2 
en 3

Uitdieping van deelaspecten van evaluatie via interventies of trajecten en lerende 
netwerken met leraren- of centrumteams en centrumoverstijgend via lerende 
netwerken en Agogische Raad (AgoRa).
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 f Occasioneel via collegiale visitaties (internetten) (indien evaluatie in de focus staat)

 f Voor de studiegebieden waarvoor internetten-projecten lopen (zie samenwerkings-
overeenkomst PBD’s-Ligo): met leraren en coördinatoren van andere centra en met 
een vertegenwoordiging van het afnemend veld

 f Voor EVC: in samenwerking met AHOVOKS voor het opstellen van EVC-standaar-
den en in samenwerking met centra van andere netten voor het ontwikkelen van 
EVC-instrumenten 

De samenwerking wordt opgevolgd in verschillende gremia:
 f Binnen de Agogische Raad (maandelijks overleg van de pedagogische begeleiding 
met de agogisch verantwoordelijken van alle CVO’s)

 f Internetten-initiatieven: binnen de stuurgroep volwassenenonderwijs PBD’s (bij begin 
en einde schooljaar, respectievelijk opstellen actieplan en evaluatie actieplan)

 f Voor EVC: binnen de stuurgroep EVC (PBD’s + AHOVOKS + Onderwijsinspectie + VDAB) 
(tweemaandelijks overleg)

Samenwerking met dezelfde actoren als vandaag
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Het schoolteam ontwerpt een leeromgeving waarin elke lerende tot leren komt.

 f Wijziging Decreet Gelijke Onderwijskansen 2021

 f Decreet leerlingenbegeleiding 2018

 f Behoeftebevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in 2020 en overzicht van de 
vragen die scholen stelden aan de pedagogische begeleiding (januari 2021)

 f Omgevingsanalyse van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (2018):

  ff Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen

  ff These 2: Omgaan met culturele diversiteit is een groeiende uitdaging, ook 
in het onderwijs

  ff These	3:	Diversiteit	in	specifieke	onderwijsbehoeften:	enorme	uitdaging	
voor het onderwijs

 f SONO Onderzoekslijn 1.3: Gelijke onderwijskansenbeleid: verklarende inzichten 

 f Struyf, E., Verschueren, K., & Van Mieghem, A. (2020). Samen op weg naar meer  
inclusief onderwijs. Coöperatieve vormen van lerarenondersteuning als hefboom voor 
het verhogen van de doelmatigheidsbeleving van leraren.

R3, R5 - K3 - B3, B4 - V3, V4 - BL4

12% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte schoolteams heeft een positieve houding ten opzichte van 
de ambitie om een leeromgeving te ontwerpen waarin elke lerende tot leren komt.

 f 50% van de bereikte schoolteams ziet in hoe ze stappen vooruit kunnen zetten in 
de realisatie van een leeromgeving waarin elke lerende tot leren komt.

 f 25% van de bereikte schoolteams zet actief in op het versterken, verbreden en 
verdiepen van vaardigheden die nodig zijn om barrières in de onderwijsleercontext 
op te sporen, te verminderen of weg te nemen.

 f 10% van de bereikte schoolteams zet systematisch en kwaliteitsvol in op het 
op sporen, verminderen of wegnemen van barrières in de onderwijsleersituaties.

In het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en internaten:
 f Het schoolteam

In de ondersteuningsnetwerken:
 f Middenkader

 f Ondersteuners
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schooljaar 1 Ruim aanbod van professionaliseringsinitiatieven gericht op middenkader en de leraar 
in de klas. Het gaat om consulten, trajecten, lerende netwerken en eenmalige vormings-
initiatieven (waaronder webinars)

schooljaar  
2 en 3

 f Opvolging scholen jaar 1

 f Intensievere aandacht voor schoolteams met groeikansen  

Op basis van wat we leren uit schooljaar 1 kiezen we voor de voortzetting en 
optimalisering	van	de	meest	effectieve	strategieën.	We	zorgen	ervoor	dat	die	interven-
ties Vlaanderenbreed worden ingezet.

We focussen op een brede uitrol van de acties, naast het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven onder de vorm van proeftuinen. We gaan actief op zoek naar schoolteams 
waarbij we op het vlak van een beleid met betrekking tot diversiteit om een inclusieve 
leeromgeving te realiseren nog veel groeikansen zien.

 f Vrij CLB Netwerk

 f KU Leuven met het oog op cognitief sterk functionerende leerlingen

 f UCLL met het oog op de rol van de ondersteuners

 f Krijt vzw. Deze vzw loopt professionaliseringstrajecten in verband met armoede-
beleid, armoede-sensitiviteit van schoolteams, ouderbetrokkenheid verbreden en 
kosten beheersing van scholen. Door deel te nemen aan hun stuurgroep en klank-
bordgroep wisselen we informatie uit over de begeleiding in onze scholen, maar 
stemmen we ook onze visie af in overeenstemming met het vademecum zorgbreed 
en kansen rijk onderwijs. We zijn lid van de stuurgroep, die twee keer per school-
jaar samenkomt. We nemen deel aan de klankbordgroep. Het kan voorkomen dat 
pedagogisch begeleiders als procesbegeleider betrokken worden bij schooltrajecten.

 f Daarnaast zijn er voortdurend contacten met organisaties die zich hierrond inzetten, 
met academici die hierrond onderzoek verrichten of projecten opzetten.

Leraren basisonderwijs hanteren bewust talige interactie vanuit een 
evidence-informed en gedragen schoolvisie op talenbeleid.

 f Onderwijsspiegel 2021: groeipunt bao = gedragen visie op taalontwikkeling in alle 
settings, bewuster inzetten op talige interactie, taalgericht onderwijs gedurende 
de gehele schooldag

 f Invoering van Koala en taaltrajecten 2021

 f Onderzoeken tussen 2017-2022: PIRLS, IDP, peilingen: dalende leerlingenresultaten

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter 
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over inzetten op taal

D1, D2 - R3 - K3 - BL1
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20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 70% van de begeleide leraren beheerst de kennis en de vaardigheden, evidence-infor-
med, om talige interactie toe te passen in hun klas.

 f 50% van de begeleide leraren past de verworven kennis en vaardigheden toe in zijn 
context.

 f Schoolteams als geheel, waar mogelijk meerdere schoolteams uit eenzelfde 
scholengemeenschap

 f Individuele leraren in lerende netwerken en/of nascholingen

schooljaar 1 Talige interactie ondersteunen op de klasvloer door middel van taaltrajecten na Koala

schooljaar 2 Talige interactie/taalgericht onderwijs ondersteunen op de klasvloer: proeftuinen

schooljaar 3 Meertaligheid en anderstalige nieuwkomers: visie en ondersteunen op de klasvloer
Taal de hele dag/talige interactie/taalgericht onderwijs ondersteunen op de klasvloer

 f Centrum voor Taal en Onderwijs, steunpunt Diversiteit en Leren en taalintegratie-
trajecten Universiteit Antwerpen. De samenwerking krijgt onder meer vorm via het 
inzetten van wetenschappelijke studies in begeleidingsinterventies om op die manier 
evidence-informed te begeleiden, door te participeren aan projecten, resonansgroe-
pen bij onderzoek... 

 f Netoverstijgend overleg talenbeleid: we continueren het netoverstijgend overleg dat 
ontstond naar aanleiding van de extra-middelen taalbegeleiding. Jaarlijks organiseren 
we samen minimum twee professionaliseringsmomenten waarbij zowel uitwisseling 
als nieuwe input vanuit recent onderzoek op het programma staan.

 f Inbedding van nieuwe inzichten in de eigen organisatie en begeleidingstrajecten

Voortzetten van de bestaande samenwerkingen
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Leraren volwassenenonderwijs zorgen voor een krachtige leeromgeving en 
gedifferentieerde	methodieken	om	hun	doelen	bij	zoveel	mogelijk 
cursisten te bereiken.

 f Samen met de CVO’s bouwden we de voorbije schooljaren een digitaal leerplatform, 
Canvas, uit. Daarmee willen we de gelijkgerichtheid en onderlinge samenwerking 
bevorderen.

 f Duaal leren is vanaf 1 september 2022 ook mogelijk voor cursisten volwassenen-
onderwijs.

 f Decreet	van	2007	betreffende	het	volwassenenonderwijs,	art.	14:	elk	centrum	kiest	
vrij zijn agogische methodes.

 f Recente maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen (digitalisering,  
individualisering, arbeidsmarktkrapte …) nopen de centra ertoe te experimenteren 
met	gedifferentieerde	aanbodsvormen	teneinde	zoveel	mogelijk	cursisten,	in	het	
bijzonder kansengroepen, te bereiken.

 f Binnen het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ wil Edusprong het volwassenen-
onderwijs een boost geven.

 f Centra voor volwassenenonderwijs worden aangemoedigd om vernieuwende 
projecten te ontwikkelen en in te dienen in het kader van de  
Edusprong-speerpunten.

 f Onafhankelijk onderzoeksbureau Idea Consult onderzocht de impact van  
Erasmus+ en Etwinning op Vlaamse scholen. Zij namen drie dimensies onder  
de loep:de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van de school en de  
internationalisering. Dat onderzoek bracht aan het licht dat beide programma’s 
een uiterst positieve impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

R2, R3 - V1, V3 - BL3, BL4, BL9 - B3

50% van de centra voor volwassenenonderwijs gaat in op ons aanbod om hen 
daarin te ondersteunen.

In 60% van de bereikte centra voor volwassenenonderwijs is er minstens één 
opleidings team dat experimenteert met alternatieve aanbodsvormen naast 
een klassikaal face to face onderwijs.

Leraren/docenten/lectoren, middenkader en leidinggevenden uit de CVO’s

schooljaar 1,2 
en 3

 f Intervisie organiseren in lerende netwerken en Agogische Raad (AgoRa) en ad-
viesraad, zodat middenkader en leidinggevenden van centra elkaar inspireren en 
stimuleren

 f Internationale mobiliteiten en projecten bekendmaken bij de centrumteams,  
stimuleren en ondersteunen bij de deelname. Alle (100%) centra voor volwassenen-
onderwijs nemen deel aan de Erasmus+ mobiliteiten en in de centra wordt dat wat 
internationaal geleerd wordt, gedeeld met de gehele organisatie.

9
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Met de partners binnen het Europese netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: vzw 
EPOS, VLEVA, EfVET, vzw Connectief, Europese hostorganisaties …

Samenwerking met dezelfde actoren als vandaag

Het internaatsteam volgt de ontwikkeling van de internen op een gepaste manier op.

 f De implementatie van het referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK) is 
de aanleiding.

 f Bevraging op de regiovergadering: vraag naar ondersteuning bij het opvolgen van 
de ontwikkeling op een kwaliteitsvolle manier.

Koppeling met het RiK: KV1, KV 2, KV 5, KV 6, KV7

30% van de internaten gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 75% van de begeleide internaatsteams weet hoe ze de ontwikkeling van de internen 
op een gepaste manier moeten opvolgen.

 f 50% van de begeleide internaatsteams integreert de kennis in hun dagelijks werken 
en volgt de ontwikkeling van de internen op een gepaste manier op.

Opvoeders en beheerders van internaten

schooljaar 1  f Regionale vormingsmomenten

 f Ondersteunend materiaal ter beschikking stellen

 f Digitale	opvolgmomenten:	hindernissen	definiëren	en	oplossingen	zoeken

schooljaar
2 en 3

Aanbod begeleidingstrajecten voor internaten

10
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Decretale doelstelling 2: het versterken van de onderwijsinstellingen en CLB’s in 
kwestie als professionele lerende organisatie. De pedagogische begeleidings-
diensten geven hierbij voorrang aan de onderwijs instellingen of CLB’s waar zich 
de grootste noden op deze vlakken situeren. Om deze onderwijsinstellingen of 
CLB’s te identificeren kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten gebruik 
maken van verschillende bronnen zoals de gegevens van de pedagogische bege-
leidingsdienst zelf, de gegevens van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, 
de gegevens uit doorlichtingstrajecten uitgevoerd door de onderwijsinspectie van 
de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens die aan de basis liggen 
van het profiel van de onderwijsinstelling of het CLB zoals bepaald in artikel 38, 
§4, of andere resultaten of gegevens die wijzen op een lage kwaliteit van onderwijs 
of leerlingenbegeleiding.

De tweede decretale doelstelling van het kwaliteitsdecreet bundelt hoofdzakelijk operationele doelen 
uit de themagebieden school- & kwaliteitsontwikkeling en zorgbreed & kansenrijk onderwijs. Nieuw is de 
situatie waarin we als pedagogische begeleiding verplicht worden om zelf ‘scholen met de grootste noden’ 
op te sporen en daarvoor gepaste begeleidingsinitiatieven op te starten. Rekening houdend met onze plaats 
in de kwaliteitsdriehoek willen we vooral (verder) inzetten op het actief ondersteunen en begeleiden van de 
ons toegewezen onderwijsinstellingen. De netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen beschouwt 
haar vertrouwensrelatie tussen elke school en de neteigen pedagogische begeleiding als een essentiële voor-
waarde voor het stimuleren en ondersteunen van verbeteringsprocessen. We gaan daarbij uiteraard onze 
verantwoordelijkheid niet uit de weg, als het leerrecht van leerlingen in het gedrang komt.

Scholen met de grootste noden zijn voor ons scholen waar we op basis van interne en externe data 
vaststellen dat de ontwikkeling van alle lerenden in het gedrang dreigt te komen. We baseren ons daartoe 
onder andere op de resultaten voor de interdiocesane proeven of wanneer een lage onderwijskwaliteit struc-
tureel blijkt uit de wijze waarop er beantwoord wordt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het referentieka-
der voor onderwijskwaliteit op het vlak van kwaliteitsontwikkeling en/of onderwijskundig beleid en/of een 
doeltreffend	personeels-	en	professionaliseringsbeleid.	Een	sleutelrol	in	de	Vlaanderenbrede	identificatie	en	
opvolging	van	 scholen	met	de	grootste	noden	 is	weggelegd	voor	de	 verbindingsfiguur	 van	de	onderwijs-
instelling. We verwachten dat hij de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve data grondig analyseert en 
dat hij minstens tweejaarlijks met elke school - schoolleiding én afgevaardigde van het schoolbestuur - een 
gesprek voert over de onderwijskwaliteit op basis van die gegevens.
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Het schoolteam werkt systematisch en cyclisch aan zijn interne kwaliteitsontwikkeling 
vanuit het eigen pedagogisch project met behulp van data.

Met specifieke aandacht voor: 
 f Gebruik van verschillende bronnen

 f Kwaliteitsvol praktijkonderzoek met het oog op het versterken van de klas- en school-
werking

 f Gebruik van gestandaardiseerde toetsen en instrumenten met het oog op het ver-
sterken van de klas- en schoolwerking

 f Gebruik van het ROK en het RiK

 f Gebruik van de schooldoorlichting

 f Ontwikkelen en implementeren van actieplannen

Uit onze behoeftebevraging van 2021 kwam datageletterdheid naar voren als één van 
de belangrijkste resultaten, zo ook interne kwaliteitsontwikkeling. Andere ondersteu-
ningsvragen uit zowel de interne als de externe fase zijn het ondersteunen van de 
opmaak van beleidsplannen en de vertaling daarvan naar de concrete praktijk.

Uit onze interne analyse blijkt dat er nog steeds veel groeimarge is wat het gebruik van 
het ROK betreft als opportuniteit voor systematische kwaliteitsontwikkeling. Dat werd 
ook bevestigd door de Onderwijsspiegel.

Ook het lopende OBPWO-onderzoek rond ‘onderwijskwaliteit’ heeft expliciete aandacht 
voor de kennis van (en het gebruik door) scholen van het ROK en voor de (indirecte) 
kwaliteitsontwikkelende rol van doorlichtingen.

We baseren ons evenzeer op de aanbevelingen van de commissie-Monard uit 2013 en 
2018 en de beleidsimpuls datageletterdheid van de minister. 

Verwachtingen van de overheid:
 f De Vlaamse toetsen worden al vanaf 2024 afgenomen. Het kabinet verwijst expliciet 
naar de begeleiding van scholen met grootste noden. Men stelt dat het decreet aan-
geeft dat de Vlaamse toetsen daar een element in zijn.

 f Er is geen rechtstreeks verplicht begeleidingstraject, maar wel via een ongunstig ad-
vies van de inspectie (ook geen verplichte doorlichting na één keer slecht, pas door-
lichting na verschillende slechte resultaten). 

Uit de Onderwijsspiegel 2021 blijkt alvast dat scholen nog een hele weg af te leggen 
hebben op het vlak van kwaliteitsontwikkeling. Bovendien zal de strengere normering 
van de K-schalen door de onderwijsinspectie vanaf september 2021 wellicht tot nog 
meer vragen leiden. We voorzien dat ook internaten door de implementatie van het 
referentiekader voor internaatskwaliteit meer vragen naar ondersteuning zullen stellen.

De Onderwijsspiegel 2022 wijst erop dat niet in alle scholen het stellen van prioriteiten 
een sterkte is. In scholen waar dat een groeikans is, kan men nog meer inzetten op het 
beperken van prioriteiten en het vertalen van de prioriteiten naar een plan van aanpak.

K1, K2, K3 - KV15, KV16, KV17, KV18 - V3 - BL3

1
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18% van de scholen/internaten gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

In 65% van de bereikte scholen/internaten slagen de schoolteams erin om de inter-
ne kwaliteitsontwikkeling, met het oog op de concrete klas- en schoolwerking, meer 
cyclisch en systematisch op te nemen.

 f Zij kennen verschillende databronnen, waarvan zij kunnen gebruikmaken en hante-
ren ook daadwerkelijk verschillende databronnen (bv. doorlichtingsrapporten) om de 
kwaliteit van hun klas- en schoolwerking te versterken.

 f Velen onder hen voeren eveneens kwaliteitsvol praktijkonderzoek uit.

 f Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) of het referentiekader voor 
internaats kwaliteit (RiK) wordt gehanteerd als spiegel voor de eigen werking.

 f Die schoolteams ontwikkelen én hanteren actieplannen volgens de principes van 
effectieve	planning	om	hun	werking	te	ondersteunen.

Schoolteams basisonderwijs, buitengewoon en secundair onderwijs,  
maar evenzeer schoolteams volwassenenonderwijs en internaatsteams

schooljaar 1  f Op maat van de school werken, binnen een bepaald schoolteam, rekening houdend 
met hun context, hun visie en traditie. Waar mogelijk schooloverstijgend

 f Een veelheid aan zowel vraaggerichte als aanbodgerichte activiteiten ontplooien. 
Binnen dat aanbod vallen zowel klassieke bijeenkomsten (bv. op scholen,  
in nascholingen, in opleiding) als hybride leerpaden, webinars en inspirerende 
materialen op de PRO.-site.

schooljaar 2 Dezelfde principes als in schooljaar 1 blijven gelden. Vandaar: herneming van succes-
volle acties van het voorgaande schooljaar, waarvoor nog steeds een nood bestaat; 
waar nodig aangevuld met nieuwe initiatieven. Gradueel meer aandacht voor onder-
steuningsinitiatieven gericht op schoolbesturen.
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schooljaar 3 Herneming van succesvolle acties van het voorgaande schooljaar, waarvoor nog steeds 
een nood bestaat; waar nodig aangevuld met nieuwe initiatieven.

Vanuit bepaalde specifieke focussen aangevuld met:  

Gebruik van gestandaardiseerde toetsen en instrumenten
 f Schooljaar 1: in het eerste schooljaar zetten we nog sterk in op de IDP (4 en 6), het 
burgerschapskompas en de evaluatiebox basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelen we 
verder het kwaliteitsplatform.

 f Schooljaar 2: in dit schooljaar zal zeker het kwaliteitsplatform een extra plaats krijgen 
in ons begeleidingsaanbod.

 f Schooljaar 3: indien de Vlaamse toetsen in dit schooljaar beschikbaar zijn, zal onze 
aanpak daar uiteraard op worden afgestemd.

Gebruik van het RiK
 f Schooljaar 1: opvolgen uitgevoerde inspectiebezoeken tijdens de regiovergaderingen. 
In kaart brengen welke internaten zelden naar de regiovergaderingen komen

 f Schooljaar 2: aanbod begeleidingstrajecten internaten

 f Schooljaar 3: aanbod begeleidingstrajecten internaten

Gebruik van de schooldoorlichting
 f Begeleiding na een doorlichting is uiteraard maatwerk, op basis van onder meer het 
doorlichtingsrapport van de school.

 f Daarnaast zetten we in op algemenere sessies waar we scholen – aan de hand van 
wat er tijdens een doorlichting gebeurt – sterker doen inzetten op het grijpen van 
de kansen voor kwaliteitsontwikkeling die door een doorlichting worden gecreëerd. 
Dat omvat onder meer (maar niet uitsluitend) de ondersteuning in het lezen van de 
datawijzers van de onderwijsinspectie. 

Mogelijk is in schooljaar 2 en 3 een bijsturing opportuun vanwege de uitrol van de 
gedifferentieerde	doorlichtingsaanpak	van	de	onderwijsinspectie.
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Voor het gebruik van de schooldoorlichting werken we samen met de onderwijs-
inspectie	(regelmatig	overleg,	niveauspecifiek	en	niveau-overstijgend).	

 f Onderbouwing: om de rol als partners binnen de kwaliteitsdriehoek aanvullend 
op te nemen

 f Opvolging: via verslag en afwisselend voorzitterschap

We werken ook samen met SOK (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk), waar we mee 
de organisatie van de congressen ondersteunen.

 f Onderbouwing: bijdragen tot krachtige input voor kwaliteitsontwikkeling van scholen

 f Opvolging: via verslag

We werken samen met de overheid en de Vlaamse onderwijsinspectie.
 f Onderbouwing: zo goed mogelijk zicht krijgen op voor scholen beschikbare data

 f Opvolging: via verslag

We maken deel uit van de Stuurgroep van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs, 
en allerlei daarmee verbonden fora.

 f Onderbouwing: bijdragen tot een maximale bruikbaarheid van de toetsen voor 
Vlaamse scholen

 f Opvolging: via verslag

We maken deel uit van de Onafhankelijke Adviesraad van Smartschool over de ontwik-
keling van toepassingen op ethisch, juridisch, pedagogisch en maatschappelijk vlak.

 f Onderbouwing: bijdragen tot een zinvol en verantwoord gebruik van data voor 
scholen

 f Opvolging: via verslag 

Voor het gebruik van gestandaardiseerde toetsen en instrumenten werken we samen 
met Steunpunt Centrale toetsen in Onderwijs.

 f Doel en aard van die samenwerking: via overleg

 f Feedback geven op opzet en inhoud van Vlaamse toetsen

 f Optimale professionalisering van schoolteams over het gebruikmaken van  
gestandaardiseerde toetsen

Gebruik van het ROK met onderwijsinspectie en andere PBD’s in klankbordgroep 
ROK om eventuele aanpassingen aan ROK te bespreken



61Inhoudelijke doelen

Het schoolteam secundair onderwijs versterkt zelfgekozen deelaspecten van 
haar pedagogisch beleid vanuit een gedragen visie om goed onderwijs te realiseren.

Met specifieke aandacht voor: 
 f Visie op evaluatie

 f Visie op talenbeleid

 f Visie op algemene vorming in de eerste graad

Evaluatie
 f Uit de Onderwijsspiegel 2020 en 2021 blijkt dat in de meeste scholen de evaluatie van 
de doelen van het leerplan voor sommige vakken beperkt kwaliteitsvol is. Daardoor 
geeft het slechts een beperkt betrouwbare basis om een onderbouwde beslissing 
met betrekking tot de ontwikkeling van leerlingen te nemen. 

Talenbeleid
 f Vandaag worden de meeste scholen geconfronteerd met een reeks leerlingen met 
een andere thuistaal dan het Nederlands, cf. Onderwijs Vlaanderen, data AGODI. 
Leerlingen kenmerken. 

 f In het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek (bv. ook in de peilingen, PISA) 
blijven leerprestaties verbonden met de sociale achtergrond van leerlingen, en vaak 
is er een negatief verband met een andere thuistaal dan het Nederlands.

 f Vlaamse Regering, het Leesoffensief, vertaald in verschillende acties 

Visie op algemene vorming in de eerste graad
 f We spelen in op de slechte resultaten van de peilingen wiskunde B-stroom (2019), 
informatieverwerving en -verwerking (2021) en algemene vorming derde graad bso 
(2021).	We	stellen	vast	dat	leraren	algemene	vorming	in	de	B-stroom	en	de	A-finaliteit	
vaker	geen	(specifieke)	didactische	opleiding	hebben	en	dat	er	bijkomend	een	groot	
personeelsverloop is. Dat biedt kansen om vanuit een duidelijke visie van de school 
op	algemene	vorming	in	de	B-stroom	en	in	de	A-finaliteit	zelfgekozen	aspecten	van	
het pedagogisch beleid te versterken met als doel goed onderwijs te realiseren.

R1, R3 - D1, D2, D3, D4 - O1, O2 - BL7 - V1, V2, V3

15% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

2
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Visie op evaluatie
 f 60% van de begeleide leidinggevenden, middenkader of leraren heeft zijn kennis over 
de criteria van kwaliteitsvolle evaluatie verhoogd.

 f 15% past op basis daarvan zijn visie op aspecten van evaluatie aan en geeft ze vorm 
vanuit het eigen pedagogisch project. Ze vertalen die visie naar de evaluatiepraktijk 
van de nieuwe leerplannen. 

Visie op talenbeleid
 f 60% van de begeleide scholen weet hoe ze een integraal taalbeleid moet voeren.

 f 35% van de begeleide scholen heeft verdere stappen gezet in de richting van een 
integraal taalbeleid. 

Visie op algemene vorming in eerste graad
 f 60% van de begeleide scholen heeft inzicht en kennis in de opportuniteiten en 
mogelijk heden om zelfgekozen aspecten van het eigen pedagogisch beleid prioritair 
te versterken.

 f 20% van de begeleide scholen heeft verdere stappen gezet in het versterken van het 
eigen pedagogisch beleid.

 f Basisgeletterdheid: betrokken vakleraren eerste graad, middenkader en leiding-
gevenden

 f Talenbeleid: schoolbeleid, middenkader, lerarenteams

 f Visie op algemene vorming in de eerste graad: leidinggevenden, middenkader, 
lerarenteams

schooljaar 1 Informatieve webinars, testfase methodieken, trajecten proefscholen traject-
begeleiding, lerende netwerken

schooljaar 
2 en 3

Verdiepende sessies, trajectbegeleiding, lerende netwerken
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Talenbeleid:
 f Samenwerking met VCOV voor leesbeleid – samenwerking aan concreet materiaal 
met disseminatie naar leraren

 f Samenwerking met de Nederlandse Taalunie

 f Taalintegratietrajecten Universiteit Antwerpen, AP en Universiteit Gent

 f Samenwerking met project Strategisch Plan Geletterdheid

 f Netoverschrijdende samenwerkingsverband Talenbeleid

 f Verschillende contacten met universiteiten en hogescholen rond dit thema

Evaluatiebeleid: samenwerking met OBPWO – thema 4: conceptualiseren, ontwikke-
len en valideren van een professionaliseringstool evaluatie. Het betreft een resonans-
groep vanuit het Departement Onderwijs en Vorming met onderzoekers en onderwijs-
verstrekkers. Het doel is een toolbox met concreet materiaal op te leveren om leraren te 
professionaliseren in leerlingenevaluatie. Zodra de toolbox klaar is, bekijken we hoe we 
dat materiaal kunnen gebruiken voor ons begeleidingswerk.

Talenbeleid: continuering van de huidige samenwerkingsverbanden, bv. het net-
overschrijdend samenwerkingsverband 
 
Visie op algemene vorming in de eerste graad: samenwerking met leraren-
opleidingen en universiteiten met het oog op het integreren van relevante vak-
didactische en didactische inzichten

Leidinggevenden	gaan	flexibel	om	met	hun	schoolorganisatie	met	het	oog	op 
het optimaliseren van het leren van alle lerenden.

 f Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M.,  
& De Fraine, B. (2016). Flexibele leerwegen in Vlaanderen: Onderzoeksrapport.

 f Lamberts, M. (2018). Scholen anders organiseren. Samenvatting. Naar meer samen-
werking en gedeelde verantwoordelijkheden. Effecten voor medewerkers en leerlingen. 

Scholen worden uitgedaagd om alle leerlingen maximale kansen te bieden om de 
doelen te bereiken onder een passende begeleiding van sterke teams. Flexibel omgaan 
met de schoolorganisatie is vaak noodzakelijk om dat te verwezenlijken.

Scholen worden voortdurend uitgedaagd om in te spelen op interne en externe 
ontwikkelingen (lerarentekort, corona, nieuwe leerplannen, toename van het aantal 
anderstalige leerlingen, dalende leerlingenaantallen …). Die en nog andere 
ontwikkelingen	dwingen	scholen	na	te	denken	over	een	meer	flexibele	 
school organisatie.

BL2, BL4, BL7

20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

3
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Het schoolteam realiseert een verbindend schoolklimaat.

 f Behoeftebevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn scholen in 2020 en 
overzicht van de vragen die scholen stelden aan de pedagogische begeleiding  
(januari 2021)

 f SONO – Onderzoekslijn 1.2: Preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten

 f Dhoore, J. et al. (2021). Children’s worlds. Een internationale survey naar het welzijn van 
kinderen (COVID-19 supplement, 2021): overzicht eerste resultaten.

 f Steunpunt voor Inclusie (2022). Elke crisis is een kans.

 f Colpin, H. (2022-2023). Geestelijke gezondheid van jongeren en relaties met leraren en 
leeftijdsgenoten: hun samenspel ontrafelen. FWO Onderzoeksproject.

R2 - V1 - B2

12% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

In	60%	van	de	bereikte	scholen	slagen	leidinggevenden	erin	om	flexibel	om	te	gaan	met	
de schoolorganisatie en te anticiperen op veranderende omstandigheden op korte of 
lange termijn. Daardoor bieden zij optimale leerkansen voor de lerenden.

We zetten niet enkel in op het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het  
secundair onderwijs, maar ook op leidinggevenden in het volwassenenonderwijs.

schooljaar 1 Er wordt een pilootproject uitgerold. Het pilootproject beslaat één schooljaar. 
De evaluatie van het project biedt de nodige informatie om een Vlaanderenbrede 
uitrol in het tweede en derde schooljaar mogelijk te maken.

schooljaar 
2 en 3

Vlaanderenbrede uitrol

Specifiek voor het volwassenenonderwijs
Gedurende de drie schooljaren vragen van centrumteams en externe partners met be-
trekking	tot	organisatorische	flexibiliteit	capteren	en	overleg	organiseren	met	en	tussen	
leidinggevenden	om	in	te	spelen	op	opleidingsvragen	van	specifieke	doelgroepen.

4
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 f 75% van de bereikte schoolteams heeft een positieve attitude ten opzichte van het 
realiseren van een verbindend schoolklimaat.

 f 50% van de bereikte schoolteams ziet in hoe ze stappen vooruit kunnen zetten in de 
realisatie ervan.

 f 25% van de bereikte schoolteams zet één van de methodieken van verbindend 
schoolklimaat in.

 f 10% van de bereikte schoolteams integreert verbindend schoolklimaat in de school-
werking.

Het schoolteam, besturen, ondersteuningsnetwerken

schooljaar 1 We rollen de bestaande acties verder uit en mikken op een toename van Vlaanderen-
brede initiatieven. Procesmatig ligt de focus op het lopen van trajecten met het school-
team, inhoudelijk op een relatiebeleid (bv. met de methodiek ‘gouden weken’), met 
aandacht voor de plaats van herstelgericht werken en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen.
Naast een vooraf ontwikkeld aanbod, gaan we ook aan de slag met schoolteams naar 
aanleiding van concrete vragen over moeilijk lopende situaties.

schooljaar 
2 en 3

Op basis van wat we leren uit schooljaar 1 kiezen we voor de voortzetting en 
optimalisering	van	de	meest	effectieve	strategieën.	We	zorgen	ervoor	dat	die 
interventies Vlaanderenbreed worden ingezet.
We focussen op een Vlaanderenbrede uitrol van de acties, naast het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven onder de vorm van proeftuinen. We gaan actief op zoek naar  
schoolteams waarbij we op vlak van de realisatie van een verbindend schoolklimaat 
nog veel groeikansen zien.
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 f Vrij CLB Netwerk

 f Ondersteuningsnetwerken

 f NAFT:	naadloze	flexibele	trajecten

 f Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)

 f Ligand

 f PROS 

Onze partners zetten net als Katholiek Onderwijs Vlaanderen in op het begeleiden van 
teams in het realiseren van een verbindend schoolklimaat. PROS en Ligand bieden heel 
wat professionaliseringsinitiatieven die we via makelaarschap doorgeven. Daarnaast 
is het CLB de draaischijf naar welzijn. Het is dus van belang dat we samen met het CLB 
afstemmen rond bijvoorbeeld NAFT en andere initiatieven. Katholiek Onderwijs  
Vlaanderen vindt het verder belangrijk om met andere partners af te stemmen om 
onze visie rond verbindend schoolklimaat en de praktische toepassing ervan te 
optimaliseren. De sterkte van de pedagogische begeleiding is dat we, naast de partners 
van welzijn, verbindend schoolklimaat inhoudelijk kunnen linken aan de doelen van ons 
leerplan basisonderwijs (Zin in leren! Zin in leven!) en het gemeenschappelijk funderend 
leerplan (GFL) in het secundair onderwijs.

We nemen deel aan een werkgroep NAFT op het Departement Onderwijs en Vorming. 
We volgen zelf professionalisering bij PROS en Ligand en maken hun aanbod bekend 
bij onze scholen. We organiseren een structureel overleg met Vrij CLB Netwerk. We 
zijn eveneens vertegenwoordigd in de werkgroep welbevinden op school en in de 
commissie maatschappij en samenleving van de Vlor.

Toekomstgericht zullen we samenwerken met de reeds vermelde partners 
en de leersteuncentra.

Het schoolteam kan een innovatieproces succesvol realiseren.

Scholen worden verondersteld in te spelen op veranderingen en vernieuwingen,  
zowel externe (zoals corona, leerplanvernieuwingen, wijzigende leerlingeninstroom 
…) als interne (innovaties die de school zelf initieert om de onderwijsleerpraktijk te 
verbeteren). Die innovatieprocessen organiseren en ondersteunen vormt een 
uitdaging	voor	scholen	en	vraagt	specifieke	competenties	van	de	betrokkenen.
Uit onze behoeftebevraging blijkt dat omgaan met veranderingen in de huidige  
(VUCA-)onderwijscontext een constante is voor scholen. Denk maar aan het decreet 
leersteun, de modernisering so, het lerarentekort, enzovoort. Dat maakt dat scholen 
meer dan ooit lerende organisaties moeten zijn.
Bovendien maken de besparingen op de pedagogische begeleiding dat we als 
pedagogisch begeleiders minder zelf intensief veranderingen kunnen ondersteunen,  
en meer moeten inzetten op het versterken van de veranderingsbekwaamheid van 
scholen (onder andere door interne begeleiders te vormen). De nood aan het onder-
steunen van de veranderingsbekwaamheid wordt ook expliciet naar voren geschoven in 
de gesprekken die we daarover gevoerd hebben met (grotere) schoolbesturen.
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BL3, BL4

5% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f Bij 70% van de bereikte schoolteams voelen schoolinterne begeleiders zich in staat 
een veranderingsproces succesvol te begeleiden.

 f Bij 30% van de bereikte scholen doorlopen schoolteams een veranderingsproces dat 
doelgericht, planmatig en participatief verloopt.

We zetten niet enkel in op het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en 
het secundair onderwijs, maar ook op schoolteams in het volwassenenonderwijs.

schooljaar 1 Het vormingstraject voor interne begeleiders wordt in het eerste schooljaar als 
proeftuin georganiseerd met een beperkt aantal deelnemers. Daarnaast zijn er ook 
begeleidings trajecten op vraag.

schooljaar 2 Vanaf het tweede schooljaar wordt het vormingstraject voor interne begeleiders uit-
gebreid, indien er voldoende kandidaat-deelnemers zijn (meerdere keren ingericht 
en/of	op	meerdere	plaatsen).	Er	is	ook	een	uitbreiding	naar	specifieke	thema’s	van	
veranderings processen.

schooljaar 3 Naast het hernemen van de acties hebben we ook expliciet aandacht voor de evaluatie 
van dit operationele doel.

Op dit moment is er hiervoor geen structurele samenwerking met externe actoren.

Banaba’s schoolontwikkeling: Odisee, Arteveldehogeschool, VIVES (enige hogescholen 
met een banaba schoolontwikkeling)
Samenwerking met het oog op het vormingstraject voor interne begeleiders  
(afstemming en samenwerking)

67Inhoudelijke doelen

Het bestuur en de leidinggevenden ontwikkelen een professionaliserings- en 
personeelsbeleid	met	specifieke	aandacht	voor	aanvangsbegeleiding.

Met specifieke aandacht voor: 
 f Personeelsbeleid

 f Aanvangsbegeleiding

 f Collectief leren
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Professionalisering(sbeleid) is voor veel scholen een uitdaging waarvoor bijkomende 
ondersteuning aangewezen is (zie onder andere OESO, 2021; TALIS, 2018; Vlor, 2021).
De verwachtingen in de beleidsnota 2019-2024 omtrent de ontwikkeling van een 
competentie	profiel	voor	schoolleiders	zijn	stimulerend	voor	deze	prioriteit.
De actuele situatie met een aanzienlijk lerarentekort dwingt scholen om een duurzaam 
personeelsbeleid te voeren en zorgzaam om te springen met leraren. 

Ook SONO-onderzoek onderbouwt deze keuze: 
 f Vekeman, E., Tuytens, M. & Devos, G. (2020). Personeelsbeleid vanuit school perspectief: 
Eindrapport. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent.

 f Vekeman, E., Tuytens, M., Droissart, J., & Devos, G. (2020). Inspiratierapport. Hoe 
kunnen scholen via hun personeelsbeleid inzetten op hun strategisch beleid en de no-
den van leerkrachten? Een blik op enkele inspirerende praktijken. Steunpunt Onderwij-
sonderzoek, Gent. 

Jobbelevingsonderzoek
Focusgesprekken

BL4, BL7, BL8, BL9, BL12

25% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen

 f 90% van de bereikte leidinggevenden en besturen kent de principes van een duur-
zaam, strategisch, integraal en samenhangend personeels- en professionaliserings-
beleid.

 f 50% van de bereikte leidinggevenden en besturen past de principes van een duur-
zaam, strategisch, integraal en samenhangend personeels- en professionaliserings-
beleid toe in de concrete schoolpraktijk.

 f 70% van de bereikte leidinggevenden heeft de kennis en de vaardigheden om een 
krachtige aanvangsbegeleiding te organiseren.

 f 50% van de bereikte leidinggevenden realiseert een krachtige aanvangsbegeleiding.

Alle	leidinggevenden	met	specifieke	aandacht	voor	startende	leidinggevenden.
We richten ons ook op kandidaat-leidinggevenden.
Besturen worden mee ondersteund.
Ook het volwassenenonderwijs nemen we mee als doelgroep.
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schooljaar 1 We blijven inzetten op een globaal vormingsaanbod voor beginnende schoolleiders 
(buitengewoon) basisonderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs.  
Tegelijkertijd voorzien we een aanbod voor onderwijsprofessionals met interesse om 
(formeel) leiderschap op zich te nemen. Het aanbod voor ervaren leidinggevenden 
wordt voortgezet, met enerzijds ondersteuning van de netwerken die ontstonden 
tijdens de startersopleiding in hun groei naar lerende netwerken. Anderzijds voorzien 
we ook individuele coaching.
In het ondersteuningsaanbod voor startende leraren maken we een onderscheid tussen 
acties voor mentoren, aanvangsbegeleiders en directies die erop gericht zijn om de 
aanvangsbegeleiding te versterken en acties voor starters zelf.
We zetten alle professionaliseringsinitiatieven verder uit in het professioneel 
continuüm.
We zetten gericht in op het aanbod voor onderwijsprofessionals met interesse om 
(formeel) leiderschap op zich te nemen in het secundair onderwijs op basis van onze 
ervaringen met het basisonderwijs.

schooljaar 2 Voor personeelsbeleid gebruiken we de ontwikkelde materialen en geleerde inzichten 
uit het vormingstraject van schooljaar 1 ook voor begeleidingsinitiatieven op maat van 
individuele scholen en scholengemeenschappen. Daarnaast begeleiden we scholen die 
aan de slag zijn met hun personeelsbeleid individueel of in lerende netwerken om de 
opgedane kennis en ervaringen te delen

schooljaar 3 Rond professionaliseringsbeleid worden de acties uitgebreid, bijvoorbeeld met 
de ontwikkeling van een website voor starters en een vormingstraject over 
professionaliserings beleid en -plan, ook voor het secundair onderwijs.

We optimaliseren ons aanbod binnen het professioneel continuüm.  
We voorzien een evaluatie van de lopende initiatieven waarbij we waar nodig borgen, 
bannen en bijsturen .

Voor de opleiding beginnende schoolleiders en de permanente vorming secundair 
onderwijs werken we samen met CVA.
Voor personeelsbeleid werken we samen met UCLL (concreet initiatief voor 55-plussers).
Met betrekking tot aanvangsbegeleiding werken we reeds samen met UCLL, Thomas 
More Hogeschool, KdG-hogeschool, Eekhoutcentrum. 

Onderbouwing:
 f Om samen vormingstrajecten te ontwerpen

 f Met het oog op vormingstrajecten/postgraduaten voor mentoren

De bestaande samenwerkingen voor aanvangsbegeleiding worden bekeken, zodat we 
van gelijke principes kunnen vertrekken.
We willen toegroeien naar een samenwerking bij andere aanbieders van vormings-
trajecten voor mentoren: Arteveldehogeschool, Odisee.
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Het bestuur en het schoolteam geven samen concreet vorm aan dialogaal 
en gedeeld leiderschap.

Met specifieke aandacht voor: 
 f Gedeeld leiderschap 

 f Onderwijskundig leiderschap 

 f Pijlers van beleidsvoerend vermogen

Leiderschap
 f Uit focusgesprekken naar aanleiding van de behoeftebevraging 2022 blijkt een grote 
nood aan ondersteuning rond gedeeld leiderschap

 f TALIS 2018, focus op ‘instructional and distributed leadership’

 f Piot, L. (2015). Andere tijden, andere leiders? Een beschrijving en analyse van 
leiderschaps praktijken op het bovenschoolse niveau (Vol. 47). Universitaire Pers Leuven. 

Onderwijskundig leiderschap
 f Onderwijsspiegel 2021: groeikansen onderwijskundig beleid 

Beleidsvoerend vermogen
 f Onderwijsspiegel 2022: groeikansen in beleidsvoerend vermogen

BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BL7

5% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f Bij 50% van de bereikte scholen versterkt de schoolleiding haar beleidsvoerend 
vermogen. Zij werkt aan gedeeld leiderschap, een open communicatie, veiligheid in 
het team, een cultuur van samenwerken, participatie, en stelt leren en ontwikkelen 
centraal.

 f In de school is er een uitdrukkelijke focus op het curriculum en het leren. 
De schoolleiding ondersteunt en faciliteert een professionele cultuur, waarin leraren 
na drukkelijk eigenaar zijn van processen en resultaten en de verantwoordelijkheid 
dragen.

 f Besturen

 f Schoolleiders

 f Leidinggevenden

 f Kernteams

 f Vakgroepen en groepen leraren 
 
Zowel van het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het secundair onderwijs als 
van het volwassenenonderwijs.

7



schooljaar 1 Leerplichtonderwijs
 f Gedeeld leiderschap

  ff Begeleidingsinterventies op vraag

  ff In professionaliseringsinitiatieven inzetten op randvoorwaarden en indicaties 
voor gedeeld leiderschap

  ff Professionaliseringsinitiatieven voor startende leidinggevenden

  ff Infosessies besturen

 f Onderwijskundig leiderschap

  ff Begeleidingsinterventies op vraag

  ff Professionaliseringstrajecten in samenwerking met de Vlaamse overheid

  ff Nascholingstrajecten leerplanimplementatie

 f Beleidsvoerend vermogen

  ff Vormingsinitiatieven

schooljaar 2  f Gedeeld leiderschap

  ff Aanbod formuleren dat expliciet gericht is op gedeeld leiderschap (op basis van 
ervaringen van jaar 1)

  ff Voortzetten van de activiteiten en gerichter inzetten op lerende netwerken rond 
gedeeld leiderschap

 f Onderwijskundig leiderschap

  ff We integreren de knowhow van bovenstaande professionaliseringstrajecten in 
de werking.

  ff We versterken het onderwijskundig leiderschap onder meer bij begeleidings-
interventies in vakgroepwerking/leergroepwerking.

 f Beleidsvoerend vermogen

  ff We continueren de acties die succesvol waren en stellen op de PRO.-site 
materialen en tools ter beschikking, zodat scholen die dat wensen zelfstandig 
hun beleidsvoerend vermogen kunnen versterken.
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schooljaar 3  f Gedeeld leiderschap

  ff Voortzetten van de activiteiten

  ff Na de opgedane ervaringen evalueren en bijsturen waar nodig

 f Onderwijskundig leiderschap 

  ff We evalueren en borgen wat goed loopt en sturen bij waar nodig.

 f Beleidsvoerend vermogen 

  ff We continueren de acties die succesvol waren en stellen op de PRO.-site mate-
rialen en tools ter beschikking, zodat scholen die dat wensen zelfstandig hun 
beleidsvoerend vermogen kunnen versterken.

Volwassenenonderwijs
Gedurende drie schooljaren: de pedagogische begeleiding coördineert een netwerk 
van agogisch eindverantwoordelijken van de CVO’s (Agogische Raad (AgoRa)) die op 
regelmatige basis samenkomen om expertise te delen en te ontwikkelen op het vlak 
van onder meer onderwijskundig leiderschap.

 f Eekhout Academy, VIVES en POV voor het project Samen-scholing

 f KU Leuven en UCLL voor het project Samen leren leiden

 f Odisee, POV en provincie Limburg voor het project Leiderschap ondersteunen, 
ontwikkelen en versterken 

Dit zijn samenwerkingsverbanden op basis van tijdelijke projecten.
 f CVA als externe organisatie die in samenspraak de opleiding voor beginnende school-
leiders secundair onderwijs organiseert

Historisch gegroeide samenwerking; Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt deel uit 
van de raad van bestuur.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling om op basis van de huidige samenwerking in de 
context van de tijdelijke leiderschapsprojecten na te gaan of we tot meer structurele 
samenwerking kunnen komen met een of meerdere van de betrokken partners. We 
bestendigen ook de samenwerking met CVA en verkennen de mogelijkheden om actief 
te participeren in een internationaal netwerk rond leiderschap in onderwijs (EduLead).



Het schoolteam realiseert duurzame en constructieve externe samenwerkingen op 
het vlak van zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Met specifieke aandacht voor:
 f Evenwaardige relatie met de opvoedingscontext van elke lerende

 f De brede samenwerkingsverbanden met geprivilegieerde partners

 f Behoeftebevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn scholen in 2020 en 
overzicht van de vragen die scholen stelden aan de pedagogische begeleiding 
(januari 2021)

 f Bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2021-2022, Dienst Lerenden, over 
ondersteuningsbehoeften professionalisering. Diversiteit wordt als tweede thema 
genoemd.

 f Mertens, C. et al. (2021). Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa? Onderzoek 
gefinancierd	door	Onderzoeksfonds	PWO	van	Hogeschool	Gent	EQUALITY	 
ResearchCollective van Hogeschool Gent.

 f SONO Onderzoekslijn 1.3: Gelijke onderwijskansenbeleid: verklarende inzichten

 f Struyf, E., Verschueren, K., Bogaert, L. & Bodvin, K. (2019). De tevredenheid van 
leerlingen en hun ouders over de ondersteuning geboden door het ondersteunings-
netwerk: Een casestudieonderzoek. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent.

R1, R2, R5, R6 - V1, V2 - B1, B3, B4 - BL5

12% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte schoolteams heeft een positieve houding ten opzichte van het 
realiseren van duurzame en brede samenwerkingsverbanden op het vlak van zorg-
breed en kansenrijk onderwijs.

 f 50% van de bereikte schoolteams ziet in hoe ze stappen vooruit kunnen zetten in het 
realiseren van die samenwerkingsverbanden.

 f 25% van de bereikte schoolteams realiseert één of meer samenwerkingsverbanden.

 f 10% van de bereikte schoolteams integreert duurzame en brede samenwerkings-
verbanden op het vlak van zorgbreed en kansenrijk onderwijs in de schoolwerking.

Het volledige schoolteam: in een ideaal traject zijn zowel bestuur, leidinggevenden, 
middenkader als leraren betrokken.
Ook de ondersteuningsnetwerken behoren daarbij uitdrukkelijk tot onze doelgroep.
Ook teams in het volwassenenonderwijs behoren tot de doelgroep.
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schooljaar 1 We gaan daadwerkelijk met schoolteams aan de slag om hen te ondersteunen bij de 
uitwerking van een armoedebeleidsplan in samenwerking met de gemeente/stad en de 
lokale gemeenschap, alsook om de vaardigheden die nodig zijn om aan een constructieve 
en evenwaardige relatie te bouwen met de opvoedingscontext van elke lerende te ver-
sterken, te verbreden en te verdiepen. We zetten daarbij zowel in op vormingsinitiatieven 
als op trajecten en lerende netwerken.

schooljaar  
2 en 3

Op basis van wat we leren uit schooljaar 1 kiezen we voor de voortzetting en 
optimalisering	van	de	meest	effectieve	strategieën.	We	zorgen	ervoor	dat	die	
interventies Vlaanderenbreed worden ingezet.
We focussen op een Vlaanderenbrede uitrol van de acties, naast het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven onder de vorm van proeftuinen. We gaan actief op zoek naar school-
teams waarbij we op het vlak van de realisatie van duurzame en brede samenwerkings-
verbanden inzake zorgbreed en kansenrijk onderwijs nog veel groeikansen.

We werken samen met:
 f Vrij CLB Netwerk

 f Samenlevingsopbouw (zowel regionaal als provinciaal)

 f Verschillende welzijnsorganisaties

 f VCOV

 f LOGO

 f Unia (vanaf maart Vlaams Mensenrechteninstituut)

 f Het Kinderrechtencommissariaat

 f Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 f Hogescholen (bv. Odisee)

 f VVA (Vlaamse Vereniging Autisme). Dit is de oudervereniging. Er zijn heel regelmatig 
contacten over autisme en onderwijs.

 f Netwerk Inclusie (Antwerpen) 
In het Netwerk Inclusie zoeken de deelnemers samen een antwoord op de vraag wat 
kinderen	met	specifieke	onderwijs-	en	opvoedingsbehoeften	nodig	hebben.	Er	wordt	
afgesproken wie wat kan bieden, wie waar en wanneer kan inspringen, wie kan onder-
steunen en hoe. Naast Katholiek Onderwijs Vlaanderen participeren daaraan Stad 
Antwerpen, AP Hogeschool (Beno Schrapen), KdG-hogeschool, GO! Antwerpen, Unia, 
Centraal Meldpunt (stad Antwerpen). De opvolging van het Netwerk Inclusie bestaat 
erin netwerken te creëren en up-to-date te houden. Daartoe komen we op geregel-
de basis samen. We bespreken ook casussen waarbij we expertise en mogelijkheden 
samenbrengen. Daardoor leer je wie je desgevallend kunt contacteren voor bepaalde 
situaties.

 f Ondersteuningsnetwerken 
We werken samen met de ondersteuningsnetwerken, om ervoor te zorgen dat we 
vanuit een gelijkgerichte visie een ondersteunende rol kunnen vervullen  
binnen schoolteams. Bovendien is het een decretale verplichting. Dat gebeurt tijdens 
regionaal en Vlaanderenbreed overleg waarin we samen naar afstemming zoeken, 
maar ook stilstaan bij hoe we hebben samengewerkt en hoe we dat in de toekomst 
willen doen (bv. toekomstige samenwerking met aanspreekpunten IAC).

 f Steunpunt voor Inclusie 
We willen het perspectief van ouders rond inclusief onderwijs beter leren kennen, 
zeker met de ontwikkelingen rond leersteun. We bespreken ook hoe we elkaar  
kunnen versterken. Er is één overleg per trimester gepland.
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Het schoolteam volwassenenonderwijs onderzoekt kansen voor, zet in op de digitale 
competenties van cursisten en bouwt verder aan zijn visie op digitalisering vanuit inter-
nationale leerervaringen.

Het Europees actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) behelst enerzijds de bevor-
dering van de ontwikkeling van een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem en 
anderzijds het verbeteren van de digitale vaardigheden nodig voor de digitale transfor-
matie.

BL3, BL4, BL9 - V1, V3 - B3

 f 50% van de CVO’s doen een beroep op de pedagogische begeleiding voor onder-
steuning op het vlak van 100% online onderwijs of blended learning.

 f Alle CVO’s aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen maken deel 
uit van het mobiliteiten consortium binnen de Erasmus+ accreditatie van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

50% van de CVO’s organiseert één of meerdere opleidingen volledig online of via 
blended learning.

Schoolteams volwassenenonderwijs

schooljaar 1 Opstart lerend netwerk internationalisering volwassenenonderwijs; jaarlijkse bevraging 
naar noden binnen het beleidsdomein digitalisering van het accreditatiedossier  
Adult education

schooljaar  
2 en 3

Continueren lerend netwerk; jaarlijkse bevraging naar noden binnen het beleidsdomein 
digitalisering van het accreditatiedossier Adult education

Met de partners binnen het Europese netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: vzw 
EPOS, VLEVA, EfVET, vzw Connectief, Europese hostorganisaties …

De samenwerking wordt opgevolgd binnen de Agogische Raad (AgoRa) en via de orga-
nisatie van een jaarlijks Canvas-festival, waar leraren en opleidingscoördinatoren van de 
centra voor volwassenenonderwijs (leer-)ervaringen met elkaar delen.

Samenwerking met dezelfde actoren als vandaag

9



76Inhoudelijke doelen

Decretale doelstelling 3: het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in 
kwestie bij de realisatie van hun eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of 
agogisch project en het ondersteunen van de CLB’s in kwestie bij de realisatie van 
hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject.

Zoals we het al in het voorwoord formuleerden, is het Begeleidingsplan 2022-2025 te lezen als onze 
droom – het aanbod en de doelen waartoe we ons graag willen engageren – binnen de mogelijkheden die 
het vernieuwde kwaliteitsdecreet ons biedt. De katholieke dialoogschool is voor ons het uitgangspunt en 
de toetssteen bij de verdere invulling van die droom. Het spreekt voor zich dat de begeleidingsinitiatieven 
die vallen onder de derde decretale doelstelling voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen een buitengewoon belangrijke plaats innemen. De operationele doelen die we eronder opnemen, 
komen allemaal uit het themagebied identiteitsontwikkeling, maar voor ons gaat identiteitsontwikkeling nog 
veel verder dan dat.

Aangezien het concept van de katholieke dialoogschool de hoeksteen van onze visie vormt, neemt 
identiteitsontwikkeling	 niet	 alleen	 tijdens	 specifieke,	 welomlijnde	 begeleidingsinitiatieven	 een	 belangrijke	
plaats in. We zien identiteit niet enkel ‘in het bijzondere’, maar ook ‘in het gewone’. Identiteit zit met andere 
woorden ook altijd vervlochten in het alledaagse schoolleven. Dat betekent dat ook de andere operationele 
doelen altijd op de een of andere manier ermee in verband staan of ermee in interactie gaan. Belangrijke 
verwijzingen naar het werken vanuit het eigen pedagogisch project zijn bij tal van operationele doelen uit de 
andere themagebieden overigens ook expliciet opgenomen.
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Het schoolteam maakt de schooleigen missie en visie, geïnspireerd door  
het project van de katholieke dialoogschool, zichtbaar in diverse beleidsdomeinen 
en in zijn werking.

Met specifieke aandacht voor:
 f Identiteitsbeleid

 f Onderwijsloopbaanbegeleiding

 f Een beleid met betrekking tot diversiteit met als doel een inclusieve leeromgeving 
te realiseren

Identiteitsbeleid en schooleigen visie
 f Het is belangrijk dat scholen vanuit de eigen identiteit de schoolwerking uitbouwen. 
Aan de basis van de eigen identiteit ligt de katholieke dialoogschool.

 f Onderwijsspiegel 2021 en 2022: schoolvisies zijn onvoldoende doelgericht, onder-
bouwd of verouderd. 

Onderwijsloopbaanbegeleiding
 f Behoeftebevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn scholen in 2020 en 
overzicht van de vragen die scholen stelden aan de pedagogische begeleiding  
(januari 2021)

 f Advies van de Vlor bij het voorontwerp van decreet over de instroom en het 
optimaliseren	van	de	studie-efficiëntie	in	het	hoger	onderwijs	en	overige	organisato-
rische aspecten van het hoger onderwijs (15 februari 2022)

 f SONO – Onderzoekslijn 1.2: Preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten 

Diversiteitsbeleid
 f TALIS 2018 - Verdiepend rapport - Diversiteit: Teaching and Learning Internatio-
nal Survey (TALIS 2018 Flanders): slechts 17% van de Vlaamse leraren voelt zich 
competent om les te geven in een multiculturele of meertalige context.

 f SONO-onderzoeken: Franck, E. & Nicaise, I. (2019). De invloed van school- en systeem-
kenmerken op (on)gelijke onderwijsuitkomsten naar sociale herkomst en thuistaal: vergelij-
kende analyse op PISA 2015. Leuven: HIVA / Hamburg: IEA/ Gent: Steunpunt Onderwijs-
onderzoek.

K1 - R4 - B2, B3, B4 - V2 - BL1, BL9, BL11

12% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 75% van de bereikte schoolteams ziet in waarom het belangrijk is om de eigen missie 
en visie in diverse beleidsdomeinen zichtbaar te maken.

 f 50% van de bereikte schoolteams ziet in hoe ze stappen vooruit kunnen zetten in het 
tastbaar maken van de missie en visie.

 f 30% van de bereikte scholen concretiseren de eigen schoolvisie op kwaliteitsvol on-
derwijs in de beleids- en onderwijsleerpraktijk.

1
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Leraren/docenten/lectoren
Middenkader
Leidinggevenden
Ondersteunend personeel
Besturen
En dat zowel van het (buitengewoon) basisonderwijs, het (buitengewoon) secundair 
onderwijs als het volwassenenonderwijs.

schooljaar 1 Professionaliseringsaanbod voor kernteams, startende leidinggevenden,  
middenkader … in de vorm van trajecten (teamgerichte ondersteuning), leerpaden, 
lerende netwerken, informatieverstrekking via de website en eenmalige vormings-
initiatieven, zoals informatiesessies of webinars

schooljaar 2  f Idem schooljaar 1

 f Scholen uit schooljaar 1 opvolgen met intensievere begeleiding voor scholen met 
groeikansen

schooljaar 3 Verbreding van het aanbod en de aanpak op basis van schooljaar 1 en 2

 f Vicariaten Onderwijs van de verschillende bisdommen

 f Vrij CLB Netwerk

  ff Op scharniermomenten verstrekt het centrum aan alle leerlingen en ouders 
objectieve en volledige informatie over de structuur en de organisatie van het 
Vlaamse onderwijslandschap. De school werkt actief mee aan de organisatie en 
uitvoering van die informatiemomenten.

  ff Samenwerking rond het thema anderstalige nieuwkomers in basis- en secundair 
onderwijs

 f VDAB

  ff Niet-aansluitende (uitval) of aansluitende instroom op de arbeidsmarkt 
monitoren

  ff Uitval helpen voorkomen

 f Samenwerkingsverbanden met onze hogescholen en CVO’s

 f Lerarenopleidingen, onder meer VIVES en Thomas More Hogeschool (NT2)

 f Taalunie: OKAN/ISK

 f Flankerend onderwijsbeleid bij de provincie Oost-Vlaanderen 
We evalueren jaarlijks de ingediende dossiers die betrekking hebben op acties van 
scholen	(al	dan	niet	samen	met	andere	partners)	tegen	ongekwalificeerde	uitstroom.	
In oktober komen we samen om wijzigingen te bespreken. De indieners van de 
projecten wordt gevraagd om ook de pedagogische begeleiding te betrekken.
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 f Platform wij-zij 
We zijn een structurele partner in het platform en werken samen met het oog op 
professionalisering, verdieping, onderzoek, vragen van scholen … Een pedagogisch 
begeleider volgt dat op als aanspreekpunt en betrekt collega’s indien zinvol/wenselijk.

 f Departement	Cultuur,	Jeugd	en	Media:	reflectiegroep	samen	ontwikkelen/verkennen	
materialen

 f Departement Onderwijs en Vorming: werkgroep radicalisering/polarisering 
Per onderwijsnet is er een referentiepersoon radicalisering. De werkgroep wordt aan-
gestuurd door het Departement Onderwijs en Vorming. Input wordt, indien relevant, 
teruggekoppeld in ons structureel leer- en ontwikkelteam (SLOT) diversiteit. In de 
werkgroep is ruimte om casussen te bespreken en informatie en methodieken uit  
te wisselen.

 f Departement Samenleven, Agentschap Integratie en Inburgering: samenwerking 
met het oog op het uitwerken van een stappenplan polarisatie op school (op basis 
van een concrete casus in één van onze scholen in Sint-Niklaas). Uitrol via proeftuin-
projecten en implementatie via SLOT diversiteit. De samenwerking wordt structureel 
opgevolgd door een van onze begeleiders.

 f Partners in het Rainbow-project (internationalisering). De bedoeling van de samen-
werking is om vernieuwende inzichten te verwerven en nieuwe materialen omtrent 
radicalisering, online haatspraak … te ontwikkelen. Deze thema’s behandelen we ook 
in ons SLOT diversiteit en in de Dienst Curriculum & vorming. Drie begeleiders volgen 
de samenwerking structureel op.

 f (De)radicaliseringsambtenaar stad Roeselare naar aanleiding van een traject 
polarisatie in drie scholen van ons net. De scholen hebben zich reeds inhoudelijk 
verdiept, vanuit de pedagogische begeleiding proberen we eruit te leren en te onder-
steunen in schoolbrede implementatie. De samenwerking wordt opgevolgd  
door pedagogisch begeleiders met focus op zorg en kansen.

 f Verscheidene aanbieders: Scholen zonder racisme vzw – Other talk – Vlaams vrede-
sinstituut – …: makelaarsrol

 f NAFT aanbieders (onder meer Connect)

 f Krijt vzw: regelmatig structureel informeel overleg om elkaar te briefen van 
initiatieven en voeling te houden met elkaars werking.

 f Vlaams Vredesinstituut: binnenhalen van recente onderzoeksresultaten

 f Hannah Arendt Instituut

 f Laat ze leren:

  ff Netwerk ter ondersteuning van kinderen zonder wettig verblijf  
(in samenwerking met Orbit en Kinderrechtencommissariaat)

  ff Organiseren van netwerkdagen met alle actoren die betrokken zijn rond 
mensen in precair verblijf/zonder wettig verblijf

  ff Inspelen op concrete casussen en aanbieden van materiaal voor scholen ter 
ondersteuning
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Toekomstgericht onder andere met:
 f KU Leuven: met het oog op actualisering/verdieping van onze visie op identiteit en 
onze visie op diversiteit (Graziela Dekeyzer en Orhan Agirdag). Koppeling en input uit 
recent onderzoek

 f Verdieping van de samenwerking met partners uit het Rainbow-project (verkennen 
van samenwerking met Nederlandse partners, bv. Universiteit Utrecht) met het oog 
op verdieping/verbreding kaders/inhouden radicalisering/polarisering

 f Verdieping van de samenwerking met het INDI-project

 f SBO-project ‘DISC’ (Empowering Pupils & Teachers for a Data-Informed Study Choice)

Leidinggevenden en middenkader hanteren de wegwijzers naar vorming om hun 
pedagogisch project richting te geven.

 f Pollefeyt, D., & Richards, M. (2020). Catholic dialogue schools: Enhancing Catholic  
school identity in contemporary contexts of religious pluralisation and social and 
individual secularisation. Ephemerides Theologicae Lovanienses, 96(1), 77-113.

 f Hoop doet leren (2019). Vierde boek in de reeks katholieke dialoogschool.  
Uitgeverij Halewijn.

K1 -D1

10% van de leidinggevenden en middenkader van scholen doen een beroep op ons om 
hen daarin te ondersteunen.

 f 70% van de bereikte leidinggevenden en middenkader is gemotiveerd om met de 
wegwijzers aan de slag te gaan.

 f 50% van de bereikte leidinggevenden en middenkader weet hoe ze de wegwijzers 
moeten inzetten.

 f 10%	van	alle	leidinggevenden	hanteert	effectief	de	vormingscirkel	of	de	wegwijzers	
naar vorming bij de realisatie van hun missie en visie.

Leidinggevenden en middenkader

schooljaar 1 Gerichte	afspraken	met	de	leidinggevenden	om	de	inspiratiefiches	toe	te	lichten,	
ondersteunende trajecten voor scholen die ernaar vragen

schooljaar 2 Gerichte	afspraken	met	de	leidinggevenden	om	de	inspiratiefiches	toe	te	lichten,	
ondersteunende trajecten voor scholen die ernaar vragen

schooljaar 3 Ondersteunende trajecten voor scholen die ernaar vragen

2
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 f Vicariaten Onderwijs van de verschillende bisdommen

 f Prof. dr. D. Pollefeyt (KU Leuven) over de verdere ontwikkeling van het model van 
de katholieke dialoogschool

  ff Recente wetenschappelijke ontwikkelingen in onze begeleidingspraktijk binnen-
brengen

  ff Op regelmatige basis en in beide richtingen de link tussen de academische 
wereld en het werkveld bewaken

Er wordt een adviesraad identiteit opgericht om de samenwerking met andere 
onderwijsactoren te versterken.

Leidinggevenden expliciteren de schooleigen missie en visie met betrekking tot 
de katholieke dialoogschool bij al hun medewerkers, de leerlingen en hun ouders.

 f Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. 
Penguin.

 f Hoop doet leren (2019). Vierde boek in de reeks katholieke dialoogschool.  
Uitgeverij Halewijn.

K1 - D1

15% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

In 50% van de scholen die we bereiken, gaan leidinggevenden met verschillende 
betrokkenen (bv. met leraren, ouders, leerlingen …) in gesprek over het concept van 
de katholieke dialoogschool.

Schooldirecties en besturen

schooljaar 1 Onderzoek aan de hand van bevragingen en evaluaties van vraaggestuurde trajecten 
en	het	vormingsaanbod	om	noden	verder	te	verfijnen	en	stand	van	zaken	op	te	maken

schooljaar 2 Aanbod opstarten in de vorm van trajecten, vormingen, studiedagen, online aanbod 
op basis van de gegevens uit het onderzoek

schooljaar 3 Aanbod Vlaanderenbreed verder uitrollen

3
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 f Vicariaten Onderwijs van de verschillende bisdommen

 f KU Leuven: samenwerking aan Thomas, de godsdienstdidactische website voor en 
door leraren

 f KIJO solidariteit: netwerk van alle solidariteitsbewegingen waarbij onze gezamenlijke 
focus ligt op kinderen en jongeren

Er wordt een adviesraad identiteit opgericht om de samenwerking met andere 
onderwijs actoren te versterken.
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Leraren nemen een brede waaier aan pastorale en identiteitsgevoelige initiatieven om 
de identiteitsontwikkeling van lerenden te ondersteunen.

We willen de lerenden ondersteunen in hun totale ontwikkeling. Als Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen besteden we expliciet aandacht aan de identiteitsontwikkeling van onze 
lerenden.
Hoop doet leren (2019). Vierde boek in de reeks katholieke dialoogschool. Uitgeverij 
Halewijn.

K1- D1

10% van de scholen doet een beroep op ons om de pastorale en identiteitsgevoelige 
initiatieven te leren kennen.

 f 60% van de bereikte leraren in de bereikte scholen staat open voor het nemen van 
pastorale en identiteitsgevoelige initiatieven.

 f 30% van de bereikte leraren heeft de nodige kennis en vaardigheden om pastorale en 
identiteitsgevoelige initiatieven te nemen.

 f 10% van de bereikte leraren neemt een brede waaier aan pastorale en identiteits-
gevoelige initiatieven.

Schooldirecties en/of identiteits- en pastorale teams

schooljaar 1, 2 
en 3

We bieden brede initiatieven aan, zoals Leeftocht en impulsen bij de jaarthema werking. 
We organiseren een Vlaanderenbrede studiedag. We werken vraaggestuurd met 
scholen rond de pastorale en identiteitsgevoelige werking in de school.

 f Vicariaten Onderwijs van de verschillende bisdommen

 f Uitgeverij Plantyn (voorheen Averbode): Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt 
samen met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel om het jaarthema van 
Leeftocht tot op de klasvloer te brengen in het kleuteronderwijs en de lagere school.

 f Met de federatie van bezinningshuizen en ontmoetingscentra voor de opleiding tot 
bezinningsbegeleider

 f Abdij Averbode: samenwerking rond de invulling en uitwerking van de bezinnings-
dagen voor onderwijsmensen

4
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Decretale doelstelling 4: het begeleiden van de implementatie van bepaalde 
beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen en de 
CLB’s in kwestie, zoals bepaald in artikel 19/2.

De vierde decretale doelstelling van het vernieuwde kwaliteitsdecreet heeft te maken met de beleidspri-
oriteiten of beleidsimpulsen, waarvoor de Vlaamse Regering middelen voorziet. We kiezen als Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen ervoor om de beleidsimpulsen maximaal in onze reguliere pedagogische begeleiding 
te integreren, vermits we op organisatieniveau aan de decretale doelstellingen willen werken. Dat houdt in 
dat we voor de beleidsimpulsen geen afzonderlijke projectgroepen oprichten met afzonderlijke begeleiders. 
We voorzien wel een halftijdse coördinator per beleidsimpuls. De beleidsprioriteiten vinden hoofdzakelijk 
onderdak bij de themagebieden curriculum & vorming en zorgbreed & kansenrijk onderwijs. Brede basiszorg 
en verhoogde zorg valt voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met leerondersteuning.

De beleidsprioriteit datageletterdheid, die we plaatsen binnen het themagebied school- & kwaliteitsont-
wikkeling, zien we als een belangrijke uitdaging voor onze scholen. We hebben daarom beslist om daarvoor 
niet te wachten op de extra middelen vanaf het schooljaar 2023-2024. We werken al vanaf 1 september 2022 
aan de operationele doelen voor die beleidsimpuls.

Effectieve didactiek

Leraren	versterken	hun	didactische	aanpak	door	de	inzet	van	effectieve	didactische	
principes.

Met specifieke aandacht voor: 
 f Basisonderwijs en secundair onderwijs

Basisonderwijs
 f Bevraging lerarenbehoeften 2020: nood aan meer inzichten in krachtige leer-
omgevingen voor elk leergebied

 f Onderwijsspiegel	2021	en	2022:	groeipunt	basisonderwijs	=	effectieve	leer-
omgevingen versterken, inzetten op leerlingenevaluatie

 f Onderzoeken Timms, PIRLS, IDP, peilingen: dalende leerlingenresultaten

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter 
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over het versterken van leraarvaardigheden op 
dit vlak 

Secundair onderwijs
 f Onderwijsspiegel 2021: Feedback, de leerlingenevaluatie en het bereiken van de 
doelen bij een zo groot mogelijke groep leerlingen blijven een uitdaging.

 f Surma e.a. (2019). Wijze lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.

1
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D1, D2, D3, D4 - O1, O2, O3, O4 - K1, K3 - B1

Basisonderwijs
20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

Secundair onderwijs 
10% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

Basisonderwijs
In 70% van de bereikte scholen passen leraren bewuster de principes van een 
krachtige leeromgeving toe en kunnen hun keuze motiveren. 

Secundair onderwijs
60%	van	de	bereikte	leraren	past	de	principes	van	effectieve	didactiek	toe	en	kan 
die keuze motiveren.

Leraren basisonderwijs en secundair onderwijs

Basisonderwijs
Schooljaar 1:

 f (Voortzetten	van)	proeftuinen	met	specifieke	begeleidingstrajecten	(Vlaanderen-
breed) voor onderdelen van Nederlands, wiskunde, muzische vorming en mens & 
maatschappij

 f Team- en individugericht professionaliseringsaanbod breed evalueren

 f Lerende	netwerken	effectieve	feedback

 f Proeftuinen rond schoolorganisatie
 
Schooljaar 2: 
Idem in meer scholen + proeftuinen Frans / wetenschappen & techniek / kind- en leer-
lingvolgsystemen 

Schooljaar 3:
 f Brede uitrol

 f Versterken lerende netwerken

 f Knowhow-deeltrajecten vanuit proeftuinen schoolorganisatie

 f Publicatie ‘Wat werkt - een krachtige leeromgeving’
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Secundair onderwijs
Schooljaar 1:
We	creëren	een	helder	beeld	van	effectieve	didactische	principes.	We	zoeken	naar	
mogelijkheden	om	leraren	te	bereiken	en	passen	daarvoor	effectieve	begeleidings-
strategieën toe. We gaan op zoek naar vijf pilootscholen waar we aan de slag gaan met 
professionalisering	rondom	effectieve	didactiek.	We	organiseren	twee	lerende	net-
werken met twee of drie dicht bij elkaar gelegen scholen om zo leraren gezamenlijk te 
laten leren. 

Schooljaar 2:
We leren van de opgezette netwerken en pilootscholen met een traject rondom 
effectieve	didactiek.	We	breiden	die	groep	uit,	stellen	onze	aanpak	en	inhoud	bij	met	de	
opgedane ervaring. We bouwen nieuwe lerende netwerken op. We delen onze ervaring 
en expertise met de andere begeleiders binnen de dienst. 

Schooljaar 3:
We perfectioneren onze aanpak en inhoud. We breiden de groep uit, stellen onze 
aanpak en inhoud bij met de opgedane ervaring. We bouwen nieuwe lerende  
netwerken op.

Basisonderwijs
 f Met KU Leuven – onderzoek wiskundeonderwijs kleuter: we willen principes van 
effectief	kleuteronderwijs	versterken	bij	begeleiders	om	die	te	kunnen	inzetten	in	
eigen begeleidingspraktijken. Opvolging via professionalisering van begeleiders.

 f Internationale projecten - CT Academy, Sober en Rapide: we verruimen onze blik op 
deelthema’s van krachtige leeromgevingen, opvolging via intern delen van resultaten, 
inbedding in begeleidingspraktijken en betrekken van basisscholen in de projecten.

Basisonderwijs
 f Met ExCel (Thomas More Hogeschool): afstemmen van onderzoek rond 12 bouw-
stenen	voor	effectieve	didactiek	met	andere	hogescholen	en	onderwijspartners	die	
rond krachtige schoolorganisatie werken.

 
Secundair onderwijs

 f We verkennen de samenwerking met lerarenopleidingen en onderzoeksprojecten 
met als doel om relevante vakdidactische inzichten te integreren in begeleidings-
initiatieven.
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Het	schoolteam	buitengewoon	onderwijs	ontwikkelt	orthodidactiek	(gepaste,	effectieve	
didactiek) binnen handelingsplanning vanuit de noodzaak om in te spelen op SOOB en 
op	wat	al	dan	niet	werkt	en	verfijnt	de	orthopedagogiek.

 f Continue interne nodenanalyse uit begeleidings- en interventieaanvragen 2022

 f Onderwijsspiegel 2020

 f Directiebevraging buitengewoon onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2020

V3, V4

 f 20% van de scholen buitengewoon basisonderwijs gaat in op ons aanbod om hen 
daarin te ondersteunen.

 f 15% van de scholen buitengewoon secundair onderwijs gaat in op ons aanbod om 
hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte scholen is gemotiveerd om orthodidactisch materiaal uit te 
werken	afgestemd	op	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	lerenden.

 f 40% van de bereikte scholen heeft de kennis en vaardigheden om orthodidac-
tisch	materiaal	uit	te	werken	afgestemd	op	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	
de lerenden.

 f 25%	werkt	orthodidactisch	materiaal	uit	breed	afgestemd	op	de	specifieke 
onderwijsbehoeften van de lerenden.

Om het volledige schoolteam te bereiken, focussen we ons voornamelijk op leraren 
met een mandaat binnen buitengewoon onderwijs tot implementeren.

schooljaar 1 Via netwerken verkennen schoolteams verschillende manieren van didactisch handelen 
(van	algemeen	tot	vakspecifiek).

schooljaar 2 Via netwerken, beleidsondersteuning en teamgerichte studiedagen analyseren school-
teams wat werkt en wat niet werkt bij leerlingen, en hoe dat komt.

schooljaar 3 Via netwerken, beleidsondersteuning en teamgerichte studiedagen wisselen school-
teams goede praktijken uit waarbij het orthodidactisch en orthopedagogisch handelen 
op elkaar is afgestemd

We brengen opnieuw een netwerk samen van hogescholen voor de expertise 
orthodidactiek	in	het	algemeen,	later	met	specifieke	focus.
Voor het netwerk expertise wiskunde wordt samengewerkt met Karen Demaerschalk 
(Arteveldehogeschool).

2
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Leraren secundair onderwijs versterken het leerproces van alle leerlingen voor  
Nederlands	en	wiskunde	in	de	A-finaliteit	en	in	de	B-stroom	door	het	maken	van 
bewuste didactische keuzes.

Leraren	in	de	A-finaliteit	of	B-stroom	hebben	nog	groeikansen	op	het	vlak	van	 
specifieke	didactiek	Nederlands	en	wiskunde.	In	die	optiek	is	een	doorgedreven	
didactische	aanpak	met	aandacht	voor	effectieve	leerstrategieën	een	nood	zakelijke	
voorwaarde	om	tot	langdurige	effecten	te	komen.	Bovendien	ontbreekt	vaak	ook	
goed	didactisch	materiaal	waaruit	leraren	met	het	oog	op	specifieke	noden	een	wel-
overwogen keuze kunnen maken om het didactisch proces te ondersteunen en te ver-
sterken.	Een	goede	vakdidactische	aanpak,	kwaliteitsvol	materiaal,	effectieve	feedback	
en	binnenklas	differentiatie	kunnen	al	dan	niet	geïntegreerd	of	in	combinatie	met	elkaar	
het leer proces van leerlingen versterken.

De focus ligt op Nederlands en wiskunde als gevolg van de resultaten van de peiling 
Wiskunde eerste graad B-stroom (2019) en PAV in de derde graad bso (2021).

D2, D3, D4 - V1, V3 - R1, R3 - O2

30%	van	de	schoolteams	met	een	A-finaliteit	of	B-stroom	gaat	in	op	ons	aanbod 
om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte schoolteams heeft inzicht in de opportuniteiten en mogelijk-
heden om zelfgekozen aspecten prioritair te versterken.

 f 15% van de bereikte schoolteams heeft uitgebreide kennis over die concrete  
opportuniteiten en mogelijkheden.

 f 10% van de bereikte schoolteams versterkt het eigen didactisch handelen voor een 
of meer zelfgekozen aspecten.

Leraren	en	lerarenteams	algemene	vorming	in	de	A-finaliteit	of	B-stroom	met	 
een focus op Nederlands en wiskunde, ongeacht de door de school gekozen 
organisatievorm.

3
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schooljaar 1 
en 2

Informatieve webinars, uittesten van methodieken en trajecten in proefscholen,  
lerende netwerken, trajectbegeleiding

schooljaar 3 Lerende netwerken, trajectbegeleiding

 f Adviseren,	feedback	geven	en	inspireren	van	project	lezen	in	B-stroom	en	A-finaliteit	
van het Leesoffensief

 f Samenwerking met universiteiten en lerarenopleidingen met als doel om relevante 
vakdidactische inzichten te integreren in begeleidingsinitiatieven

 f Netoverschrijdend samenwerkingsverband Talenbeleid

Continuering en uitbreiding van verschillende samenwerkingsverbanden

Verdere uitbouw netoverschrijdende samenwerking rond lezen

Het schoolteam basisonderwijs bouwt een krachtige leeromgeving uit voor lezen 
en	wiskunde	aan	de	hand	van	effectieve	didactiek.

Met aandacht voor:
 f Leesklimaat

 f Verankering in talenbeleid 

 f Wiskunde(taal) vanaf de kleuterschool

We verwijzen slechts naar een beperkt aantal bronnen. Dit is een zeer actueel thema 
waarover heel wat meer geschreven werd.

 f Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen in verband met begrijpend 
lezen naar aanleiding van PIRLS

 f Rapport TIMSS 2019 en peiling wiskunde basisonderwijs 2021

 f Invoering van Koala en taaltrajecten 2021 

 f Het Leesoffensief

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter 
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over het versterken van leraarvaardigheden 
op dit vlak

 f Onderwijsspiegel 2021 en 2022

R1, R6 - K1, K3 - D1, D2, D3 - V1, V3, V4 - B1 - O2 - BL7

20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.
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 f In 40% van de bereikte scholen met betrekking tot lezen en wiskunde heeft het 
schoolteam de kennis en de vaardigheden om een krachtige leeromgeving te 
ontwerpen.

 f In 20% van de bereikte scholen met betrekking tot lezen en wiskunde realiseert het 
schoolteam een krachtige leeromgeving.

Schoolteams basisonderwijs als geheel/waar mogelijk meerdere schoolteams uit een-
zelfde scholengemeenschap.
Individuele leraren in lerende netwerken en/of nascholingen.
Het versterken van een krachtige leeromgeving is een schoolteamgebeuren.

schooljaar 1 Lezen
 f Proeftuinen voor scholen met grootste noden met een totaalaanpak door aan-
dacht voor voorbereidend lezen, technisch lezen, begrijpend lezen, leesmotivatie en 
evaluatie binnen een talenbeleid

 f Begeleiding van scholen met de grootste noden na Koala met het oog op taal-
integratietrajecten met focus op voorbereidend en technisch lezen

 f Netwerken voor individuele leraren over voorbereidend lezen, technisch lezen,  
begrijpend lezen

 f Nascholing rond voorlezen en schriftelijke geletterdheid, vlot en vloeiend lezen, 
begrijpend lezen 

Wiskunde
 f Uitbreiden van het nascholingsaanbod

 f Opstarten	van	lerende	netwerken	voor	effectieve	wiskundedidactiek,	wiskunde	in	
de kleuterschool en overgangen kleuter-lager onderwijs, basisonderwijs-secundair 
onderwijs

 f Begeleidingstrajecten op maat

 f Up	to	date	houden	van	de	website	en	frontoffice-ondersteuning

schooljaar 2 Lezen
 f Uitbreiding van proeftuinen voor scholen met een totaalaanpak

 f Begeleiding van scholen met het oog op taaltrajecten

 f Voortzetting van de netwerken en het nascholingsaanbod

Wiskunde
 f Opvolgen van het nascholingsaanbod

 f Voortzetting van de opgestarte lerende netwerken

 f Verder	up	to	date	houden	van	de	website	en	blijven	inzetten	op	frontoffice	werking
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schooljaar 3 Lezen
 f Bijkomend de implementatie en begeleiding bij de invoering van ‘Sleutel 6’: evaluatie 
via screening en brede tools rond begrijpend lezen

Wiskunde
 f Bijsturingen van het vormings- en ondersteuningsaanbod op basis van de analyse 
van schooljaar 1 en 2

 fMonitoren	van	het	effect	van	de	lerende	netwerken

Lezen
 f Structurele samenwerking met Iedereen Leest

 f KU Leuven, Centrum voor Taal en Onderwijs: resonansgroep Sleutel 6

 f Stuurgroep	Onderzoek	naar	effectieve	leesdidactiek

 f Internationaal project ‘Inzetten op begrijpend lezen vanuit innovatief gedeeld leider-
schap‘

 f Netoverschrijdend samenwerkingsverband Talenbeleid 

Wiskunde
 f Onderzoeksproject van de KU Leuven: inzetten op sterk wiskundeonderwijs vanaf de 
kleuterklas (resonansgroep en uitproberen van good practices)

 f Arteveldehogeschool: sensibiliseren wiskundig denken in de basisschool

 f Denktank peilingsonderzoek: oorzaken van en remedies voor dalende wiskunde-
prestaties

Het doel van die samenwerkingen is de eigen begeleidingsvaardigheden te versterken 
door wetenschappelijke inzichten uit onderzoek te integreren of eraan mee te werken. 
We	volgen	het	op	via	inbedding	in	de	eigen	begeleidingspraktijken	en	de	effecten	in	
onze basisscholen (versterkte leesomgeving).

Voortzetten van deze samenwerkingen
Verdere uitbouw netoverschrijdende samenwerking rond lezen
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Leidinggevenden versterken op systematische wijze hun didactisch beleid.

Met specifieke aandacht voor:
 f De verschillende onderwijsniveaus

 f Bevraging lerarenbehoeften 2020: nood aan meer inzichten in krachtige leer-
omgevingen voor elk leergebied

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter 
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over het versterken van leraarvaardigheden 
op dit vlak

 f Onderwijsspiegel	2021	en	2022:	groeipunt	bao	=	effectieve	leeromgevingen	
versterken, inzetten op leerlingenevaluatie

 f Onderzoeken Timms, PIRLS, IDP, peilingen: dalende leerlingenresultaten

 f Onderwijsspiegel 2021: onderwijskundig beleid biedt nog vele kansen.

 f Hattie, J. (2014). De impact van leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling 
van Visible learning, Abimo & Bazalt.

D1, D2, D3, D4 - O1, O2, O3, O4 - K1, K3 - R3, R6 - BL7

10% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

In 50% van de ondersteunde scholen prioriteren leidinggevenden didactisch beleid in  
hun werking.

Leidinggevenden basisonderwijs, buitengewoon onderwijs en secundair onderwijs

Basisonderwijs
Schooljaar 1:  
Onderzoek naar de voorwaarden voor het versterken van vormen van interne professiona-
lisering in basisscholen. Zoeken van good practices en die vertalen naar een aanpak voor 
verdere verspreiding.
 
Schooljaar 2:  
Opstart aanpak – leertraject ‘didactische coaches’ (werknaam) via lerende netwerken

Schooljaar 3: 
Brede uitrol / versterken lerende netwerken

Secundair onderwijs
Schooljaar 1:
We ontwerpen een infosessie over didactisch beleid. We ontwikkelen een basiss jabloon om 
een	traject	effectief	didactisch	beleid	uit	te	zetten.	In	dat	sjabloon	houden	we	rekening	met	
de verschillende uitgangsposities van een school. We nodigen een vijftal pilootscholen uit, 
gaan met hen aan de slag en evalueren nadien.
 
Schooljaar 2 en 3:
Het sjabloon is aangepast op basis van de ervaringen in schooljaar 1. We breiden de groep 
met scholen uit met een gericht aanbod didactisch beleid naar aanleiding van 
de infosessies.

Het buitengewoon onderwijs sluit zich in de acties aan bij de andere onderwijsniveaus.
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We verkennen mogelijke samenwerkingen met het hoger onderwijs met het oog op 
intervisie over relevante wetenschappelijke inzichten.

Leerondersteuning

Leraren	zetten	doordacht	in	op	differentiatie	met	het	oog	op	maximale	leerkansen 
voor alle leerlingen.

Met specifieke aandacht voor:
 f Basisonderwijs en secundair onderwijs

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter  
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over het versterken van leraarvaardigheden op 
dit vlak

 f Evaluatierapport leerondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen, september 2022

 f Onderwijsspiegel 2021 en 2022

 f Mitchell, D. & Sutherland, D. (2021). Wat echt werkt, 29 evidence based strategieën voor 
het onderwijs.

 f Kirschner, P., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2019). Op de schouders van reuzen.

 f Zierer, K. & Hattie, J. (2018). 10 mindframes om leren zichtbaar te maken.

 f Onderwijs	op	maat:	differentiatie	in	de	klas	en	op	school.	

D1, D2 - R3, R4 - K3 - V2 - BL5 - B3 - O3

Basisonderwijs
15% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

Secundair onderwijs
20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

Basisonderwijs
In	60%	van	de	ondersteunde	scholen	kiezen	leraren	bewust	differentiatievormen	om	
een krachtige leeromgeving te bereiken voor alle leerlingen.

Secundair onderwijs 
 f 60% van de geïnformeerde lerarenteams heeft inzicht in de opportuniteiten en 
mogelijk heden om zelfgekozen aspecten prioritair te versterken.

 f 5% van de ondersteunde leraren heeft uitgebreide kennis over die concrete 
opportuni teiten en mogelijkheden.

 f 5% van de ondersteunde leraren versterkt het eigen didactisch handelen voor  
een of meer zelfgekozen aspecten.
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Leraren basisonderwijs en secundair onderwijs

Basisonderwijs
Schooljaar 1:
Aanbod via nascholing (teamgericht) en lerende netwerken (individugericht) en traject-
matig in begeleiding bij schoolteams
 
Schooljaar 2 en 3:
Idem + ophalen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (via de ZillBib – het tijdschrift 
FORS – de blog op de PRO.–site)

Secundair onderwijs
Schooljaar 1:

 f Online	kick-off:	informatiemoment

 f Begeleidingstraject op vraag van een schoolteam, binnen eenzelfde school/scholen-
gemeenschap

 f Netwerken waarin we leerlingen samenbrengen vanuit een gelijkaardige onder-
steuningsvraag

 f Bundelen en ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal vanuit het gemeenschappe-
lijk funderend leerplan (GFL)

 f Via	de	PRO.-site	materiaal	ter	ondersteuning	van	de	leraar	rond	differentiatie	van	
leerlingen ter beschikking stellen

 f Verbinding	maken	met	de	vakken,	differentiatie	vanuit	het	leerplan 

Schooljaar 2:
 f Idem,	met	aanpassingen	met	het	oog	op	effecten	en	actuele	noden

 f Extra: in de kijker plaatsen van goede praktijkvoorbeelden

Schooljaar 3:
 f Idem,	met	aanpassingen	met	het	oog	op	effecten	en	actuele	noden

Mogelijke samenwerking met universitaire opleidingen onderwijskunde verkennen 
met het oog op intervisie
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Leraren versterken de leercompetenties van alle leerlingen.

Met specifieke aandacht voor:
 f  Basisonderwijs en secundair onderwijs

 f Bevraging lerarenbehoeften 2020

 f Zill-monitoring 2019 en 2021: combinaties persoonsgebonden-cultuurgebonden 
ontwikkeling (PGO-CGO) zijn opvallend wel/niet aanwezig voor bepaalde generieke 
doelen

 f Evaluatierapport leerondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  
september 2022

 f Onderwijsspiegel 2021 en 2022

 f Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht- rapport van de Commissie Beter 
Onderwijs 2021: meerdere adviezen over de leer-kracht van leerlingen en de rol van 
de leraar/het schoolteam daarbij

 f Onderzoeken tussen 2017-2022: Timms, PIRLS, IDP, peilingen: dalende leerlingen-
resultaten

D1, D2 - R1, R3, R4, R6 - K3 - BL5, BL7 - B2

Basisonderwijs
15% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen. 

Secundair onderwijs
20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

Basisonderwijs
In 60% van de bereikte scholen werken leraren bewust aan de persoonsgebonden ont-
wikkeling van de leerlingen. 
 
Secundair onderwijs

 f 60% van de bereikte lerarenteams heeft inzicht in de opportuniteiten en mogelijk-
heden om zelfgekozen aspecten prioritair te versterken.

 f 5% van de leraren heeft uitgebreide kennis over die concrete opportuniteiten en 
mogelijkheden.

 f 5% van de leraren versterkt het eigen didactisch handelen voor een of meer zelf-
gekozen aspecten.

Leraren basisonderwijs en secundair onderwijs
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Basisonderwijs
Schooljaar 1:
Verder inzicht ondersteunen in het belang van persoonsgebonden ontwikkeling (PGO) 
als fundament om de leercompetenties tot ontwikkeling te brengen. Inhoudelijke 
verkenning van de generieke doelen tot op het niveau van ontwikkelstappen om zicht 
te krijgen op de vier ontwikkelvelden binnen persoonsgebonden ontwikkeling. Team-
gericht rond verdere implementatie PGO-doelen: interventie richten op schoolteams 
die afgelopen schooljaren geen interventie PGO gehad hebben/bij schoolteams die al 
voldoende ondersteuning hebben gekregen, kunnen acties uit schooljaar 2 uitgevoerd 
worden. Individugericht via lerende netwerken rond doordacht omgaan met onderwijs-
methodes en leermaterialen. 
 
Schooljaar 2:
Implementatie van de ontwikkelvelden PGO in verbinding met cultuurgebonden 
ontwikkel velden (CGO). Inzicht brengen in de relatie tussen ontwikkelvelden PGO en 
CGO. Teamgericht focus op bewust inzetten op PGO-doelen in samenhang met andere 
Zill-doelen. Verankeren van verticale en horizontale samenhang van PGO-doelen in 
schoolwerking. Individugericht via lerende netwerken rond verticale en horizontale 
samenhang van PGO-doelen. 

Schooljaar 3:
De schooleigen kwaliteit versterken door didactiek te verruimen door bewust in te 
zetten op de verbinding tussen PGO en CGO (bv. outdoor learning). Teamgericht 
afwerken	van	implementatie.	Individugericht	via	lerende	netwerken	rond	specifieke	
deelthema’s. Verankeren in onze werking via publicatie van (ondersteunende) 
materialen op PRO.-site en in ZillBib.

Secundair onderwijs
Schooljaar 1:
We kiezen voor een dynamische en variabele aanpak:

 f Vanuit het generieke thema leraren samenbrengen en van daaruit de koppeling naar 
vakinhouden maken

 f Vanuit	de	specifieke	vakinhouden	starten	en	van	daaruit	op	zoek	gaan	naar	hoe	leer-
lingen beter tot leren kunnen komen door leercompetenties daarin te integreren

 f Vertrekkend	vanuit	de	noden	van	specifieke	doelgroepen	van	leerlingen	 
(bv.	A-finaliteit,	OKAN	…)

 f Gecombineerde aanpak van nascholing, begeleiding op school of scholengemeen-
schap van schoolteams en vakgroepen, ad hoc lerende netwerken vanuit gelijk-
aardige noden of doelgroepen

 f Bundeling of ontwikkeling van ondersteunend materiaal verankerd vanuit het 
gemeen schappelijk funderend leerplan (GFL) en beschikbaar stellen via PRO.-site 

Schooljaar 2 en 3:
 f Idem	als	schooljaar	1	met	aanpassingen	met	het	oog	op	effecten	en	actuele	noden
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Basisonderwijs
Structurele samenwerking met Odisee rond executieve functies (EF); het doel daarbij is 
wederzijdse afstemming. We hebben die samenwerking eind 2021-2022 opgezet, omdat 
begeleiders meerdere vragen over EF kregen in het kader van Zin in leren! Zin in leven!. 
Proactief werken is dan aangewezen. Begeleiders verwerven zo meer expertise in EF, 
de verbinding Zill-EF is duidelijk(er) voor onze basisscholen, waardoor het aantal vragen 
aan pedagogisch begeleiders voor afstemming daalt.

Basisonderwijs
Voortzetten van samenwerking met Odisee, indien nodig uitbreiding naar andere 
aanbieders 

Secundair onderwijs
Mogelijke samenwerking met andere aanbieders die vanuit wetenschappelijk onder-
zoek met dit thema aan de slag gaan, zoals ExCel (Thomas More Hogeschool), 
Artevelde hogeschool, Universiteit Antwerpen, KU Leuven …
Doel en aard van die samenwerking:

 f Korte lijn met de recentste wetenschappelijke inzichten en mogelijke praktijk-
vertalingen

 f Kans	om	effecten	wetenschappelijk	onderbouwd	in	kaart	te	brengen

 f Kans om die inzichten duurzaam te verankeren in het pedagogisch project van 
de scholen vanuit het GFL
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Leraren secundair onderwijs versterken de leermotivatie van hun leerlingen.

Leerlingen die de moed laten zakken, leerlingen die leervertraging oplopen, leerlingen die 
tekorten hebben of leerlingen die gewoon de zin van leren niet meer inzien.  
Leraren secundair onderwijs hebben er elk schooljaar mee te maken. De bereidheid van 
leerlingen om te leren (= leermotivatie), is al decennialang de focus van veel onderzoek. De 
inzichten in het thema zijn daardoor sterk gegroeid en we willen leraren onder steunen om 
die inzichten toe te passen in de eigen onderwijspraktijk. Om leermotivatie te versterken, 
kun je leerlingen in de les activeren. Dat vereist enige aandacht voor de organisatie en 
planning van de lessen of een goed klasmanagement. 
 
Bronnen:

 f Evaluatierapport leerondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen, september 2022

 f Lerarenbevraging rond leerachterstand en ondersteuningsnoden in het kader van 
corona, Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2021)

 f Vanhoof, J., Van de Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Leer-
bereidheid van leerlingen aanwakkeren: Principes die motiveren, inspireren én werken.

 f Resultaten bevraging door de onderwijsinspectie over leerachterstand en wel bevinden 
(2020)

R2, R3, R4, R6 - V1 - B2

10% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de geïnformeerde lerarenteams heeft inzicht in de opportuniteiten en mogelijk-
heden om zelfgekozen aspecten prioritair te versterken.

 f 5% van de ondersteunde leraren heeft uitgebreide kennis over die concrete opportuni-
teiten en mogelijkheden.

 f 5% van de ondersteunde leraren versterkt het eigen didactisch handelen voor 
een of meer zelfgekozen aspecten

Leraren secundair onderwijs

schooljaar 1  f Kick-offs	om	leraren	te	informeren	over	het	thema	motivatie

 f Begeleidingstrajecten om leraren samen te brengen rond het thema motivatie

 f De mentoren van starters en het schoolbeleid informeren over het thema motivatie om 
op die manier het thema in de school verder vorm te geven

 f Bundelen en ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal vanuit het gemeenschappelijk 
funderend leerplan (GFL)

 f Via PRO.-site materiaal ter ondersteuning van de leraar rond motivatie van leerlingen 
ter beschikking stellen

schooljaar  
2 en 3

Idem	als	schooljaar	1	met	aanpassingen	met	het	oog	op	effecten	en	actuele	noden
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Het schoolteam gaat adequaat om met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.

Het aantal vragen dat we van scholen krijgen naar ondersteuning bij moeilijk begrijp-
baar gedrag neemt al jaren toe. Het is een van de topics waarvoor begeleiders zeer  
vaak hulp bieden. Dat wordt ook bevestigd in de behoeftebevraging van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen bij zijn scholen in 2020 en in het overzicht van de vragen die 
scholen stelden aan de pedagogische begeleiding (januari 2021).
Daarnaast bestaan er talloze bronnen die het belang van adequaat omgaan met 
moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen benadrukken.  
 
We selecteerden er enkele:

 f AGODI (2018-2019). Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?

 f Breedveld, K., Bruining, J. W., van Dorsselaer, S., Mombarg, R., & Nootebos, W. (2010). 
Kinderen met gedragsproblemen. In: Kinderen met gedragsproblemen (p. 62). AD ‘s  
Hertogenbosch : W.J.H. Mulier Instituut . Culatta, R. (z.d.). ADDIE model. 

 f Colpin, H. (2018). Welbevinden of prestaties? Een valse tegenstelling.

 f Vlor (2015). Advies over de conceptnota ‘Samen tegen Schooluitval’.

R2 - V1, V3 - B2, B4 - BL12

12% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 60% van de bereikte schoolteams heeft een positieve attitude ten opzichte van het 
adequaat omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.

 f 50% van de bereikte schoolteams ziet in hoe ze stappen vooruit kunnen zetten in het 
adequaat omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.

 f 25% van de bereikte schoolteams past de inzichten en vaardigheden om adequaat 
om te gaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen toe.

 f 10% van de bereikte schoolteams integreert de inzichten en vaardigheden om 
adequaat om te gaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen in de school-
werking.

Het schoolteam
Het internaatsteam
Elke leraar/internaatsopvoeder moet adequaat leren omgaan met moeilijk 
begrijpbaar gedrag.

9
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schooljaar 1 In het eerste schooljaar ligt de focus op het ondersteunen van schoolteams bij de 
aanpak van casussen en crisissituaties naar aanleiding van moeilijk begrijpbaar 
gedrag. Naast een vooraf ontwikkeld aanbod gaan we aan de slag met schoolteams 
naar aan leiding van concrete vragen over moeilijk lopende situaties. We lopen  
trajecten en organiseren en begeleiden lerende netwerken.

schooljaar 2 Op basis van wat we leren uit schooljaar 1 kiezen we voor de voortzetting en 
optimalisering	van	de	meest	effectieve	strategieën.	We	zorgen	ervoor	dat	die	
interventies Vlaanderenbreed worden ingezet.

schooljaar 3 We focussen op een Vlaanderenbrede uitrol van de acties, naast het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven onder de vorm van proeftuinen.

 f Vrij CLB Netwerk

 f Ondersteuningsnetwerken
We vinden deze samenwerking evident. Ondersteuners en operationele teams van onze 
pedagogische begeleiding werken nauw samen qua visie en via lerende netwerken. 
In verband met moeilijk begrijpbaar gedrag is er dus uitwisseling van kennis over de 
aanpak, maar ook in onze scholen zelf werken we samen met ondersteuners in onze 
begeleidingen tot op de klasvloer.

 f NAFT

 f Connect-Arktos

 f Vlor – platform voor welbevinden op school
De pedagogische begeleiding heeft een belangrijke rol te spelen bij het ondersteunen 
en begeleiden van scholen in het omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag. Om onze 
scholen nog sterker te maken, is het belangrijk dat we ook samenwerken met part-
ners	van	welzijn.	Het	CLB	heeft	daarbij	een	belangrijke	draaischijffunctie.	Daarnaast	
is inhoudelijke afstemming en kennis van verschillende initiatieven, zoals Connect, 
NAFT	(naadloze	flexibele	trajecten)	en	andere	welzijnspartners,	van	belang	om	onze	
begeleidingen tot op de klasvloer te optimaliseren. Tot slot willen we onze scholen 
onder steunen om samen met welzijn en ondersteuningsnetwerken een netwerk te 
vormen rond een team, een leerlingengroep of een individuele leerling.

We volgen die initiatieven op via overleg dat georganiseerd wordt door het 
Departement Onderwijs en Vorming waar we deelnemen aan een werkgroep NAFT. 
Daarnaast hebben we maandelijks overleg met het Vrij CLB Netwerk en nemen we deel 
aan het platform welbevinden op school van de Vlor, waar we overleggen en werken 
aan visievorming met de onderwijspartners, met universiteiten en met andere stake-
holders.

Toekomstgericht zullen we samenwerken met de reeds vermelde partners en met 
de leersteuncentra.
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Datageletterdheid

Het schoolteam hanteert verschillende databronnen om de kwaliteit van de klas- en 
schoolwerking te versterken.

Datageletterdheid was niet enkel één van de belangrijkste resultaten uit de 
behoefte bevraging van 2021. We baseren ons hier ook op de aanbevelingen van de 
commissie-Monard uit 2013 en 2018, het ROK, de kritische analyse van de onderwijs-
inspectie van de schalen K4 en K5 en het gestegen aantal vragen van scholen 
hieromtrent.

Bovendien is er ook heel wat academisch onderzoek in de Vlaamse onderwijscontext 
waarin geconcludeerd wordt dat er rond datagebruik in scholen nog extra onder-
steuning nodig is. Onder andere: 

 f Van Gasse, R. & Mol, M. (2022). Student guidance decisions at team meetings: do 
teachers use data for rational decision making? Studie Paedagogica, 26(4), 99-117.

 f Vanlommel, K., Van Gasse, R., Vanhoof, J., Van Petegem, P. (2021). Sorting pu-
pils into their next educational track: how strongly do teachers rely on data-based or 
intuitive processes when they make the transition decision? Studies in Educational 
Evaluation, 69.

K2, K3 - V3
(Indirect: alle doelen rond D, V, B en O, omdat we de kwaliteitsontwikkeling vanuit de 
onderwijsleerpraktijk beogen.)

20% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

 f 90% van de bereikte scholen kent verschillende databronnen waarvan men kan 
gebruik maken.

 f 60% van de bereikte scholen gebruikt verschillende databronnen om de kwaliteit van 
de klas- en schoolwerking te versterken.

Voornamelijk gericht op directies, kwaliteitsteam en beleidsteams en leraren als  
‘gangmaker’ voor datageletterdheid in de eigen school

schooljaar 1 In de voorbije schooljaren hebben we wel al eerste grote stappen gezet in de 
richting van datageletterdheid, maar verdere ondersteuning is zeker nodig. Waar dat 
momenteel nog vaak op beleidsniveau gebeurt, is één van de uitdagingen om data 
tot op de klasvloer te brengen.

Via	een	veelheid	aan	initiatieven:	specifieke	vraaggerichte	werking	van	scholen-
gemeenschappen, introductiesessies, webinars, themasessies, PRO.-site …

schooljaar  
2 en 3

Herneming van succesvolle acties van het voorgaande schooljaar, waarvoor nog steeds 
een nood bestaat; waar nodig aangevuld met nieuwe initiatieven

10
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We werken samen met de overheid en de Vlaamse onderwijsinspectie.
 f Onderbouwing: zo goed mogelijk zicht krijgen op voor scholen beschikbare data

 f Opvolging: via verslag

We maken deel uit van de Stuurgroep van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.
 f Onderbouwing: bijdragen tot een maximale bruikbaarheid van de toetsen voor 
Vlaamse scholen

 f Opvolging: via verslag

We maken deel uit van de Onafhankelijke Adviesraad van Smartschool over de ont-
wikkeling van toepassingen op ethisch, juridisch, pedagogisch en maatschappelijk vlak.

 f Onderbouwing: bijdragen tot een zinvol en verantwoord gebruik van data voor 
scholen

 f Opvolging: via verslag
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Het schoolteam voert kwaliteitsvol praktijkonderzoek uit gericht op het versterken van 
de klas- en schoolwerking.

Er is heel wat academisch onderzoek in de Vlaamse onderwijscontext waarin 
geconcludeerd wordt dat er rond datagebruik in scholen nog extra ondersteuning 
nodig is (zie onder andere referenties hieronder). De krachtigste en meest motiverende 
manier om van data gebruik te maken in scholen, is wanneer de data aansluiten bij 
concrete vragen en problemen waar scholen mee zitten. Het ondersteunen van scholen 
bij het formuleren van voor hen relevante onderzoeksvragen en het opzetten van 
kwaliteits vol praktijkonderzoek is dan ook een sterke hefboom voor het versterken van 
de klas- en schoolwerking. 

Onder andere: 
 f Van Gasse, R. & Mol, M. (2022). Student guidance decisions at team meetings: do 
teachers use data for rational decision making? Studie Paedagogica, 26(4), 99-117.

 f Vanlommel, K., Van Gasse, R., Vanhoof, J., Van Petegem, P. (2021). Sorting pupils into 
their next educational track: how strongly do teachers rely on data-based or intuitive 
processes when they make the transition decision? Studies in Educational Evaluation, 69.

K2, K3 - V3
(Indirect: alle doelen rond D, V, B en O, omdat we de kwaliteitsontwikkeling vanuit de 
onderwijsleerpraktijk beogen.)

15% van de scholen gaat in op ons aanbod om hen daarin te ondersteunen.

40% van de bereikte scholen voert kwaliteitsvol praktijkonderzoek uit, gericht op het 
versterken van de klas- en schoolwerking.

Voornamelijk gericht op directies, kwaliteitsteam en beleidsteams en leraren als  
‘gangmaker’ voor datageletterdheid in de eigen school
Niet enkel in het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair 
onderwijs, maar ook in het volwassenenonderwijs

schooljaar 1 Datageletterdheid bestaat uit twee aspecten: enerzijds het opbouwen van een ‘dash-
board’ waarbij de school nagaat of ze uit bestaande data bepaalde knipperlichten kan 
halen; anderzijds het zelf actief op zoek gaan naar data (en daarbij vaak nieuwe data 
verzamelen of bijeenbrengen) om een praktijkvraag te beantwoorden. Dat tweede 
aspect is bij uitstek een hefboom om datagebruik tot op de klasvloer te versterken.

Via	een	veelheid	aan	ondersteunende	initiatieven:	specifieke	vraaggerichte	werking	van	
scholen, gerichte (blended) trajecten praktijkonderzoek …

schooljaar  
2 en 3

Herneming van succesvolle acties van het voorgaande schooljaar, waarvoor nog steeds 
een nood bestaat; waar nodig aangevuld met nieuwe initiatieven.

Specifiek	in	het	volwassenenonderwijs	organiseren	we	een	opleiding	‘Werken	in	
professionele leergemeenschappen met collaboratief praktijkgericht onderzoek’ en 
voorzien we in het tweede en derde jaar een cyclus (collegiale) visitaties ‘Werken in 
professionele leergemeenschappen met collaboratief praktijkgericht onderzoek’.

11
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Door te participeren aan beoordelingscommissies en stuurgroepen van praktijkgericht 
wetenschappelijke onderzoek aan diverse hogescholen (onder andere lerarenopleiding 
UCLL), willen we niet enkel meewerken aan de inhoudelijke relevantie en verrijking van 
dat onderzoek, maar willen we ook onze blik op praktijkgericht onderzoek verruimen 
en nagaan hoe we in nauwe samenwerking met de onderzoekscentra van de leraren-
opleidingen scholen en leraren kunnen helpen om daar zelf verdere stappen in te 
zetten.

Naar de toekomst toe willen we daar gerichter op inzetten en de samenwerking vanuit 
dat perspectief verder proberen uit te bouwen.

Het schoolteam benut gestandaardiseerde toetsen en instrumenten om de klas- en 
schoolwerking te versterken.

De informatierijke omgeving waarin scholen werken, zal in de komende jaren sterk uit-
gebreid worden. Niet alleen zullen meer externe data aangeleverd worden, ook het aan-
bod van gestandaardiseerde instrumenten (onder meer vanuit het kwaliteitsplatform) 
en gestandaardiseerde toetsen (onder meer de invoering van de Vlaamse toetsen vanaf 
2024) zal aangroeien. Het gepast interpreteren en gebruikmaken van de resultaten uit 
die gestandaardiseerde toetsen en instrumenten, staat in het teken van het versterken 
van	de	onderwijskwaliteit	op	beleids-	en	klasniveau.	Om	dat	op	een	effectieve	manier	te	
realiseren, is ondersteuning vanuit de pedagogische begeleiding vereist.

 f Gutwirth,	G.,	Goffin,	E.,	&	Vanhoof,	J.	(2021).	Sensemaking unraveled: how teachers 
process school performance feedback data. Studia Paedagogica, 26(4). 

 f Vanlommel, K., & Schildkamp, K. (2019). How do teachers make sense of data in the 
context of high-stakes decision making? American Educational Research Journal, 56(3), 
792-821.

K2, K3 - V3
(Indirect: alle doelen rond D, V, B en O, omdat we de kwaliteitsontwikkeling vanuit de 
onderwijsleerpraktijk beogen.)

 f 90% van de basisscholen maakt gebruik van de IDP6.

 f 75% van de basisscholen maakt gebruik van de IDP4.

 f 20% van de basis- en secundaire scholen doen - naast de IDP - voor dit operationeel 
doel een beroep op de ondersteuning van de pedagogische begeleiding.

40% van de bereikte scholen voert kwaliteitsvol praktijkonderzoek uit, gericht op het 
versterken van de klas- en schoolwerking.

12
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Voornamelijk gericht op directies, kwaliteitsteam en beleidsteams en leraren basis-
onderwijs en secundair onderwijs als ‘gangmaker’ voor datageletterdheid in de eigen 
school. 
In het eerste schooljaar van het begeleidingsplan voornamelijk gericht op het basis-
onderwijs.

schooljaar 1 Sterk gericht op de interdiocesane proeven (IDP) in het basisonderwijs

schooljaar 2 Uitbreiding met kwaliteitsplatform + aanbod rond Vlaamse toetsen

schooljaar 3 Verdere uitbreiding met aanbod rond Vlaamse toetsen

Met het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs:
 f Via overleg

 f Feedback geven op opzet en inhoud van Vlaamse toetsen 

 f Optimale professionalisering van schoolteams over het gebruikmaken van 
gestandaardiseerde toetsen

Continuering van die samenwerking



106Een Vlaanderenbreed gedeelde begeleidings strategie: hoe pakken we dat aan?

5. Een Vlaanderenbreed 
gedeelde begeleidings-
strategie: hoe pakken we  
dat aan?

5.1. Een basisscenario als gids voor onze begeleidingspraktijk

Het Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen vormt de leidraad voor alle 
pedagogisch begeleiders en voor alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We hebben het 
basisscenario ontwikkeld vanuit een nood om onze begeleidingsdidactiek en -strategie te expliciteren (zie 
ook de aanbeveling van de commissie-Monard om onze ‘Theory of improvement’ te expliciteren). Het reikt ons 
een	gemeenschappelijke	visie	op	effectief	professionaliseren	aan.

Ons basisscenario is het resultaat van een intense samenwerking tussen collega’s uit verschil-
lende diensten, regio’s en congregaties. De ontwikkelaars van het basisscenario gingen op communicatief 
pragmatische wijze aan de slag. Ze doorliepen verschillende cycli van ontwerpen en feedback verzamelen 
bij pedagogisch begeleiders, onderzoekers, schoolleiders, leraren … Op die manier bundelt het basisscena-
rio een brede waaier aan kennis en expertise van binnen en buiten onze organisatie met betrekking tot 
professionalisering, onderwijsinnovatie en het begeleiden van scholen.

Het basisscenario biedt houvast in het helpen realiseren van onze gemeenschappelijke droom: in 
dialoog	 geïnspireerd	 en	 kwaliteitsvol	 onderwijs	 voor	 alle	 leerlingen.	 Het	 helpt	 ons	 reflecteren	 over	 onze	
identiteit,	ons	DNA,	onze	doelen,	onze	aanpak	en	hoe	we	een	duurzaam	effect	tot	op	de	klasvloer	kunnen	
realiseren.

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  
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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 (zie verder).

Het basisscenario helpt pedagogisch begeleiders om gelijkgericht (samen) te werken en in een gemeen-
schappelijke taal met elkaar en met onze scholen over ons werk te communiceren. Het belet niet dat elke 
pedagogische begeleider voldoende ruimte heeft om vanuit eenzelfde grondhouding en een gelijkgerichte 
aanpak toch op een authentieke en persoonlijke wijze invulling te geven aan zijn begeleidingsopdracht.

5.2. Het basisscenario in een notendop

Het basisscenario is opgebouwd uit vier lagen, die wel onderscheiden maar niet gescheiden kunnen 
worden. De vier lagen spelen op elkaar in en geven vier essentiële concepten weer van een professionele 
begeleidingspraktijk.

5.2.1. Laag 1: het DNA van de katholieke dialoogschool

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

5.2.2. Laag 2: de school

De school, een katholieke dialoogschool, staat centraal in onze begeleiding. We benadrukken hiermee 
dat we altijd schoolnabij werken maar steeds met respect voor het eigenaarschap van het schoolteam. We 
werken op vier kernelementen: ‘droom’, ‘ik’, ‘wij’ en ‘context’. De ‘droom’ is de visie van de school, maar kan 
ook slaan op de persoonlijke visie van een leraar of directeur. ‘Ik’ gaat over de individuele professional, de 
leraar, de directeur, de coördinator … Met ‘wij’ duiden we het team aan. De school functioneert niet in een 
vacuüm. De school ontwikkelt en voert een beleid, rekening houdend met haar contextkenmerken. Daarom 
nemen we in onze begeleiding ook de ‘context’ binnen en rond de school mee. De focus van onze begeleiding 
kan de ene keer sterker op de droom liggen, de andere keer op het team of op een individuele leraar of 
leidinggevende.

5.2.3. Laag 3: het agogisch-didactische proces

Elk professionaliseringstraject bestaat uit vier deelprocessen: ‘afstemmen’, ‘ontwerpen’, ‘realiseren’ en 
‘evalueren’. De snelheid en de intensiteit waarmee die deelprocessen worden doorlopen, kunnen - afhankelijk 
van de beginsituatie, de inhoud van het initiatief en de context - variëren. Elk deelproces doet ertoe, omdat 
het	mee	de	effectiviteit	van	het	initiatief	bepaalt.

We hoeven de vier deelprocessen niet chronologisch te doorlopen. In een standaard begeleidings-
situatie zal een vraag of opdracht van of voor een bepaalde doelgroep het startpunt vormen van een 
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ontwerpproces. De vraag of opdracht – die soms uitgeklaard zal moeten worden - is richtinggevend voor de 
focus	van	het	initiatief:	waar	willen	we	precies	aan	werken?	Die	focus	staat	centraal	in	de	figuur.	De	‘droom’,	
de ‘ik’ en de ‘wij’ zijn er door een driehoek met elkaar verbonden. Door met en tussen alle betrokkenen goed 
af te stemmen, komen we tot een gedeelde focus. We analyseren de beginsituatie (van waar komen we?) en 
formuleren concrete doelen (waar willen we naartoe?).

5.2.3.1. Afstemmen

“Waar staan we nu en waar willen/moeten we naartoe?” is een vraag die we helpen te beantwoorden 
door aan vraagverheldering te doen. We stellen verhelderende en verdiepende vragen, helpen sterktes en 
zwaktes te bepalen, doorlichtingsrapporten te bespreken, data uit praktijkonderzoek te analyseren …

Meestal is de begeleidingsvraag of -opdracht helder. In een aantal gevallen is de vraag of opdracht 
eerder vaag geformuleerd of onvolledig. Daarom bespreken we de initiële vraag of opdracht grondig, 
vooraleer we tot actie overgaan. Tijdens het afstemmen bevragen we ook het draagvlak voor de vraag of de 
opdracht. Indien de ondersteuningsvraag immers niet tegemoetkomt aan de professionaliseringsnoden van 
de doelgroep, dan hypothekeert dat het succes van het begeleidingsproces.

In de afstemmingsfase willen we de mensen die we begeleiden leren kennen. We gaan op zoek naar 
personalia, functies en opdrachten. We onderzoeken achterliggende relationele verhoudingen en we nodigen 
hen uit te vertellen over hun onderwijsdroom, overtuigingen, ambities, motieven en drijfveren, normen en 
waarden. Door die mee in het verhaal te brengen, worden ze bespreekbaar en komen we tot dieper leren.  
We geven ook mee wat ze van hun begeleider mogen verwachten; wat het DNA van de katholieke dialoog-
school en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is en hoe we begeleidingswerk zien.

We zetten van bij de start bij elke begeleidingsinterventie in op een warme, professionele relatie met 
de mensen die we begeleiden. We creëren psychologische veiligheid door meningsverschillen en discussie 
een plaats te geven en zelf constructief om te gaan met een andere, kritische of tegengestelde stem.

Het onderzoeken van de beginsituatie houdt ook de analyse van de verzamelde data in. We doen dat, 
indien mogelijk, samen met de schoolleiding of vertegenwoordigers van het team. Centraal daarbij staan de 
vijf kwaliteitsvragen:

 f Doen we de goede dingen? In welke mate zijn onze acties gericht op onze doelen?

 f Doen we de goede dingen goed? In welke mate bereiken we onze doelen met die acties?

 f Hoe weten we dat? Over welke data beschikken we?

 f Vinden anderen dat ook? Over welke data (van anderen) beschikken we?

 f Wat doen we met deze bevindingen? Wat willen we borgen, bijsturen en bannen?

Samen de beginsituatie bepalen, creëert eensgezindheid. Dat maakt het mogelijk om ook samen na te 
denken	over	de	verwachte	uitkomst	van	het	begeleidingsproces:	welke	doelen	en	effecten	willen	we	bereiken?
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5.2.3.2. Ontwerpen

Om die doelen te realiseren, denken we na over een strategie (welke weg zullen we volgen?) en werken 
we concrete initiatieven uit (wat gaan we doen?). Zodra we kennis hebben genomen van de ondersteunings-
vraag en/of begeleidingsopdracht, denken we na over de inhoud en de aanpak van het begeleidingsproces. 
Op welke wijze kunnen we de vooropgestelde doelen het best realiseren bij deze professionals in deze context? 
En wat hebben we daarbij nodig? Die vragen brengen ons bij een belangrijk aspect van ons begeleidingswerk, 
namelijk	het	didactisch	ontwerp	van	effectieve	begeleidingsarrangementen	voor	onderwijsprofessionals.

Aan de zijde van onze doelgroepen (‘zij die leren’) spreken we over leeracties die zij kunnen onderne-
men. Aan de zijde van de begeleiders spreken we over begeleidingsacties.

Onze professionaliseringsacties moeten:

 f doelgericht zijn;

 f verder bouwen op reeds aanwezige kennis;

 f aansluiten op de behoeften van de deelnemers;

 f meervoudige kansen bieden om het geleerde uit te proberen in de praktijk;

 f inzetten op actief leren;

 f focussen op inhoud en didactiek;

 f focussen op resultaten bij leerlingen;

 f coherent zijn;

 f gesterkt zijn door onderzoek;

 f visie en praktijk met elkaar verbinden;

 f eigenaarschap creëren;

 f kansen bieden tot collectieve participatie en tot het delen onder onderwijsprofessionals.

Die	 kenmerken	 van	 effectiviteit	 hanteren	 we	 als	 kwaliteitscriteria	 waaraan	 we	 onze	 begeleidings-
interventies toetsen. Met een goed doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van professionaliseren 
via fysieke en online contactmomenten, via synchrone en asynchrone acties creëren we een krachtige 
professionaliseringsomgeving.

Blended ontwerpen houdt in dat we als begeleiders voortdurend op zoek gaan naar de ideale balans 
tussen online contact en fysiek contact, tussen synchroon en asynchroon werken. We streven, aansluitend bij 
het aanwezige beleidsvoerend vermogen van de school, naar een zo hoog mogelijke graad van participatie. 
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Eén van die vormen is co-creatie. De leerder is eigenaar van het eigen leerproces. Dat houdt in dat we waarde-
volle suggesties vanuit het team verzamelen om samen een begeleidingsscenario uit te werken.

We willen dat onze doelgroepen leren: nieuwe kennis verwerven, vaardigheden oefenen, hun houding 
bijsturen, nieuwe inzichten opdoen en toepassen. Bij onderwijsprofessionals in-service verloopt dat leren op 
een geïntegreerde wijze. Dat betekent dat ze ervan houden om visie en praktijk met elkaar te verbinden, 
vertrouwde en nieuwe praktijk op elkaar te laten inwerken, vorming naast en op de werkvloer hand in 
hand te zien gaan, te leren van en met elkaar, dat werktijd leertijd en leertijd werktijd mag zijn, enzovoort. 
Pedagogische ondersteuning en vorming moet daaraan tegemoetkomen.

We kiezen bij het ontwerpen van een begeleidingsinitiatief voor een combinatie van verschillende leer-
acties.	 In	het	basisscenario	beschrijven	we	zes	 leeracties:	al	doende	 leren,	 leren	door	 te	 reflecteren,	 leren	
in praktijkgemeenschappen, leren door praktijkonderzoek, leren door zelfstudie en leren door vorming.  
Effectieve	begeleiding	combineert	verschillende	leeracties.

Een	 belangrijk	 kristallisatieproduct	 van	 het	 deelproces	 in	 dialoog	 ontwerpen	 is	 een	 effectieve	 en	
duurzame strategie. De strategie is het plan met de acties die deze groep, in deze context zal doorlopen. We 
hanteren drie mogelijke strategieën:

 f Een rationeel lineaire benadering: we werken vanuit een vooraf bepaalde focus een stapsgewijze strategie uit. 

 f Een dynamisch-creatieve benaderingswijze: we hebben een focus maar de doelen die we vooropstellen zijn 
minder strak en worden regelmatig bijgesteld doorheen het proces. 

 f Een gecombineerde benaderingswijze: we hanteren de rationeel-lineaire werkwijze voor het grotere geheel 
van het project op langere termijn. Voor de onderliggende deelprocessen en acties gaan we uit van een dyna-
misch-creatieve benaderingswijze. 

Het Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen laat elk van deze benaderings-
wijzen toe. We toetsen met onze doelgroep af welke strategie aangewezen is. We werken vervolgens 
planmatig. Voor langlopende initiatieven zetten we tussentijdse doelen uit.

5.2.3.3. Realiseren

Vanuit het DNA van de katholieke dialoogschool kiezen we voor werkvormen die de verbinding ver-
sterken, die het samen leren en de co-creatie ondersteunen en het leren verdiepen. Dat laat ons toe om onze 
inhoudelijke en agogische expertise én de reeds aanwezige knowhow bij onze doelgroepen te bundelen.

Om een professionaliseringsinitiatief te doen slagen is de wijze van ondersteuning vanzelfsprekend 
van primordiaal belang. Aangepaste begeleiding is een belangrijk aspect van de strategie en bepaalt mee de 
kwaliteit van het proces, de graad van betrokkenheid bij de deelnemers en de resultaten.

We onderscheiden in het basisscenario zeven begeleidingsacties. We gaan zelden uit van één 
begeleidings aanpak. We faciliteren, zijn kritische vriend, coachen, bemiddelen, delen inhoudelijke expertise, 
zijn model en verwijzen door. We zijn wendbaar en switchen tussen begeleidingsacties of combineren ze.
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5.2.3.4. Evalueren

Evalueren doen we altijd samen met de onderwijsprofessional(s) die we hebben ondersteund. We doen 
dat aan de hand van de 5 kwaliteitsvragen: doen we de goede dingen, doen we de dingen op een goede 
manier, hoe weten we dat, vinden anderen dat ook en wat leren we hier uit? We evalueren zowel de inhoud 
van de vorming als het gelopen proces. We hanteren evaluatiemethodieken die aansluiten bij de plek, het 
tijdstip en de doelgroep van de begeleiding. We stellen voor elke begeleider op onze deelplek evaluatie-
materialen ter beschikking. Zo kan elke begeleider zijn initiatief evalueren op de niveaus van Kirkpatrick. 
Evalueren doen we niet alleen op het einde maar ook doorheen een professionaliseringsinitiatief.

Op	die	manier	leren	we	in	welke	mate	onze	begeleidingsaanpak	effectief	is	en	wat	er	nodig	is	om	de	
kwaliteit ervan nog te verhogen. Die inzichten komen niet alleen het lopende traject in de school ten goede, 
maar ook toekomstig begeleidingswerk. We delen onze ervaringen met collega begeleiders en bevorderen 
zo de kwaliteitsontwikkeling van onze organisatie (zie laag 4).

5.2.4. Laag 4: kwaliteitsontwikkeling

In de loop van ons begeleidingswerk combineren we de vier lagen, de deelprocessen van de derde laag 
en stellen we de kristallisatiepunten continu bij. Dat verstaan we onder kwaliteitsontwikkeling. Tegelijkertijd 
voeden we met die kwaliteitsontwikkeling niet enkel het begeleidingsproces in die ene school, maar ook onze 
collectieve expertise en Vlaanderenbrede begeleidingsstrategie.

De vier lagen spelen voortdurend mee in ons begeleidingswerk en worden daarom samengevoegd tot 
één	figuur	die	dat	samenspel	visueel	tot	uitdrukking	brengt.

5.3. Het basisscenario in de praktijk

Het basisscenario heeft meerdere functies en daarmee samenhangend ook verschillende verschijnings-
vormen. Allereerst is het basisscenario bedoeld als een toelichting van en onderbouwing bij onze Vlaanderen-
brede	begeleidingsstrategie.	De	tekst	en	de	figuur	van	het	scenario	bieden	pedagogisch	begeleiders	daarbij	
de nodige houvast. Daarnaast fungeert het in zijn digitale vorm ook als een portaal waarlangs verschillende 
begeleidingsdidactische basisbronnen voor begeleiders ontsloten en praktijkverhalen gedeeld worden naast 

Figuur 3: het basisscenario
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het	instrumentarium	voor	de	begeleidingspraktijk	met	aanzetten	tot	reflectie.	Daartoe	zijn	er	tal	van	deurtjes	
voorzien, die gebruikers van het scenario naar het achterliggende materiaal brengen.

Eveneens vormt het basisscenario een belangrijke rode draad tijdens de basisvorming en de voort-
gezette vorming voor pedagogisch begeleiders. Bovendien is er ook in het interne professionalisering s-
aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aanbod dat toelaat om op individueel, teamgebonden en 
organisatiebreed niveau vertrouwd te raken met onze gedeelde begeleidingsstrategie. 

5.3.1. De SharePoint-omgeving van het basisscenario

Via de SharePoint-omgeving van het basisscenario is onze gedeelde begeleidingsstrategie steeds raad-
pleegbaar voor al onze medewerkers. De verschillende lagen van het basisscenario kunnen met een enkele 
klik	geconsulteerd	worden.	Ingebouwde	reflectievragen	zetten	hen	aan	om	stil	te	staan	bij	het	eigen	zijn	en	
handelen in de rol van pedagogisch begeleider, nascholer, ondersteuner …
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5.3.2. WeShare

Bij ons basisscenario werd ook de gebruikerstool WeShare ontwikkeld. Die tool gebruiken we om 
ons	begeleidingswerk	vorm	te	geven	en	met	elkaar	te	delen	in	de	dagelijkse	praktijk.	De	flow	van	WeShare	
beantwoordt helemaal aan de logica van het basisscenario. Daarnaast wordt het basisscenario ook geïnte-
greerd in allerlei andere begeleidingsinstrumenten en maakt het deel uit van de leerinhouden in het kader 
van het interne professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We denken daarbij bijvoor-
beeld aan de basisvorming voor startende begeleiders waarin het basisscenario helemaal wordt doorgrond. 
Binnen de Academie vormt het basisscenario een belangrijk handvat bij het ontwerpen van een nieuw vor-
mingsaanbod voor onze scholen. 

5.3.3. De Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden

De projectgroep ‘Begeleiden in een veranderde context’ ontwikkelde de Toolkit voor kwaliteitsvol 
ontwikkelen en begeleiden. Op de achtergrond van die toolkit spelen onder andere ons begeleidingsplan, ons 
Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen en het vernieuwde kwaliteits decreet. Die 
bronnen leveren als het ware de bouwvoorschriften waaraan kwaliteitsvol begeleidingswerk dient te voldoen. 
De voorschriften zitten, in de vorm van kwaliteitsthema’s, handig verpakt in deze toolkit.

De Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden is bedoeld als kwaliteitsinstrument, bruikbaar voor 
iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen en realiseren van professionaliseringsinitiatieven voor onze 
scholen en de onderwijsprofessionals die er werken.

De	 toolkit	 bestaat	 uit	 scenario’s,	 thematische	 reflectiekaarten	 en	 bijhorende	 gesprekstools.	 Die	
kunnen het begeleidingsdiscours dat we met elkaar voeren in onze ontwerpteams voeden en richten. Ze 
ondersteunen	 ook	 de	 reflectie	 bij	 de	 evaluatie	 van	 lopend	 of	 gerealiseerd	 begeleidingswerk	 of	 kunnen	
gebruikt worden als toetssteen bij het ontwerpen van nieuwe professionaliseringsinitiatieven en bij het 
reflecteren	op	onze	teamwerking.

5.3.4. Communicatief pragmatisch ontwikkelen

In het ontwerpproces van het Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoog scholen 
waren we bij aanvang vooral gericht op de ontwikkeling van een begeleidingsstrategie met als focus de 
ondersteuning van groepen, teams en individuele onderwijsprofessionals. Al snel kwamen we op het spoor 
dat de basislogica die in de vier lagen van het basisscenario opgebouwd wordt, ook van toepassing kan zijn 
op de werking van onze leer- en ontwikkelteams en op het ontwikkelwerk dat daar gebeurt ter onder steuning 
van ons begeleidingswerk in de scholen.

Onze ontwikkelprocessen en ontwikkelproducten zijn namelijk evenzeer gekleurd door ons DNA (laag 
1)	en	focussen	op	een	specifieke	nood	(laag	2:	droom,	ik,	wij	en	context).	Het	ontwikkelproces	‘van	idee	tot	
implementatie’ vertoont daarbij een grote samenhang met het agogisch-didactische proces dat beschre-
ven wordt in laag 3. Bovendien is ons leer- en ontwikkelwerk ook gebaat bij voldoende aandacht voor de 
kwaliteits ontwikkeling van onze werking, processen en producten (laag 4).
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Ons ontwikkelwerk is zeer divers, zowel naar inhoud (de verschillende thema’s waarrond we werken) als 
naar vorm (de verschillende producten en hun verschillende verschijningsvormen, zoals publicatie, vorming, 
online	tool,	artikel	…).	Elk	ontwikkelproject	kent	dan	ook	een	eigen	specifieke	dynamiek	en	aanpak.	Vooral	het	
ontwikkelwerk dat bedoeld is voor toepassing op de werkvloer door een brede doelgroep is gebaat bij een 
communicatief pragmatische ontwikkelaanpak (CPO). Communicatief pragmatische ontwikkeling is geënt op 
het	basisscenario	en	voegt	er	elementen	aan	toe	die	specifiek	zijn	voor	ontwikkelwerk.	

Bij	 een	 aantal	 specifieke	 ontwikkelprojecten,	 zoals	 leerplanontwikkeling,	 streven	 we	 als	 netwerk-
organisatie een sterke betrokkenheid van onze leden na. In die zin is leerplanontwikkeling een mooi 
voorbeeld van ontwikkelwerk dat zeer gebaat is bij communicatief pragmatische ontwikkeling. Door alle 
betrokken onderwijsprofessionals te beluisteren en actief te betrekken in ontwikkelgroepen, doen we in de 
eerste plaats recht aan hun eigenaarschap, wat een belangrijk facet is van het DNA van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. Ten tweede benutten we zo de belangrijke expertise en competentie van de onderwijs-
professional op de werkvloer die we daarmee complementair kunnen inzetten. Hun bijdrage biedt namelijk 
garanties voor de afstemming tussen visie en praktijk en komt de inhoudelijke en praktische gebruikswaarde 
van de ontwikkelde producten ten goede. Ten derde creëren we een breed draagvlak, wat de implementatie 
van de ontwikkelde visie en de eraan verbonden producten van bij de start op gang trekt. 

5.3.5. Inspiratiebibliotheek

Via de SharePoint-omgeving van het basisscenario is ook de inspiratiebibliotheek bij het basisscenario 
toegankelijk. In die bibliotheek vinden onze medewerkers:

 f Inspirerende, uitgewerkte scenario’s die bruikbaar zijn in de begeleidingspraktijk.

 f Protocollen die inzetbaar zijn om professionele gesprekken te ondersteunen en te structureren.

 f Modellen die de visie, de toepassing en de concrete uitwerking van specifieke methodologische aanpakken 
illustreren.

 f Werkvormen en instrumenten die inzetbaar zijn op specifieke plaatsen en bij specifieke begeleidingsacties.

Daarnaast maken we vanaf het schooljaar 2022-2023 werk van een overkoepelende inspiratie-
bibliotheek om handig te kunnen zoeken naar organisatiebreed ontwikkelde begeleidingsdidactische 
materialen met betrekking tot de verschillende inhoudelijke thema’s die in onze begeleidingscirkel staan. Die 
inspiratiebibliotheek kan permanent aangevuld worden met nieuw materiaal. De inspiratiebibliotheek bij het 
basisscenario is daar een onderdeel van.

5.3.6. Etalage interne professionalisering

Om tegemoet te komen aan de individuele professionaliseringsnoden van onze begeleiders, ontwik-
kelden we de Etalage interne professionalisering. Daarin vinden onze medewerkers een professionaliserings-
aanbod dat kansen biedt om zich zowel vakinhoudelijk als agogisch-didactisch te professionaliseren binnen 
de eigen organisatie. Het aanbod is opgebouwd rond vijf thema’s:
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 f werken in onze organisatie;

 f sterker worden in begeleidingsdidactiek;

 f handig werken met WeShare;

 f versterken van inhoudelijke expertise rond diverse thema’s;

 f vaardig worden in ICT-toepassingen.

Dit individugerichte aanbod is complementair aan organisatiebrede en teamgebonden 
professionaliserings initiatieven. In dialoog met hun leidinggevende stemmen onze pedagogisch 
begeleiders en andere medewerkers af aan welke initiatieven ze, aansluitend bij hun professionaliserings-
behoeften, deelnemen. Het aanbod in deze etalage wordt permanent afgestemd op de behoeften van onze 
medewerkers.

5.4. Ons begeleidingsaanbod

Ons professionaliseringsaanbod is, conform de ondersteuningsnoden van onze scholen, divers. 
Een uniek en belangrijk aspect van onze werking is het hand in hand gaan van nascholing en begeleiding, 
waarbij die elementen zich op een continuüm van professionalisering bevinden. We werken geïntegreerde 
professionaliserings trajecten uit waarin de beide elementen complementair én ondersteunend zijn voor de 
school. De werking van de Academie in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waarbinnen het professionaliserings-
aanbod gegroepeerd wordt, zal onze activiteiten nog sterker in de verf zetten en de doelstelling van een 
geïntegreerd aanbod helpen te realiseren. Nascholings- en begeleidingsinitiatieven worden aan de hand van 
dezelfde kwaliteitskenmerken ontworpen, zoals die beschreven staan in de ontwerpfase van laag 3 van het 
basisscenario hierboven. Daarbovenop hebben we oog voor volgende speerpunten: 

 f We werken vanuit het DNA van de katholieke dialoogschool.

 f We werken in ons team/onze organisatie aan een psychologisch veilig leef- en leerklimaat om met elkaar in 
dialoog te gaan.

 f We ontwikkelen op communicatief pragmatische wijze.

 f We werken schoolnabij en bereiken maximaal onze scholen en doelgroepen.

 f We werken vraag- én aanbodgestuurd.

 f We begeleiden Vlaanderenbreed. 

 f We zetten in op effectieve professionalisering vanuit een krachtig didactisch ontwerp.

 f We kiezen voor blended ontworpen leerpaden die het realiseren van de doelen en een hoge participatie 
faciliteren.
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 f We evalueren rekening houdend met verschillende effectniveaus, met het oog op de kwaliteitsontwikkeling 
van ons begeleidingswerk.

Door onze begeleidingsinitiatieven voortdurend aan die kenmerken af te toetsen, komen we tot een 
verscheiden aanbod van initiatieven waarbij we telkens afwegen welke leeracties nodig zijn bij onze deel-
nemers	en	hoe	we	die	optimaal	kunnen	ondersteunen	met	begeleidingsacties	om	de	gewenste	effecten	te	
bereiken bij al onze doelgroepen.

Tot de leeracties van onze deelnemers behoren:

 f ervaring opdoen in de praktijk;

 f reflecteren;

 f deelnemen aan praktijkgemeenschappen;

 f praktijkonderzoek;

 f deelnemen aan vorming;

 f zelfstudie.

Die leeracties versterken we met begeleidingsacties door als begeleider:

 f te faciliteren;

 f kritische vriend te zijn;

 f te coachen;

 f inhoudelijke expertise te delen;

 f te bemiddelen;

 f te inspireren door model te zijn;

 f door te verwijzen.
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6. Interne werking:  
hoe organiseren we ons?

Om alle operationele doelen te kunnen realiseren die we in het vierde hoofdstuk prioritair 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 nog verder wordt uitgerold. 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. Het traject dat we met alle medewerkers 
lopen, heet de strategische leiderschapsagenda (SLA). In de loop van dat traject worden alle mede werkers 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 verantwoordelijk heid op 
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.

In wat volgt, presenteren we een overzicht van onze doelen met betrekking tot de eigen organisatie-
ontwikkeling. De doelen in dit hoofdstuk zijn met andere woorden te lezen als waar we als Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen voor de verschillende domeinen in 2025 – op het einde van dit begeleidingsplan – met onze eigen 
pedagogische begeleiding willen staan. 

Allereerst focussen we ons op onze visieontwikkeling. Vervolgens geven we inzage in het personeels- 
en professionaliseringsbeleid met daaronder de competenties van de pedagogisch begeleider en de 
professionalisering van de pedagogisch begeleider met het oog op de vooropgestelde inhoudelijke doelen. 
We beschrijven de taakverdeling binnen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
de verwachte tijdsbesteding en direct contact met de onderwijsprofessional. In een derde deel gaan we uit-
gebreid in op onze eigen kwaliteitsontwikkeling: we geven onze algemene visie op organisatieontwikkeling, 
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we beschrijven ons monitoringplan. We schetsen hoe we noden (willen) detecteren en in kaart brengen, we 
gaan dieper in op de wetenschappelijke onderbouwing van de begeleiding, op kennisverwerving en kennis-
deling, op de opvolging van moeilijk bereikbare onderwijsinstellingen en hoe we met nieuwe vragen en 
noden	omgaan.	Het	 vierde	onderdeel	 schetst	ons	financieel	 beleid.	 Vervolgens	beschrijven	we	onze	doel-
gerichte samenwerking: met de andere netten, met het Vrij CLB Netwerk en met heel wat andere externe 
onderwijsactoren zoals de overheid, hogescholen en universiteiten, het Onderwijscentrum Brussel, andere 
kennisinstellingen en internationale partners. Het laatste item in de kijker gaat over onze communicatie en 
zichtbaarheid.

We expliciteren bij de vooropgestelde doelen telkens onze strategie en schetsen de daartoe geplande 
werkzaamheden. Zoals bij de inhoudelijke doelen, hanteren we ook in dit hoofdstuk voor de weergave van de 
verschillende elementen per operationeel doel telkens eenzelfde opbouw. Icoontjes verduidelijken visueel de 
verschillende onderdelen die aan bod komen.
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We starten dit onderdeel met een overzichtslijst van alle doelstellingen. Vervolgens worden de doelen 
verder uitgewerkt.

We implementeren onze visie op begeleiden door het basisscenario te hanteren om 
begeleidings- en professionaliseringsinitiatieven kwaliteitsvol vorm te geven.

We	versterken	het	samen	denken	en	ontwikkelen	met	het	oog	op	de	effectiviteit 
van teamwerk en ontwikkelwerk.

1

1

We	versterken	het	agogisch-didactisch	handelen	met	het	oog	op	de	effectiviteit 
van begeleiden.

2

We beschikken over een ontwikkelingsgericht functioneringsbeleid vanuit de dialoog 
tussen leidinggevende(n) en medewerker(s).

3

We	realiseren	een	afgestemd	en	gedifferentieerd	aanbod	interne	professionalisering	
voor	jobspecifieke	vaardigheden.

4

We realiseren de besparingen op ambten met behoud van zoveel mogelijk expertise.

5

We zetten maximaal in op contact met de onderwijsprofessional en een schoolnabije 
werking.

6

(1) Visie

(2) Personeels- en professionaliseringsbeleid

(a) Competenties pedagogisch begeleider

(b) Professionaliseringsplan pedagogisch begeleiders

(c) Taakverdeling binnen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

(d) Verwachte tijdsbesteding en direct contact met onderwijsprofessional
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We zijn een lerende organisatie met een performant intern kwaliteitszorgsysteem.

We zijn participatief gestructureerd, organiseren onze werking volgens de principes 
van gedeeld leiderschap en stellen daarbij een kwaliteitsvolle en geïntegreerde  
dienstverlening voorop.

2

We hebben een performant monitoringsysteem voor de realisatie van de perationele 
doelen.

3

We monitoren de ondersteuningsnoden permanent in alle scholen.

5

We werken Vlaanderenbreed indicatoren en een beslissingsboom uit om scholen  
met de grootste noden op het spoor te komen.

6

We werken een Vlaanderenbrede systematiek uit om de (proactieve) begeleiding van 
scholen met de grootste noden op te starten.

7

We versterken onze begeleidingspraktijken met wetenschappelijke inzichten inzake 
effectieve	begeleiding,	in	rechtstreeks	contact	met	de	onderzoekswereld.

8

We investeren in verbinding tussen begeleiders met diverse expertisedomeinen.

9

We	hebben	zicht	op	de	effecten	van	onze	begeleidingsinitiatieven.

4

(3) Kwaliteitsontwikkeling

(a) Kwaliteitsontwikkeling

(b) Procesopvolging (monitoringplan)

(c) Noden detecteren en in kaart brengen

(d) Wetenschappelijk onderbouwen van begeleiding (motivering)

(e) Kennisverwerving en kennisdeling binnen de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

1
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We versterken de samenwerking, kennisdeling en communicatie tussen alle 
pedagogisch begeleiders door digitale mogelijkheden gepast in te zetten.

10

We trachten actief alle scholen te bereiken met ons ondersteuningsaanbod.

11

Iedere pedagogisch begeleider heeft een minimumruimte (5 %) van zijn tijdsbesteding 
om in te gaan op nieuwe vragen.

12

(f) Minder bereikte groepen/moeilijk bereikbare instellingen opvolgen

(g) Omgaan met nieuwe vragen en noden a– hoe ruimte voorzien voor vragen die we  
nog niet op het spoor zijn?

We voeren de besparingen op de pedagogische begeleiding door en zetten in op de 
bijkomende beleidsimpulsen.

1

(a) Netoverschrijdende samenwerking 

(b) Met vrij CLB Netwerk 

(c) Met externe (onderwijs)actoren 

(4) Financieel beleid

(5) Samenwerking

Onze doelgroepen weten waarvoor ze op ons een beroep kunnen doen en vinden  
op een laagdrempelige wijze ons geïntegreerd professionaliseringsaanbod terug.

1

(6) Communicatie en zichtbaarheid
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6.1. Visie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het belangrijk om te blijven investeren in visieontwikkeling vanuit 
de eigen identiteit en het expliciteren ervan naar onze scholen.

Zie hoofdstuk 5 begeleidingsstrategie.

We implementeren onze visie op begeleiden door het basisscenario te hanteren om 
begeleidings- en professionaliseringsinitiatieven kwaliteitsvol vorm te geven.

We ondernemen verschillende acties om dat doel te bereiken: 

 f We organiseren de basisvorming voor pedagogisch begeleiders.

 f We voorzien een professionaliseringsaanbod via de etalage interne professionalisering.

 f We organiseren interne professionalisering.

 f We hanteren de Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden.

 f We realiseren een digitale deelplek, de inspiratiebibliotheek, waar we onze materialen 
en kennis verzamelen en beschikbaar stellen voor elke begeleider.

We	hanteren	een	ontwikkelingsprofiel	voor	pedagogisch	begeleiders	(zie	bijlage 4) om de 
professionele ontwikkeling van pedagogisch begeleiders te ondersteunen. We ordenen 
de ontwikkelingsgebieden/competenties van de begeleider volgens vier kernvragen. Die 
competenties	zijn	weldoordacht	gedefinieerd	en	sluiten	aan	bij	onze	visie	op	begeleiden,	
op het daarop afgestemde beleid en op onze begeleidingspraktijk (zie hoofdstuk 5).

(1) Van waaruit werk je?
 f De pedagogisch begeleider is een kritisch-creatief inspirator van de katholieke  
dialoogschool. 

6.2. Personeels- en professionaliseringsbeleid

6.2.1. Over welke competenties moet de pedagogisch begeleider beschikken?
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(2) Wie ben je?
De pedagogisch begeleider: 

 f Heeft een ambitieuze visie op onderwijs;

 f Is betrokken vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel;

 f Kan duurzame relaties aangaan met anderen;

 f Is dynamisch;

 f Kan situaties analyseren;

 f Is communicatief vaardig;

 f Kan plannen en organiseren;

 f Heeft aandacht voor zelfontwikkeling. 

(3) Hoe ga je te werk?
De pedagogisch begeleider: 

 f Inspireert door inhoudelijke expertise;

 f Werkt verbindend samen met anderen;

 f Brengt mensen in beweging;

 f Vervult een voorbeeldrol. 

(4) Wat doe je?
De pedagogisch begeleider:

 f Begeleidt doelgericht processen, trajecten en projecten in een (hoge)school, instelling, 
internaat, centrum of de eigen organisatie;

 f Werkt actief mee aan visieontwikkeling en aan concretisering van de visie.
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We versterken het samen denken en ontwikkelen met het oog op de effectiviteit van 
teamwerk en ontwikkelwerk.

Organisatiebreed: 

 f Intervisiegesprekken waarbij medewerkers hefbomen formuleren en zich engageren om 
de	effectiviteit	van	ons	samenwerken	te	versterken. 

Teamgebonden: 

 f Coaching SLOT- en OLOT-werking. SLOTS zijn structurele leer- en ontwikkelteams die 
vanuit de prioriteiten van onze organisatie, de samenleving of de overheid werken aan 
een antwoord op de structurele en terugkerende noden van onze scholen. Ze ontwik-
kelen materialen, een vormingsaanbod, begeleidingsinitiatieven etc. Ze komen samen 
voor een langere duur met een relatief vaste samenstelling rond een vast thema. Een 
OLOT is een occasioneel leer-en ontwikkelteam. Een OLOT werkt in principe op dezelfde 
manier als een SLOT maar buigt zich over een concrete vraag vanuit het veld waar geen 
onmiddellijk antwoord voor beschikbaar is in onze kennisbasis. Een OLOT is beperkt in 
de tijd en zal ophouden te bestaan wanneer aan de vraag voldaan is of zo nodig zich 
verder ontwikkelen tot een SLOT. 

 f Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden:	fiches	gericht	op	de	kwaliteit	van	onze	
samenwerking doorontwikkelen, introduceren en integreren in de teamwerking. 

Individugebonden aanbod:  
Etalage interne professionalisering. Verschillende keuzesessies gericht op: 

 f Handig werken in onze organisatie;

 f Sterker worden in begeleidingsdidactiek;

 f Handig werken met WeShare.
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We versterken het agogisch-didactisch handelen met het oog op de effectiviteit van 
begeleiden.

Organisatiebreed:
 f SharePoint basisscenario: doorontwikkelen, verder introduceren en integreren bij het 
organisatie breed samenwerken en ontwikkelen.

 f Dag van de begeleiding: ‘Samen sterk in begeleiding’, een belevingsevent voor alle 
pedagogisch begeleiders, op vijf locaties. 

Teamgebonden:
 f Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden:	fiches	gericht	op	het	agogisch-didactisch	
handelen doorontwikkelen, introduceren en integreren in de teamwerking.

 f Reflectie-opdracht	in	onze	vakgebonden	leer-	en	ontwikkelteams	(‘SLOTS’)	gericht	op	het	
borgen,	bannen	en	bijsturen	van	leerpaden	met	het	oog	op	de	effectiviteit	van	het	leren	van	
de onderwijsprofessionals.  

Individugebonden aanbod:  
etalage interne professionalisering. Verschillende keuzesessies gericht op:

 f Handig werken in onze organisatie;

 f Sterker worden in begeleidingsdidactiek;

 f Handig werken met WeShare;

 f Versterken van inhoudelijke expertise rond diverse thema’s;

 f Vaardig worden in ICT-toepassingen.

We beschikken over een ontwikkelingsgericht functioneringsbeleid vanuit de dialoog 
tussen leidinggevende(n) en medewerker(s).

 f Het tot stand brengen van meer bewuste dialoog om het verwezenlijken van doel stellingen 
te ondersteunen, medewerkers te waarderen, hun bijdragen te erkennen en op te volgen.

 f Leidinggevenden een expliciete rol geven in het stimuleren van leerprocessen van mede-
werkers.

 f Concretiseren hoe medewerkers zelf eigenaarschap op zich kunnen nemen in hun 
functionerings begeleiding.

 f Het uitklaren van rollen en verantwoordelijkheden in het kader van het functioneringsbeleid 
(samenspel tussen coördinatoren, leidinggevenden, projectleiders, medewerkers).

 f Het duidelijker expliciteren van de minimale verwachtingen en het voorzien van een 
formele, transparante aanpak bij niet-presteren.
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6.2.2. Hoe ziet de professionalisering van de pedagogisch begeleider eruit met het oog op de 
vooropgestelde inhoudelijke doelen?

De interne professionalisering van pedagogisch begeleiders hangt op aan een curriculum 
waarin vijf speerpunten als streefdoelen vooropstaan:

 f Speerpunt 1: ontwikkelen van de eigen professionele identiteit;

 f Speerpunt 2: inzetten op geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs;

 f Speerpunt 3: samenwerken in Katholiek Onderwijs Vlaanderen;

 f Speerpunt	4:	effectief	begeleiden;

 f Speerpunt 5: vertalen van visie naar de concrete begeleidingspraktijk.

Het professionaliseringsplan wordt vormgegeven en bijgestuurd in een samenwer-
king tussen de Dienst Ondersteuning (HR) en de Stafdienst (interne professionalisering 
peda gogische begeleiding). We werken samen een leer- en ontwikkelbeleid Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen uit. 

De professionalisering van de pedagogisch begeleiders gebeurt op drie niveaus, namelijk 
op het niveau van de organisatie, dat van de teams en dat van het individu. Dat is mede 
afgestemd op de functioneringscyclus van onze pedagogisch begeleiders.

We maken daarbij een onderscheid tussen:
 f Professionalisering van nieuwe pedagogisch begeleiders: heel gericht op het ver-
werven	van	de	doelen	en	speerpunten	van	het	ontwikkelingsprofiel	en	het	curriculum	
interne professionalisering.

 f Professionalisering van ervaren pedagogisch begeleiders: gericht op het verbreden 
en	verdiepen	van	de	doelen	en	speerpunten	van	het	ontwikkelingsprofiel	en	het	
curriculum interne professionalisering. 

We zetten daarnaast ook pilootprojecten op onder de noemer ‘junior-senior’, waarbij het 
de bedoeling is dat begeleiders bij het naderen van het einde van hun loopbaan, hun 
expertise doorgeven aan collega’s. Momenteel loopt een dergelijk traject rond omgaan 
met moeilijk gedrag. 

Onder elk speerpunt zijn doelen geformuleerd waaraan tijdens de verschillende 
organisatie brede, teamgebonden en individuele interne professionaliseringsinitiatieven 
wordt gewerkt. Bij elk professionaliseringsinitiatief worden die doelen geëxpliciteerd en 
geëvalueerd. Dit curriculum wordt ook gehanteerd bij de monitoring van het intern  
professionaliseringsaanbod.
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Toeleiding en afstemming
Alle startende pedagogisch begeleiders nemen deel aan de basisvorming. De basisvorming 
is een aanbodgestuurd professionaliseringsaanbod waarbij de begeleidingsdidactiek - 
‘begeleiden	met	effect	tot	op	de	klasvloer’	(jaar	1)	en	‘evidence-informed begeleiden’  
(jaar 2) - centraal staat. De vormingsmodule loopt dus over twee schooljaren en bestaat 
in totaal uit zestien vormingsdagen. De trainers leren de startende begeleiders kennen 
tijdens een individueel intakegesprek. Op die manier maken ze een inschatting van 
ieders beginsituatie met de bedoeling in de loop van de vorming er passend op te kun-
nen inspelen. Inhoudelijke sessies, intervisie en praktijkonderzoek wisselen elkaar af, 
waardoor een krachtig leerpad ontstaat. Er wordt gewerkt in grote groep en in kleinere 
reflectie	groepen.	Ook	individuele	coaching	van	pedagogisch	begeleiders	is	mogelijk.

Voor ervaren pedagogisch begeleiders bieden we professionaliseringskansen op 
drie niveaus:

 f Op het niveau van de organisatie: aansluitend bij de begeleidingsprioriteiten 
organiseren we vormingsmomenten waarbij alle pedagogisch begeleiders aansluiten: 
dagen van de begeleiding, algemene personeelsvergaderingen, congressen …

 f Op het niveau van de diensten, structurele en occasionele leer- en ontwikkelteams, 
operationele teams en ontwikkelteams: we spelen in op de teamgebonden noden 
van die groepen. Aansluitend bij hun prioriteiten en professionaliseringsnoden wordt 
een aanbod op maat uitgewerkt. Die vorming wordt geïntegreerd in de werking van 
de	respectieve	diensten	en	teams.	Met	reflectietools	en	scenario’s	ondersteunen	we	
reflectie	op	ontwikkel-	en	begeleidingswerk	én	op	de	werking	van	de	teams.	Op	die	
manier stimuleren we het leren van elkaar.

 f Op individueel niveau: via de etalage interne professionalisering publiceren we een 
professionaliseringsaanbod waaraan individuele pedagogisch begeleiders kunnen 
deelnemen. Dat aanbod wordt voortdurend aangepast en bijgestuurd, aansluitend bij 
de leervragen en professionaliseringsnoden en bij de begeleidingsprioriteiten van onze 
diensten en organisatie. 

Met deze ‘driesporenaanpak’ bereiken we alle pedagogisch begeleiders. Van onze 
begeleiders verwachten we dat ze hun professionaliseringsnoden afstemmen met hun 
leiding gevende, waardoor ze hun individuele en teamgebonden leeracties optimaal op 
elkaar kunnen afstemmen en duurzaam plannen en organiseren. De vormingen wor-
den geleid door interne medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en/of door 
externen.
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Afstemming inhoudelijke doelen en aanbod 

Het interne professionaliseringsaanbod wordt voortdurend bijgestuurd op basis van: 

 f Data uit de evaluatie van lopende en voorbije professionaliseringsinitiatieven;

 f Data uit de bevraging van onze pedagogisch begeleiders naar hun 
professionaliserings noden tijdens functioneringsgesprekken, teamoverleg, project-
overleg …;

 f Ontwikkelingen in het werkveld bij onze scholen, bij het beleid, bij onderzoek … 

De monitoring van het intern professionaliseringsaanbod, de interne afstemming tussen 
diensten en teams en de communicatie over het aanbod worden gecoördineerd door het 
‘overleg interne professionalisering’. We willen onze visie op professionaliseren realiseren 
door verbinding te maken tussen enerzijds het beleid en de beleidskeuzes en anderzijds 
de concrete praktijk.

We realiseren een afgestemd en gedifferentieerd aanbod interne 
professionalisering voor jobspecifieke vaardigheden.

 f Evaluatie van het geplande aanbod uitvoeren, analyseren: borgen, bannen en bij-
sturen.

 f Behoeftebevraging bij de pedagogisch begeleiders uitwerken en realiseren.

 f Naar aanleiding van de analyse van de behoeftebevraging een afgestemd nieuw aan-
bod uitwerken en realiseren.

 f Drempels om zich te professionaliseren in kaart brengen.

 f Hefbomen om die drempels te overstijgen uitklaren.

 f Engagement naar professionalisering toe helder krijgen en linken aan de 
functionerings cyclus.
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De pedagogisch directeur heeft de leiding over de pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en coördineert de pedagogische begeleidingsdienst 
samen met de leidinggevenden van de thematische diensten en teams aan. Inhoudelijk 
organiseren we onze pedagogische begeleiding vanuit thematische diensten Curriculum 
& vorming - met afzonderlijke teams voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, 
het buitengewoon onderwijs en het postinitieel onderwijs -, Lerenden, School- & kwaliteit-
sontwikkeling en vanuit de Stafdienst en de vicariale diensten voor identiteit. Zij nemen 
het generieke gedeelte van de begeleiding voor alle scholen op zich en zorgen voor 
gelijk gerichtheid in visie en aanpak door onder andere participatief leer- en ontwikkel-
werk. De Academie is de dienst van waaruit al onze professionaliseringsinitiatieven 
vertrekken.
 
De pedagogische begeleiding werkt voor haar operationele werking zowel vanuit de 
regio’s Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen als 
Vlaanderenbreed. In de operationele teams werken onze pedagogisch begeleiders samen 
om concreet en direct leraren, directies en scholen te ondersteunen en te begeleiden.  
De regiocoördinatoren staan in voor de coördinatie van de operationele teams.
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Figuur 4: organogram Katholiek Onderwijs Vlaanderen

6.2.3. Taakverdeling binnen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen



130Interne werking: hoe organiseren we ons?

De taakverdeling binnen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen is het resultaat van het kerntakendebat dat we voorheen met onze stake-
holders voerden, mede op basis van de door de overheid doorgevoerde besparingen. We 
organiseren daarom onze pedagogische ondersteuning aan scholen vanuit vier thema-
gebieden, die we voornamelijk koppelen aan de vier rechterkolommen van het boven-
staand organogram. De inzet van de ambten van pedagogisch begeleiders voorzien we 
voor het schooljaar 2022-2023 als volgt:

 f Curriculum & vorming basisonderwijs: 41 vte

 f Curriculum & vorming buitengewoon onderwijs: 14 vte

 f Curriculum & vorming secundair onderwijs: 55 vte

 f Curriculum en vorming volwassenenonderwijs: 3 vte

 f Identiteitsontwikkeling : 5,5 vte; waarvan 5 vte in de regionale Vicariale diensten

 f Zorgbreed & kansenrijk onderwijs: 27 vte

 f School- & kwaliteitsontwikkeling: 30,5 vte

 f Voor de doelgroep internaten (in de Stafdienst): 1 vte

 f Stafdienst, beleidsondersteuning en interne professionalisering: 3 vte  
(zonder internaten en identiteitsontwikkeling)

 f Academie, agogisch-didactische ondersteuning en internationalisering: 1 vte

 f Congregaties Broeders van Liefde: 2,3 vte; Salesianen van Don Bosco: 2,1 vte; Jezuïeten: 
2,1 vte; Vlaams Lassaliaans Perspectief: 1,6 vte 

Vrij CLB Netwerk zet vanuit de ambten pedagogische begeleiding 4 vte in om de eigen 
begeleiding te realiseren.

Uiteraard	worden	de	effectieve	prestaties	van	de	jaar-vte	in	de	realiteit	geminderd	door	
afwezigheidsperiodes van begeleiders en vacatures die niet (tijdig) ingevuld raken.

Voor	de	eerste	drie	doelstellingen	uit	artikel	15,	§1	van	het	kwaliteitsdecreet	ver	wachten	
we voor het schooljaar 2022-2023 een inzet van 176 jaar-vte. Vanaf het schooljaar 2023-
2024 verwachten we door de in het decreet ingeschreven besparing op de verloven 
wegens bijzondere opdracht nog een minderinzet van 31 jaar-vte.
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Voor	de	vierde	doelstelling	uit	artikel	15,	§1	van	het	kwaliteitsdecreet	verwachten	we	voor	
het schooljaar 2022-2023 een inzet van 35,4 jaar-vte begeleiders, voor het schooljaar 
2023-2024 een inzet van 44,2 jaar-vte en voor het schooljaar 2024-2025 een inzet van 52,2 
jaar-vte.

Voor het realiseren van de verwachtingen uit de andere paragrafen van artikel 15 van 
het kwaliteitsdecreet, inclusief het leidinggeven aan de pedagogische begeleidings-
dienst, verwachten we een inzet van 8,5 jaar-vte uit de ambten van de pedagogische 
begeleiding.

Uiteraard	worden	de	effectieve	prestaties	van	de	jaar-vte	in	de	realiteit	geminderd	door	
afwezigheidsperiodes van begeleiders en vacatures die niet (tijdig) ingevuld raken.

Onze grote schoolbesturen kunnen – zoals eerder beschreven – ervoor kiezen een deel 
van de pedagogische begeleiding zelf te coördineren. Daartoe krijgen ze dan ambten 
toegewezen. Van dit trekkingsrecht maken voor de periode van dit begeleidingsplan vier 
congregaties, grote katholieke schoolbesturen, gebruik: Broeders van Liefde, Salesianen 
van Don Bosco, Jezuïeten en Vlaams Lasalliaans Perspectief. Voor alle andere scholen 
nemen de thematische diensten vanuit hun regionale of Vlaanderenbrede operationele 
werking de gehele pedagogische begeleiding voor hun rekening. Concreet zijn dat 8,1 
vte voor de reguliere begeleiding en voor de beleidsimpuls leerondersteuning 3,1 vte en 
effectieve	didactiek	1,6	vte.	

We realiseren de besparingen op ambten met behoud van zoveel mogelijk expertise.

We willen met andere woorden onze leden maximaal een kwaliteitsvolle dien stverlening 
blijven garanderen. We willen eveneens zorgdragen voor onze mede werkers en expertise 
behouden binnen de organisatie.

 f We zetten de ambten van de pedagogische begeleiding in voor de realisatie van de 
decretale doelstellingen en het ondersteunen van de decretaal bepaalde doelgroepen 
met het oog op direct contact met de onderwijsprofessional en een choolnabije wer-
king.

 f Om	de	bestaande	dienstverlening	te	garanderen,	zoeken	we	naar	financiering	via	
andere middelenstromen.

 f Ontwikkel- en ondersteuningswerk vormen twee complementaire sporen binnen de 
pedagogische begeleiding; leerplanontwikkeling maakt daar integraal deel van uit.
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6.2.4. Verwachte tijdsbesteding en direct contact met de onderwijsprofessional

We streven voor het geheel van onze pedagogische begeleiding en dus voor de vier in-
houdelijke	doelstellingen	uit	artikel	15,	§1	van	het	kwaliteitsdecreet	naar	een	gemiddelde	
van circa 20% van de tijd voor visie- en ontwikkelwerk (met ook een stukje externe con-
tacten onder meer samenwerking met externen) en gemiddeld circa 80% schoolnabije 
opdrachten (inclusief verplaatsingen, voorbereiding en naverwerking) met gemiddeld 
circa 50% van de tijd die besteed wordt aan direct contact met de onderwijs professional. 
Onze begeleiders registreren in WeShare dus heel zuiver hun directe contacten: het 
percentage schoolcontacten dat daardoor gegenereerd wordt, bevat dus alleen de 
daadwerkelijke tijdsbesteding aan de directe contacten zelf. We werken dus ook niet 
met dagdelen, of met gehelen die de verplaatsingstijd omvatten, omdat we heel trans-
parant willen kunnen weergeven hoeveel tijd we met onze onderwijsinstellingen zelf in 
contact staan voor ons begeleidingswerk. We streven hierbij naar de 50% die door de 
commissie-Monard naar voren werd geschoven.

Bij al onze begeleidingsinitiatieven ligt de nadruk op de ontwikkeling van de onder-
wijsinstelling in kwestie. Dat gebeurt vanuit een duurzame relatie met de betrokken 
instellingen. Vertrekken vanuit het pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch 
project van de onderwijsinstelling en rekening houden met de noden en de vragen van 
de onderwijs instelling, vergen uiteraard de nodige voorbereidings- en naverwerkingstijd 
voor de betrokken begeleiders.

Tegelijkertijd zijn, gegeven de inkrimping van onze begeleidingsploeg, een gezamenlijke 
visie en ontwikkelwerk ten dienste van het begeleidingswerk binnen de verschillende 
thema’s, van groot belang voor het behoud van de nodige expertise, om eenzelfde 
begeleidings kwaliteit voor onze onderwijsinstellingen te kunnen garanderen en om tijds-
winst bij de voorbereiding van de schoolcontacten te realiseren.

 f We integreren de reguliere begeleiding en de begeleiding vanuit de beleidsimpulsen 
met het oog op de schoolnabijheid.

 f Pensioneringen en collega’s die de organisatie verlaten vervangen we rekening 
houdend	met	de	definitieve	personeelsinzet	tijdens	het	schooljaar	2023-2024.

 f We clusteren expertises en evolueren naar een meer regio-overstijgende werking waar-
bij we opdrachten, indien nodig, geleidelijk heroriënteren.
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We zetten maximaal in op contact met de onderwijsprofessional en een school-
nabije werking.

Dat realiseren we door: 
 f Het visie- en ontwikkelwerk, de vergadertijd, de externe contacten… zoveel mogelijk te 
beperken en er zeer selectief mee om te gaan: enkel daar waar het noodzakelijk is en 
in direct verband staat met het schoolnabije begeleidingswerk.

 f Pedagogisch begeleiders worden, conform het kwaliteitsdecreet en het operationeel 
kader na het kerntakendebat, enkel ingezet voor belangenbehartiging en verte-
genwoordigingswerk met betrekking tot taken die vallen onder de pedagogische 
begeleiding. De huidige vertegenwoordigings- en belangenbehartigingsopdrachten 
voor	het	geheel	van	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	worden	gefinancierd	vanuit	de	
inkomsten	van	de	lidgelden	binnen	de	ledenvereniging.	Momenteel	identificeerden	
we gemiddeld 0,25 vte per leidinggevende (= 1,5 vte) en 8,5 vte door medewerkers. 
Dit stuk pedagogische belangenhartiging en vertegenwoordiging wordt dus vanuit 
de	ledenvereniging	gefinancierd,	en	niet	vanuit	de	middelen	die	de	pedagogische	
begeleiding van de overheid ontvangt. 

 f Door de nieuwe organisatiestructuur n.a.v. het kerntakendebat is de leidinggevende 
structuur stevig afgeslankt. We zetten leidinggevende functies maximaal in op basis 
van wat de overheid voorziet binnen ons contingent (= 4 vte). 

 f Onze inhoudelijk ondersteunende functies (bv. onze medewerker die instaat voor  
WeShare)	financieren	we	zo	weinig	mogelijk	met	onze	vte	voor	begeleidingswerk,	en	
zoveel mogelijk met werkingsmiddelen. De administratieve ondersteuning van de 
diensten	wordt	door	de	ledenvereniging	gefinancierd.

 f We zetten voor de realisatie van de beleidsimpulsen op een halftijdse coördinator per 
beleidsimpuls na, alle ambten schoolnabij in: 28,3 vte in voor brede basiszorg en ver-
hoogde	zorg,	11,85	vte	voor	effectieve	didactiek,	vanaf	1	september	2023	11,4	vte	voor	
datageletterdheid en vanaf 1 september 2024 10,95 vte voor een nog door de Vlaamse 
Regering te bepalen beleidsprioriteit.
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We zetten gekleurde middelen structureel en maximaal in ten behoeve van personeels-
inzet met het oog op direct contact met de onderwijsprofessional en een schoolnabije 
werking:

 f Om de continuïteit van de werking zoveel mogelijk te garanderen, gaan we uit van 
een blijvende inzet van 5,5 vte door de minister toegekende detacheringen voor taal– 
en kansenbeleid. Indien die zouden wegvallen, nemen we de personeelskosten voor 
maximum een schooljaar op ons binnen de reserves of via vrijgekomen ambten. We 
creëren daardoor tijd om ons structureel anders te organiseren.

 fWe	wenden	de	GOK-middelen	aan	voor	de	financiering	van	0,5	vte	(gewijzigd	beleid).

 f We wenden de middelen Brusselbeleid (de vroegere VBB-middelen) aan voor de 
financiering	van	3	vte	begeleiding	in	Brussel	(ongewijzigd	beleid). 

Als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juni 2022 met betrekking 
tot de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs is er met de onderwijs-
verstrekkers en de overheid intussen afgesproken om zo snel als mogelijk werk te ma-
ken van de herwerking van de eindtermen, die minimumdoelen worden. De ontwikkel-
commissies zullen eerstdaags opnieuw worden opgestart. Dat betekent evenwel dat het 
percentage van 50% direct contact met de onderwijsprofessional voor de pedagogische 
begeleiding onder druk komt te staan, aangezien pedagogisch begeleiders zich intensief 
zullen engageren in die ontwikkelcommissies. Ook de eerste graad en het basis onderwijs 
staan op de planning, waardoor opnieuw begeleiders minder naar de scholen zullen 
kunnen.

De Vlaamse regering heeft op 16 september 2022 aangegeven dat men zich daar-
van bewust is en men er ook rekening mee zal houden bij de beoordeling van de 
begeleidings plannen: “Bij het herbekijken van de kerntaken van de pedagogische 
begeleidingsdiensten in het najaar 2021 werd de keuze gemaakt om veel minder in te 
zetten op curriculumontwikkeling – waardoor dit ook een weerslag krijgt op ingedien-
de en te evalueren begeleidingsplannen. Echter, indien de PBD de komende maan-
den opnieuw sterk inzetten op curriculumontwikkeling n.a.v. het dossier eindtermen, 
wordt de afspraak gemaakt dat dit kan en geen impact heeft op de beoordeling van de 
begeleidingsplannen.” Nieuwe eindtermen betekent ook extra werk voor de leerplan-
ontwikkeling. Graag willen we als Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukken dat de 
ontwikkeling van leerplannen vanuit onze grondwettelijke vrijheid een belangrijke bij-
drage aan de onderwijskwaliteit kan leveren.

Interne werking: hoe organiseren we ons?
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6.3. Kwaliteitsontwikkeling

Het blijft ook in de toekomst onze ambitie om de eigen werking voortdurend te optimaliseren en onze 
interne kwaliteitsontwikkeling verder uit te bouwen. Een belangrijke stap daartoe is ons engagement om de 
contacten met de onderwijsprofessionals nog te verhogen.

Bij de implementatie van het Begeleidingsplan 2022-2025 zien wij ook groeikansen in een goede 
monitoring. Meer nog dan de voorbije jaren willen we daar uitdrukkelijk op inzetten. Dat impliceert een meer 
systematische	en	verbeterde	registratie	van	begeleidingsactiviteiten	en	het	in	kaart	brengen	van	de	effecten	
die onze begeleidingsinitiatieven teweegbrengen. Daartoe investeren we in WeShare, een instrument dat als 
hefboom dient voor kwaliteitsvollere begeleiding, ons toelaat beter samen te werken en goed met elkaar te 
communiceren over professionaliseringsactiviteiten.

6.3.1. Algemene visie op organisatieontwikkeling

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een dynamische organisatie. De voorbije jaren heeft ze 
zich	ontwikkeld	van	een	geografisch	‘gedepartementaliseerde’	tot	een	matrixorganisatie.	

De Strategische leiderschapsagenda (SLA) is een proces dat we vorig schooljaar hebben 
ingezet om die matrixorganisatie vorm te geven. In de SLA worden alle medewerkers van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen actief betrokken. Samen formuleren we onze strategie, 
doelen en acties om onze kwaliteitsvolle ondersteuning aan de scholen te kunnen blijven 
garanderen. We focussen daarbij op de thema’s leden, leiderschap, medewerkers, cultuur 
en processen, systemen en structuren.

De ontwikkeling van onze organisatie benaderen we vanuit het Beehive-model4. We willen 
ons organiseren in zelfsturende teams met duidelijke doelen waarbij we een transparante 
taakverdeling hanteren.

4. O’Malley, M. (2010). The wisdom of bees: what the hive can teach business about leadership, efficiency, and growth. Penguin UK..
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We kennen de scholen, en de scholen kennen ons

We ondersteunen en begeleiden zo schoolnabij mogelijk. We spelen daarbij in op de 
noden van de scholen, zowel aanbod- als vraaggestuurd.

We werken samen

We werken samen in flexibele en werkbare teams waar iedereen zich veilig voelt en 
ruimte heeft om vanuit vertrouwen specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen.

We werken complementair

We stemmen ons ontwikkelwerk en onze schoolnabije ondersteuning wederzijds op 
elkaar af. We maken daarbij vanuit een dialogale grondhouding gebruik van de 
Vlaanderen breed aanwezige expertise en complementaire sterktes van onze mede-
werkers en stakeholders.

We werken resultaatsgericht

We maken een verschil tot op de klasvloer. We zijn wendbaar en ondersteunen onze 
leden vanuit een Vlaanderenbrede visie via een zo kort mogelijke besluitvormingsketen 
en een transparante aan sturing.

Vier sleutelprincipes zijn belangrijk in onze manier van werken:

Deze werkwijze biedt ons als organisatie de kans om voortdurend in te spelen op de 
complexe situaties en noden van onze scholen. In onze organisatie werken mensen met 
enorm veel expertise. We willen en moeten die expertise van onze collega’s benutten om 
tot de kwaliteitsvolle dienstverlening te komen die bij ons hoog in het vaandel staat.
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We zijn een lerende organisatie met een performant intern kwaliteitszorgsysteem.

 f De Stafdienst vervult daarvoor een centrale opdracht:

  ff Interne vorming met betrekking tot kwaliteitszorg en dataverzameling;

  ff Procesbegeleiding bij het PDCA-proces van elk team;

  ff De uitbouw van dataverzameling en monitoring (zie ook verder).

 f Er wordt een performant kennismanagementsysteem gerealiseerd (waaronder de 
inspiratieblibliotheek).

We zijn participatief gestructureerd, organiseren onze werking volgens de 
principes van gedeeld leiderschap en stellen daarbij een kwaliteitsvolle en 
geïntegreerde dienstverlening voorop.

 f We voeren de strategische leiderschapsagenda (SLA) verder uit. 

6.3.2. Procesopvolging (monitoringplan)

De procesopvolging verloopt momenteel via drie kanalen: 

 f In eerste instantie rapporteren individuele begeleiders hun begeleidingsinitiatieven in 
WeShare, wat toelaat het bereik te monitoren.

 f Ten tweede gaan zij, samen met de school, na in welke mate de vooropgestelde doelen 
bereikt zijn aan het einde van een begeleidingsinitiatief. De begeleider kiest daartoe 
zelf een methodiek rekening houdend met de vooropgestelde doelen en de kenmerken 
van het begeleidingsinitiatief. Die evaluatie wordt ingevuld in WeShare.

 f 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 ge-
nerieke	effectenbevraging	bij	leidinggevenden	en	leraren,	die	peilt	naar	de	globale	
tevredenheid	over	het	begeleidingswerk,	de	effecten	ervan	op	de	school-	en/of	klas-
praktijk	en	de	sleutelfactoren	die	bijdragen	tot	gerealiseerde	effecten.
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Om kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening te kunnen bieden, streven we ernaar 
om permanent nieuwe inzichten te verzamelen over de voortgang inzake de gestelde 
doelen	en	de	effecten	van	begeleidingswerk.	Als	lerende	organisatie	gaan	we	daarom	
actief op zoek naar feedback. Het opvolgen van begeleidingsprocessen en het in kaart 
brengen	van	effecten	hebben	nadrukkelijk	een	ontwikkelingsgericht	karakter.	De	nadruk	
ligt op groei, op bestendigen wat goed is en op bijsturen waar nodig.

We hebben een performant monitoringsysteem voor de realisatie van 
de operationele doelen.

De komende drie schooljaren blijven we inzetten op het inventariseren van het 
begeleidings werk. Individuele begeleiders zullen al hun begeleidingsinitiatieven op-
nemen in WeShare en koppelen aan de operationele doelen uit het begeleidingsplan. 
Om zicht te krijgen op het bereik en de begeleidingsinitiatieven, zullen we op diverse 
momenten informatie uit WeShare genereren en terugkoppelen naar respectievelijk deel-
teams van begeleiders, regiocoördinatoren en de pedagogisch directeur, die ermee aan 
de slag gaan voor de verdere uitbouw van begeleidingswerk.

Concreet zullen we per operationeel doel uit het begeleidingsplan een jaarlijks over-
zicht voorzien van het aantal bereikte en niet-bereikte scholen. Bijkomend zullen we 
minstens twee keer per schooljaar een overzicht genereren van de begeleidings-
initiatieven per operationeel doel. Op het einde van het begeleidingsplan zullen we 
ook een totaal overzicht voorzien van het aantal (niet-)bereikte scholen voor de periode 
september 2022-augustus 2025. Om dat vlot te laten verlopen, blijven we inzetten op 
professionalisering en ondersteuning van onze medewerkers. Het is de bedoeling dat 
onze	collega’s	enerzijds	adequaat	gebruikmaken	van	WeShare	en	anderzijds	effectief	aan	
de slag gaan met de verzamelde informatie in de begeleidingsteams.
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We hebben zicht op de effecten van onze begeleidingsinitiatieven.

Het	inventariseren	van	de	effecten	van	begeleidingswerk	situeren	we	op	drie	niveaus:

 f Ten eerste en naar analogie met de huidige aanpak, zal elke begeleider samen met de 
school in kaart brengen in welke mate de vooropgestelde doelen bereikt zijn op het 
moment dat een begeleidingsinitiatief wordt afgerond. De begeleider zal daartoe een 
gepaste methodiek selecteren en die evaluatie registreren in WeShare. In de komende 
drie	schooljaren	zullen	we	de	begeleidingsdoelen	bovendien	koppelen	aan	de	effect-
niveaus uit het raamwerk van Kirkpatrick. Verder zullen we het EDBI-instrument (Effect-
meting van Doelgerichte BegeleidingsInterventies, Van Mieghem, Struyf, & Verschueren, 
2022) implementeren. We voegen het toe aan het interne aanbod van instrumenten 
die	begeleiders	kunnen	hanteren	om	de	effectiviteit	van	hun	begeleidings	werk	te	
inventariseren. We ontwikkelen bijkomend een strategie om (onderdelen van) het 
EDBI-instrument	af	te	stemmen	op	specifieke	begeleidingsinterventies	en	te	koppelen	
aan	kwalitatieve	methoden	om	effecten	van	begeleiding	op	de	werkvloer	te	kunnen	
inventariseren.

 f Ten	tweede	zullen	we	effecten	per	operationeel	doel	uit	het	begeleidingsplan	in	kaart	
brengen, door die informatie jaarlijks te genereren uit WeShare. Die informatie zal 
teruggekoppeld worden naar de deelteams van begeleiders, die er verder aan de slag 
mee zullen gaan. Bijkomend zal in de loop van het begeleidingsplan praktijk onderzoek 
worden	opgezet	naar	de	effecten	van	een	set	van	begeleidingsinitiatieven	op	de	
praktijk, door deelteams van begeleiders. We zullen inzetten op professionalisering 
van de pedagogisch begeleiders, opdat zij over de nodige onderzoeksvaardigheden 
beschikken.

 f Ten	derde	zullen	we	de	effecten	voor	de	pedagogische	begeleiding	als	geheel	blijven	
inventariseren. We zullen jaarlijks een totaaloverzicht genereren uit WeShare om na 
te gaan in welke mate de doelen van begeleidingsinitiatieven gerealiseerd worden 
en	welke	effectniveaus	bereikt	zijn.	Bijkomend	zal	éénmaal	in	de	loop	van	het	
begeleidings	plan	een	generieke	effectenbevraging	bij	leidinggevenden	en	leraren	
georganiseerd worden, die peilt naar hun tevredenheid over het begeleidingswerk, 
effecten	in	de	praktijk	en	sleutelfactoren	die	daartoe	bijdragen.	De	resultaten	van	die	
effecten	bevraging	zullen	organisatiebreed	gecommuniceerd	worden	en	dienstdoen	
als uitgangspunt voor actieplannen om de toekomstige werking van de pedagogische 
begeleiding te optimaliseren.
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6.3.3. Noden detecteren en in kaart brengen

Momenteel worden de begeleidingsnoden op diverse manieren gedetecteerd. In eerste 
instantie worden ze expliciet in kaart gebracht via de organisatie van een algemene 
behoeftebevraging bij onze gebruikers. Verder stellen individuele begeleiders onder-
steuningsbehoeften in/van scholen vast naar aanleiding van een begeleidingsinitiatief in 
de	respectieve	scholen.	Ook	de	generieke	effectenbevraging	die	éénmaal	in	de	loop	van	
het begeleidingsplan wordt georganiseerd, levert informatie op over ondersteunings-
noden waar de pedagogische begeleiding nog onvoldoende/niet aan tegemoetkomt.

Ons ondersteuningsaanbod richt zich tot alle scholen, maar we hebben ook bijzondere 
aandacht voor scholen met de grootste noden. Signalen van zulke extra begeleiding-
snoden leiden we af van indicaties van een lage(re) onderwijskwaliteit. Een welomlijnde 
beschrijving van het concept ‘scholen met de grootste noden’ is momenteel nog in ont-
wikkeling binnen onze pedagogische begeleiding. Om scholen met de grootste noden te 
kunnen detecteren, wordt momenteel voornamelijk een beroep gedaan op de gegevens 
die de onderwijsinspectie beschikbaar stelt via haar doorlichtingsverslagen. Daarbij geeft 
een doorlichting met een negatief advies aanleiding tot een verplicht begeleidingstraject. 
Verder worden ook de resultaten op de interdiocesane proeven gehanteerd als indicator 
voor mogelijke grote begeleidingsnoden van scholen. Wanneer uit de registratiegege-
vens in WeShare blijkt dat er scholen zijn die we niet of nauwelijks bereiken, kan dat ook 
een signaal zijn om scholen meer proactief te begeleiden. Voorlopig is er echter nog geen 
sprake van een eenvormige Vlaanderenbrede strategie noch van systematische analyse 
van beschikbare gegevens op het niveau van de scholen, om grootste noden 
te	identificeren.

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekt principieel 
vanuit het vertrouwen in het goed functioneren van scholen en schoolbesturen.  
We zetten bovendien sterk in op interne kwaliteitsontwikkeling op scholen en houden 
hun een spiegel voor, waardoor ze zelf beter zicht krijgen op hun begeleidingsnoden. 
We geloven in een schoolnabije begeleiding en gaan voluit voor een kwaliteitsvolle 
ondersteuning van alle onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. Het vernieuwde kwaliteitsdecreet maakt desalniettemin duidelijk dat we 
onderwijs instellingen dienen te versterken als professionele lerende organisatie en daar-
bij voorrang moeten geven aan scholen waar zich de grootste noden situeren.

Willen we een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen (blijven) garanderen, dan impliceert 
dat ook dat we het begeleidingswerk voldoende laten aansluiten op de noden die in 
scholen ervaren worden. Daarom engageren we ons om begeleidingsnoden permanent 
in kaart te brengen en op te volgen. Verder wensen we volop in te zetten op interne 
kwaliteitsontwikkeling op scholen. Om hen daartoe maximaal te ondersteunen, willen we 
gebruikmaken van alle relevante data die daartoe voorhanden (zullen) zijn.
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Het vernieuwde kwaliteitsdecreet verwacht bijkomend dat we scholen met de grootste 
noden detecteren en proactief begeleiden. Aangezien het ons momenteel ontbreekt aan 
zowel een systematiek om scholen met de grootste noden op het spoor te komen als 
aan een eenvormige strategie om de proactieve begeleiding van die scholen te initiëren, 
zullen we dergelijke methodieken de komende drie schooljaren moeten ontwikkelen.

We monitoren de ondersteuningsnoden permanent in alle scholen.

In navolging van de huidige praktijk blijven we de komende drie schooljaren inzetten 
op het inventariseren van de begeleidingsnoden in al onze scholen. Van pedagogisch 
begeleiders verwachten we dat ze tijdens begeleidingsinitiatieven permanent de vinger 
aan de pols houden, opdat ze op de hoogte zijn van de ondersteuningsnoden die de 
school expliciet of impliciet kenbaar maakt. Zoals reeds eerder vermeld in de uiteen-
zetting in verband met het monitoringplan, zal ook in de toekomst elk begeleidings-
initiatief in samenspraak met de school geëvalueerd worden. Die evaluatie zal niet louter 
informatie	opleveren	over	de	bereikte	effecten	van	het	begeleidingswerk,	maar	ook	zicht	
bieden	op	eventuele	verdere	ondersteuningsbehoeften	van/in	de	betreffende	school.	
Verder zal in het laatste schooljaar van het begeleidingsplan een algemene behoefte-
bevraging bij de verschillende doelgroepen georganiseerd worden.
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We werken Vlaanderenbreed indicatoren en een beslissingsboom uit om scholen 
met de grootste noden op het spoor te komen.

Scholen met de grootste noden beschouwen we als scholen met een structureel 
lage(re) onderwijskwaliteit op het vlak van kwaliteitsontwikkeling en/of onderwijskun-
dig	beleid	en/of	een	doeltreffend	personeels-	en	professionaliseringsbeleid,	waar-
door de ontwikkeling van alle lerenden in het gedrang komt. Toch kunnen ook andere 
indicatoren wijzen op urgente situaties die een grote nood bij scholen veroorzaken (bv. 
een veranderende of kwetsbare leerlingenpopulatie, kenmerken van het schoolteam) 
of kunnen acute crisissituaties (bv. polarisatie in het lerarenteam naar aanleiding van 
een incident) potentiële gevolgen hebben voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. 
Voor de pedagogische begeleiding ervaren de tweede groep scholen niet automatisch 
grootste noden, maar het zijn wel ernstige ‘knipperlichten’ die een proactieve aanpak 
bepleiten.

De komende drie schooljaren plannen we Vlaanderenbreed indicatoren vast te leggen, 
opdat we tot een eenduidige bepaling van ‘scholen met de grootste noden’ komen. 
Voor	de	identificatie	van	die	scholen	zullen	we	gebruikmaken	van	de	kwalitatieve	en	
kwantitatieve gegevens die we op dat ogenblik ter beschikking hebben. We combineren 
daarbij data die we zelf genereren met cijfergegevens die ons vanuit de overheid ter 
beschikking gesteld worden.

We zullen bijkomend werk maken van het ontwikkelen van strategieën om die scholen op 
het spoor te komen en proactief te begeleiden. We benadrukken in dat verband dat onze 
aanpak geenszins controlerend of evaluerend zal zijn, maar daarentegen vertrekt vanuit 
een bekommernis om de school, haar leraren en leerlingen. Voor het uitwerken van een 
systematiek om scholen met de grootste noden op het spoor te komen, zullen we een 
Vlaanderenbrede beslissingsboom ontwikkelen, waardoor de gehanteerde strategie en 
de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen helder zijn.

We werken een Vlaanderenbrede systematiek uit om de (proactieve) begeleiding 
van scholen met de grootste noden op te starten.

Zodra de scholen met de grootste noden gedetecteerd zijn, maar ook wanneer we als 
pedagogische begeleiding zelf gealarmeerd zijn door urgente situaties, leiden we de 
scholen	toe	naar	een	gepast	begeleidingsaanbod	of	starten	één	of	meerdere	specifieke	
begeleidingstraject(en) op. Het uitgangspunt daarbij is dat de begeleider niet de vraag 
van de school afwacht, maar actief zelf stappen zet naar de school toe. We zullen daar-
bij Vlaanderenbreed een gelijkgerichte strategie hanteren om scholen met de groot-
ste	noden	te	begeleiden.	De	specifieke	aanpak	wordt	steeds	vanuit	de	pedagogische	
be geleiding als geheel opgestart, zodat deze scholen op dezelfde begeleiding kunnen 
rekenen.	In	de	komende	drie	schooljaren	leggen	we	de	flow	vast	die	we	Vlaanderenbreed	
hanteren om de begeleiding van scholen met de grootste noden te initiëren.
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6.3.4. Wetenschappelijke onderbouwing van begeleiding 

We versterken én onderbouwen ons begeleidingswerk zowel inhoudelijk als proces-
matig. De pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verrijken hun 
inhoudelijk werk met inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. Begeleiders 
worden	vanuit	hun	ontwikkelingsprofiel	aangemoedigd	om	wetenschappelijke	literatuur	
en relevante onderzoeksresultaten op te volgen. In hun professionaliseringstijd nemen 
ze deel aan studiedagen van academische instellingen en zorgen voor disseminatie van 
opgedane inzichten. In de structurele leer- en ontwikkelteams wordt wetenschappelijke 
kennis gedeeld en verder bestudeerd om zo het begeleidingswerk te versterken.

Pedagogisch begeleiders nemen ook deel aan onderzoeksprojecten waarvan de on-
derzoeksthema’s een directe link hebben met onze begeleidingsdoelen. Zo nemen we 
bijvoorbeeld deel aan het STEM421-consortium. Daarin wordt onderzoek gedaan naar het 
ontwerpen van STEM-onderwijs waarin STEM- en eenentwintigste-eeuwse vaardig heden 
geïntegreerd worden. In het SBO-project Kr8cht nemen we deel aan een project dat 
focust op het verbeteren van transitiemomenten en keuzeprocessen bij jonge tieners. We 
participeren aan PWO-projecten van hogescholen. In het hoofdstuk over onze inhoude-
lijke doelen vind je nog meer samenwerkingen terug met universiteiten en hogescholen 
die ons begeleidingswerk inhoudelijk versterken. We nemen als pedagogische begelei-
ding ook deel aan de verschillende OBPWO-onderzoeken.

Daarnaast versterken pedagogisch begeleiders ook procesmatig hun begeleidingswerk. 
Het basisscenario (zie hoofdstuk 5) is niet alleen ontwikkeld vanuit praktijkervaringen 
van begeleiders, maar sterk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en uitgebreid 
geconsulteerd bij wetenschappelijke experten. In de basisvorming wordt het curriculum 
voor startende begeleiders doorspekt met wetenschappelijke inzichten. 

We vinden het als organisatie essentieel om de koppeling te maken tussen de 
onderzoeks wereld en de praktijk. Toch merken we dat er op dat vlak nog heel veel groei-
kansen zijn. Het is niet altijd eenvoudig om onderzoek op de voet te volgen en tegelijker-
tijd in rechtstreeks contact te staan met de onderwijsprofessional. Daarom hebben we 
ook een duidelijk doel voor onszelf gesteld.
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We versterken onze begeleidingspraktijken met wetenschappelijke inzichten inzake 
effectieve begeleiding, in rechtstreeks contact met de onderzoekswereld.

 f We richten een netoverstijgende wetenschappelijke adviesgroep op rond de thema’s 
‘effectief	professionaliseren’,	‘begeleidingsdidactiek’	en	‘lerende	organisaties’	(zie	ook	
6.5.1. Samenwerking met andere netten).

 f We integreren de bevindingen uit de adviesgroep in de basisvorming en de voort-
gezette vorming voor begeleiders. 

Netoverstijgende wetenschappelijke adviesgroep
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt een netover-
stijgende	wetenschappelijke	adviesgroep	op	voor	de	thema’s	‘effectief	professionaliseren’,	
‘begeleidingsdidactiek’ en ‘lerende organisaties’. In die netoverschrijdende adviesgroep 
worden academici in contact gebracht met de verschillende pedagogische begeleidings-
diensten en het Departement Onderwijs en Vorming. De professionaliseringsnoden 
van scholen en schoolteams zijn vandaag de dag groot. De pedagogische begeleidings-
diensten	zijn	actief	op	zoek	naar	hoe	ze	nog	beter	en	effectiever	de	scholen	kunnen	
professionaliseren.

Met dit initiatief willen we als pedagogische begeleidingsdiensten werken aan onze we-
tenschappelijke onderbouwing, op de hoogte blijven van de meest recente wetenschap-
pelijke	inzichten	over	effectieve	professionalisering	en	een	gesprekspartner	vinden	bij	wie	
we ideeën, acties en materialen kunnen toetsen.

De groep is samengesteld met onderzoekers van verschillende universiteiten en hoge-
scholen. Bij het ter perse gaan van dit begeleidingsplan hebben deze academici en 
experten hun deelname bevestigd:

 f Mieke Meirsschaut (Arteveldehogeschool);

 f Geert Kelchtermans (Katholieke Universiteit Leuven);

 f Kris Van den Branden (Katholieke Universiteit Leuven);

 f Tim Surma (Thomas More Hogeschool);

 f Kristel Vanhoyweghen (Thomas More Hogeschool);

 f Virginie März (UC Louvain);

 f Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen);

 f Elke Struyf (Universiteit Antwerpen);

 f Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen);

 f Geert Devos (Universiteit Gent);
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 f Melissa Tuytens (Universiteit Gent);

 f Ruben Vanderlinde (Universiteit Gent);

 f Eva Vekeman (Universiteit Gent);

 f Vicky Willegems (Vrije Universiteit Brussel);

 f Miekatrien Sterck (Departement Onderwijs en Vorming). 

De groep komt maximum driemaal per schooljaar samen. De pedagogische begeleidings-
diensten staan in voor de voorbereiding van de samenkomsten. Elke pedagogische 
begeleidings dienst zorgt respectievelijk voor een verdere interne verspreiding van 
de nieuwe inzichten en kennis en een inbedding in de begeleidingspraktijk van elke 
begeleider.
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6.3.5. Kennisverwerving en kennisdeling binnen de pedagogische begeleiding 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De kennis en ervaring die ontwikkeld en gedeeld worden binnen onze structurele en 
occasionele leer- en ontwikkelteams (SLOTS en OLOTS), operationele teams, ontwikkel-
teams en diensten delen we via SharePoint-omgevingen met elkaar. Zo zijn er diensteigen 
en SLOT-eigen SharePoints die toegankelijk zijn voor alle medewerkers die er werkzaam 
zijn. Doorontwikkelde instrumenten, visiestukken, scenario’s … worden geplaatst in de 
inspiratiebibliotheek, een centrale vindplaats die toegankelijk is via ons intranet.

Tijdens momenten van transversaal overleg brengen we pedagogisch begeleiders over 
diensten en teams heen samen en zetten we in op het delen van recente ontwikkelingen, 
onderzoek en ontwikkelwerk.

Onze etalage interne professionalisering biedt de kans om een professionaliserings-
aanbod bekend te maken bij collega-begeleiders. Op die manier worden ontwikkelingen 
niet alleen gedeeld, maar worden begeleiders ook geprofessionaliseerd in bepaalde 
inhouden.

In de structurele en occasionele leer- en ontwikkelteams, operationele teams, project-
teams en ontwikkelgroepen staat co-creatie altijd voorop. Door samen scenario’s en 
instrumentarium voor de begeleidingspraktijk te ontwikkelen, worden kennis en vaardig-
heden complementair benut en gedeeld. Bij de realisaties op de werkvloer werken 
pedagogisch begeleiders complementair samen, wat sowieso leidt tot kennisdeling.

We	zetten	maximaal	in	op	een	multiplicatoreffect	door	bij	het	ontwikkelen	te	werken	
vanuit de methodiek van het ‘communicatief pragmatisch ontwikkelen’. Delen, informe-
ren en communiceren staan daarbij centraal. Binnen die methodiek wordt gewerkt met 
complementaire ontwikkelteams en resonansgroepen, waardoor kennisdeling en het 
zoeken en vinden van overlappende consensus worden gerealiseerd. Tijdens vormings-
momenten zorgen we ervoor dat pedagogisch begeleiders competent worden in die 
methodiek.

Dankzij onze documentalist blijven we op de hoogte van wat er wordt gepubliceerd. 
Via de personeelsnieuwsbrief deelt hij met ons de belangrijkste ontwikkelingen en 
publicaties. Wie hulp nodig heeft bij het vinden van bronnen, kan ook op hem en zijn 
diensten een beroep doen.

Wanneer medewerkers van onze pedagogische begeleiding deelnemen aan overleg 
buiten onze organisatie of Katholiek Onderwijs Vlaanderen extern vertegenwoordigen, 
komen ze dikwijls in contact met nieuwe bronnen, nieuw onderzoek of nieuwe beleids-
ontwikkelingen. Via de bestaande overlegstructuren en -kanalen wordt die informatie 
gedeeld, verwerkt en waar nodig doorontwikkeld. We proberen daarbij zoveel als 
mogelijk	efficiënt	en	kort	op	de	bal	te	spelen.
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We investeren in verbinding tussen begeleiders met diverse expertisedomeinen.

We ontwikkelden de Toolkit voor kwaliteitsvol ontwikkelen en begeleiden. Dat instrument 
beschrijft verschillende kwaliteitsthema’s die we binnen onze organisatie vooropstellen 
bij het realiseren van ons begeleidingswerk. Bij elk thema formuleerden we kwaliteits-
kenmerken. In de toolkit zitten ook scenario’s vervat voor het gebruik in alle mogelijke 
geledingen	van	onze	pedagogische	begeleiding.	Samen	reflecteren	is	bij	uitstek	een	kans	
tot het delen van ervaringen en expertise. We leren die toolkit gebruiken om in alle teams 
te	reflecteren	op	onze	begeleidingsactiviteiten.

We versterken de samenwerking, kennisdeling en communicatie tussen alle peda-
gogisch begeleiders door digitale mogelijkheden gepast in te zetten.

 f We bouwen de inspiratiebibliotheek de komende schooljaren verder uit. Elke mede-
werker en pedagogisch begeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt toegang 
tot die digitale deelplek waarop onder andere Vlaanderenbreed afgestemd en door-
ontwikkeld begeleidingsdidactisch materiaal terug te vinden zal zijn.

 f We optimaliseren de werking van onze structurele en occasionele leer- en ontwikkel-
teams	(SLOTS)	om	tot	effectievere	kennisdeling	en	samenwerking	te	komen.

Uit een kwantitatieve analyse van bereikte doelgroepen de afgelopen jaren, die we 
telkens maakten in functie van onze jaarverslagen, blijkt dat we over het algemeen een 
groot bereik hebben bij directies en leraren, ook in teamverband. Het valt daarbij wel op 
dat we in verhouding wel relatief meer interventies met leidinggevenden opzetten. Vanuit 
hun cruciale functie in het onderwijskundig beleid is dit een terechte keuze. Toch moeten 
we ervoor waken met onze doelstellingen net ook leraren te bereiken. In de formulering 
van onze operationele doelen maakten we daarom doelbewust gebruik van de term 
‘schoolteams’, omdat professionalisering krachtiger is als zowel directies als leraren dat 
samen doen. Heel bewust beogen we uiteraard ook vooral om meer leraren te bereiken 
met	ons	begeleidingswerk,	en	dan	zeker	ook	groepen	met	een	multiplicatoreffect	 
(vanwege onze verminderende mankracht, én met het oog op een duurzame innovatie). 
WeShare stelt ons in staat om te monitoren of we wel voldoende leraren bereiken. Dat is 
dus zeker een aandachtspunt in ons nieuwe begeleidingsplan.

Jaarlijks gaan we in voorbereiding op ons begeleidingsverslag na welke scholen we zowel 
met ons aanbod als vraaggericht bereikt hebben. Daarvoor maken we gebruik van de 
registraties van de begeleidingsinitiatieven in onze samenwerkingstool WeShare. We 
voegen die gegevens - waarvoor en hoe vaak heeft welke school een beroep op ons 
gedaan? - samen met de deelnames aan congressen, nascholingen, lerende netwerken, 
internationale projecten …

6.3.6. Minder bereikte groepen/moeilijk bereikbare instellingen opvolgen
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Voor de scholen die zo oplichten als minder bereikte onderwijsinstelling, toetsen we de 
verkregen resultaten nog eens bij de operationele teams pedagogisch begeleiders. Dat 
is meteen een signaal aan de begeleiders om aan die scholen extra aandacht te geven. 
Schoolbegeleiders zitten in een bevoorrechte positie om zelf met scholen in gesprek 
te gaan. Vaak gebeurt dat naar aanleiding van een evaluatieoverleg over het voorbije 
schooljaar of de planning van het volgende schooljaar. 

Een school die door de pedagogische begeleiding minder wordt bereikt, is niet altijd een 
beleidszwakke school. Enkel registratiegegevens over deelname aan ondersteunings-
initiatieven of het stellen van een ondersteuningsvraag volstaan zeker niet om hun on-
derwijskwaliteit in te schatten. Die gegevens worden daarom het best gelegd naast ande-
re bronnen, op de eerste plaats de ervaringen van de begeleiders over de samenwerking. 
Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook doorlichtingsverslagen een belangrijke informatie bron 
voor onze organisatie.

Onze werking was er in het verleden nog te vaak op gericht om vraaggestuurd aan de 
slag te gaan. Vandaag verschuiven we steeds meer naar een aanbodgerichte aanpak.

We trachten actief alle scholen te bereiken met ons ondersteuningsaanbod.

We nemen ons voor om meer proactief naar alle scholen toe te stappen.

Naar aanleiding van de verwachting van de overheid om voorrang te geven aan scholen 
met de grootste noden, zullen we een strategie uittekenen om daarmee om te gaan.  
Diezelfde strategie zal ons helpen om beleidszwakke scholen op het spoor te komen en 
om Vlaanderenbreed dezelfde stappen te zetten hen ook daadwerkelijk te bereiken.

Voor verdere duiding verwijzen we naar punt 6.3.3. doelen twee en drie.

Daarnaast geven we verderop ook aan dat we nog meer willen inzetten op onze zicht-
baarheid en op schoolnabije communicatie. Zie punt 6.6.

6.3.7. Omgaan met nieuwe vragen en noden – hoe ruimte voorzien voor vragen die we nog niet 
op het spoor zijn?

De voorbije schooljaren werden de scholen en mét hen de pedagogisch begeleiders ge-
confronteerd met twee grote nieuwe uitdagingen. Enerzijds was er de corona pandemie, 
anderzijds hadden we het voorbije schooljaar te maken met de Oekraïnecrisis. Beide 
onverwachte situaties vereisten een grote wendbaarheid van de pedagogische bege-
leiding. Het digitale afstandsonderwijs en de omgang met een grote toestroom anders-
taligen in ons onderwijs brachten nieuwe noden en behoeften van de scholen aan de 
oppervlakte, waarop we direct moesten ingaan met de gepaste ondersteuning.
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Op die momenten wordt er intern snel gehandeld. Het directieteam verwoordt zo 
snel mogelijk het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en neemt de nodige 
beslissingen om de best mogelijke ondersteuning voor scholen te kunnen uitbouwen. 
Via onze nieuwsbrieven, website, PRO.-site en socialemediakanalen kan snel de nodi-
ge informatie doorstromen tot bij de pedagogisch begeleiders en zeker ook tot bij de 
scholen. We expliciteren uitdrukkelijk waarvoor scholen op ons een beroep kunnen doen. 
Bepaalde pedagogisch begeleiders worden aangesproken om onmiddellijk ondersteu-
nend materiaal uit te werken en ter beschikking te stellen. Daarbij wordt rekening gehou-
den met ieders expertise, waardoor we niet van nul moeten starten.

Uit de voorbije en actuele ‘crisisperiodes’ leerden we dat we in staat zijn om vlot te 
schakelen.	We	beseffen	echter	ook	dat	we	nog	gerichter	te	werk	kunnen	gaan.	De	grootte	
van onze organisatie verplicht ons om met het voltallige directieteam de koers te bepalen 
waar we naartoe willen, zodat de verdere uitwerking van meet af aan duidelijk is. Tege-
lijkertijd zorgen de leidinggevenden ervoor dat bij de besluitvorming collega’s met de 
nodige	expertise	betrokken	worden.	Acute	situaties	vragen	flexibiliteit	en	responsief	
vermogen. Onze OLOT-werking (zie 6.2. professionaliseringsbeleid) stelt ons in staat om 
ad hoc een team samen te stellen om een antwoord te bieden op plotse vragen vanuit de 
scholen, de samenleving of de overheid.

Iedere pedagogisch begeleider heeft een minimumruimte (5 %) van zijn tijds-
besteding om in te gaan op nieuwe vragen.

 f We maken goede afspraken over de tijdsbesteding van de begeleiders.

 f We professionaliseren de begeleiders om zelf rapporten uit WeShare te kunnen 
trekken over hun tijdsbesteding gedurende een bepaalde periode.

 f In gesprekken tussen pedagogisch begeleiders en hun leidinggevende wordt daarover 
gereflecteerd	en	kan	bepaald	worden	welke	bijsturingen	eventueel	moeten	gebeuren.
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Zie 1.7. van het eerste hoofdstuk voor een overzicht van de middelen.

De toegekende ambten en verloven wegens bijzondere opdracht zetten we samen met 
de	op	basis	van	het	decreet	toegekende	financiële	middelen	geïntegreerd	in.

Minimum 80% van de middelen van de beleidsimpulsen zetten we in voor personeels-
kosten, de overige middelen voor werkingskosten. Maximum 20% van die middelen 
dragen we over naar het volgende werkjaar. We stellen ons evenwel vragen bij de haal-
baarheid van de verdeling tussen 80% van de middelen voor personeelsinzet en 20% voor 
werkings middelen. De werkzaamheden van de begeleiders zijn kostenintensief vanwege 
de vele verplaatsingen en de toegenomen kosten voor de digitale werkomgeving.  
De praktijk zal moeten uitwijzen of de budgetten toereikend zijn.

Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen	begeleidt	scholen.	Het	begeleiden	van	CLB’s	is	specifieke	
materie en gebeurt het best geïntegreerd door Vrij CLB Netwerk. We wachten op verdere 
terugkoppeling van het kabinet, zodat een rechtstreekse toekenning van ambten en 
middelen aan Vrij CLB Netwerk mogelijk wordt. In afwachting van een aanpassing aan 
de regelgeving die het toelaat dat de ambten, de verloven wegens bijzondere opdracht 
pedagogische begeleiding en de middelen rechtstreeks aan Vrij CLB Netwerk toegekend 
worden, worden in het schooljaar 2022-2023 de op de dienstbrief voor begeleiding van 
CLB’s voorziene halftijdse ambten pedagogisch adviseur en het, pro rata de begeleide 
organieke betrekkingen bij CLB’s, aantal halftijdse verloven wegens bijzondere op-
dracht pedagogische begeleiding en de pro rata werkingstoelagen bij Vrij CLB Netwerk 
geïntegreerd ingezet voor het begeleiden van CLB’s. Het indienen van het begeleidings-
plan voor de inzet van die middelen en de rapportering daarover gebeurt door Vrij CLB 
Netwerk.

We voeren de besparingen op de pedagogische begeleiding door en zetten in op de 
bijkomende beleidsimpulsen.

 f We verlagen het aantal vte reguliere pedagogisch begeleiders voor de ingezette 
expertises. We maken daarvoor gebruik van pensioneringen en bij voorkeur van vrij-
willige vertrekkers.

 f We simuleren dat we op 1 september 2023 voor circa 31,5 vte minder verloven wegens 
bijzondere opdracht voor reguliere begeleiding toegekend zullen krijgen (waarvan er 
0,5 vte in mindering komt voor het begeleiden van CLB’s, dus 31 vte in mindering voor 
de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen).

6.4. Financieel beleid



151

 f We verschuiven boventallige reguliere personeelsleden met de nodige competenties 
en expertises naar andere middelen (bv. beleidsimpulsen) en stellen in het eventueel 
resterende deel van de 80% van de middelen van de beleidsimpulsen bijkomende 
personeels leden aan.

 f We zetten bijkomend in op datageletterdheid en nadien ook op de nog te bepalen 
vierde beleidsimpuls.

 f Aangezien de overheid de middelen voor de beleidsimpulsen pas vanaf 2025 indexeert 
(en zelfs dan nog niet volledig), stellen we door oplopende personeelskosten (bv. in-
dexeringen) en oplopende werkingskosten (bv. verhoging van kilometer vergoedingen) 
steeds	minder	jaar-vte	voor	de	betreffende	beleidsimpulsen	aan.	Door	maximum	20%	
overdracht van middelen naar het volgende werkjaar, vlakken we het te minderen 
aantal jaar-vte af.

Interne werking: hoe organiseren we ons?
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6.5. Doelgerichte samenwerking

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft talrijke structurele 
samenwerkings verbanden. Vaak zijn die samenwerkingen uitdrukkelijk gelinkt aan een welbepaald thema. 
Waar dat zo is, hebben we dat genoteerd bij de operationele doelen in hoofdstuk 4.

Hierna beschrijven we in algemene zin onze externe samenwerking. Samenwerking kan zeer diverse 
vormen aannemen, die zich op een continuüm situeren. Zo verwijzen we soms ook door (als makelaar) naar 
externe organisaties waarmee we een afgestemde, gelijkaardige visie delen.

6.5.1. Netoverschrijdende samenwerking

De pedagogische begeleidingsdiensten werken samen rond gelijkaardige uitdagingen, met name rond 
gemeenschappelijke operationele doelen binnen de respectievelijke begeleidingsplannen (bijvoorbeeld het 
thema datageletterdheid, waarrond we ook met academici netoverschrijdend willen werken). De samen-
werking wordt evenwel soms bemoeilijkt door de tijdsdruk: begeleiders moeten sober omgaan met vergade-
ringen en op de werkvloer zijn. Dat neemt niet weg dat we in een zeer goede verstandhouding en bijzonder 
open relatie met elkaar willen verder werken en een cultuur van samenwerking stimuleren.

Het	 streven	naar	meerwaarde	 en	 efficiëntie	 van	de	 internetten-samenwerking	 staat	 daarbij	 voorop.	
We werken samen vanuit onze eigenheid, ieder met zijn eigen sterktes en dat op verschillende manieren. 
Er is immers een continuüm van samenwerkingsmogelijkheden: (1) wetenschappelijke onderbouwing en 
expertise-opbouw, (2) expertise-uitwisseling, (3) samen ontwikkelen, (4) samen op de werkvloer de onderwijs-
instellingen en respectievelijke personeelsleden ondersteunen en (5) het monitoren van de samenwerking 
met	het	oog	op	kwaliteitsontwikkeling.	We	zijn	ook	flexibel	in	samenwerkingsvormen:	we	werken	zowel	met	
alle pedagogische begeleidingsdiensten samen, als bilateraal.
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Wetenschappelijke onderbouwing en expertise-opbouw

Uiteraard staat hier het begeleidingswerk, het professionaliseren centraal. We richten een net-
overschrijdende	 adviesgroep	 met	 onderzoekers	 en	 experten	 op	 rond	 effectief	 professionaliseren 
(zie wetenschappelijke onderbouwing).

Expertise-uitwisseling - Effectmeting van Doelgerichte BegeleidingsInterventies

De pedagogische begeleidingsdiensten hadden al een netoverschrijdende samenwerking rond het 
thema	effectiviteit.	De	overheid	stelt	nu	een	wetenschappelijk	onderbouwd	instrument	ter	beschikking	om	
de	 effectiviteit	 van	 begeleidingsinterventies	 in	 kaart	 te	 brengen.	 Tijdens	 het	 schooljaar	 2022-2023	 wordt	
dat proefgedraaid. De verschillende begeleidingsdiensten zullen hierrond samenwerken en ervaringen 
uitwisselen.

Expertise-uitwisseling – Talenbeleid/lezen

Rond talenbeleid hebben de pedagogische begeleidingsdiensten al jarenlang een sterke traditie 
om samen te werken. We continueren die samenwerking op het vlak van gezamenlijke uitwisseling, 
expertisedeling en professionalisering. We verkennen of we een stap verder kunnen zetten, bijvoorbeeld 
door gemeenschappelijk bepaalde initiatieven op te zetten, bijvoorbeeld in verband met het Leesoffensief of 
de taalintegratietrajecten.

Samen in rechtstreeks contact met scholen/centra en de respectievelijke personeelsleden – 
buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs professionaliseren we samen leidinggevenden, leraren en andere 
personeelsleden via gezamenlijke collegiale visitaties voor OV1 en OV2. Er is daarvoor een samenwerking 
opgezet tussen GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en POV. De focusdomeinen zullen door de deelnemende 
scholen bepaald worden. Tijdens het eerste semester van 2022-2023 bereiden we dat verder voor om tijdens 
het tweede semester daadwerkelijk van start te gaan.

Anderzijds	participeren	leraren	OV3,	beroepsspecifieke	vorming	van	POV	aan	lerende	netwerken	van	
Katholiek onderwijs Vlaanderen voor dezelfde doelgroep.

We zullen ook netoverschrijdend samenwerken in het project ‘Hoge doelen stellen in het buitengewoon 
onderwijs’,	een	samenwerking	die	we	ook	na	afloop	van	het	tweejarig	project	willen	continueren.

Samen in rechtstreeks contact met scholen/centra en de respectievelijke personeelsleden 
– volwassenenonderwijs

De begeleiding van het volwassenenonderwijs werkt structureel sterk netoverschrijdend samen, ook 
met Ligo. De samenwerkingsovereenkomst is richtinggevend en bevat de gemeenschappelijke doelen. Voor 
curriculumontwikkeling werken GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en POV expliciet samen. We verwijzen 
naar bijlage 5 voor een uitgebreide beschrijving van dit samenwerkingsverband.
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i-Learn

In het kader van het project i-Learn hebben we een consortium opgericht met al de andere onder-
wijsverstrekkers (We-Learn) om in nauwe samenwerking met het i-Learnteam van imec en de KU Leuven 
de implementatie van het i-Learnplatform in onze scholen te ondersteunen. Het i-Learnproject beoogt 
leraren digitale tools en ondersteuning aan te reiken om op eenvoudige wijze leertrajecten op maat van elke 
leerling te creëren. Het stimuleert scholen zo om verdere stappen te zetten in de digitale transformatie van 
ons onderwijs. Het professionaliseringsaanbod rond i-Learn is via een tender in de markt gezet. We hebben 
met alle onderwijsverstrekkers daarvoor samen een dossier samengesteld en ingediend om onze krachten 
maximaal	 te	 kunnen	 bundelen	 met	 het	 oog	 op	 een	 zo	 effectief	 en	 duurzaam	 mogelijke	 implementatie.	
Hoewel we slechts voor een minderheid van de percelen van de tender verantwoordelijk zijn - de meerder-
heid is aan externe partners gegund -, proberen we vanuit een sterke interne werking binnen het consortium 
onze percelen zo goed mogelijk in te vullen en volgen we vanuit ons dagelijks contact met onze scholen de 
impact van de professionalisering op. Op grond daarvan geven we feedback aan het i-Learnteam van imec 
met het oog op het optimaliseren van de professionalisering, zonder evenwel de garantie te hebben dat dat 
door het i-Learnteam wordt opgevolgd.

Interne werking: hoe organiseren we ons?
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6.5.2. Samenwerking met Vrij CLB Netwerk

Overleg tussen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vrij CLB 
Netwerk is structureel ingepland om elkaars werking zo goed mogelijk te kennen en elkaars taal te verstaan.

Regionaal

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

Sinds het ontstaan van de ondersteuningsnetwerken en de expliciete rol van de vier partners - gewoon 
onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding - is het Vrij CLB Netwerk meer een 
partner geworden in het begeleidingswerk in scholen en werken we meer samen.

Vlaanderenbreed

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

 f Een informeel overleg tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vrij CLB Netwerk om noden uit de 
scholen/CLB’s te bespreken, gezamenlijke beleids- en begeleidingsinitiatieven te nemen, de actualiteit te 
bespreken.

 f Structurele deelname van medewerkers van het Vrij CLB Netwerk aan overlegorganen en lerende netwerken 
georganiseerd voor pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 f Omgekeerd is Katholiek Onderwijs Vlaanderen lid van de Stuurgroep Protocollering van de Diagnostiek (Prodia), 
een netoverstijgend project van CLB’s en het onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaard iseerde en 
kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.

6.5.3. Samenwerking met externe onderwijsactoren

Met de overheid

Onze samenwerking met de overheid spreidt zich uit over zeer veel terreinen. We denken daarbij 
aan het samenwerken met het Departement Onderwijs en Vorming (bv. in stuurgroepen OBPWO, Vlaamse 
toetsen…), AHOVOKS voor curriculumontwikkeling, met de Vlaamse onderwijsinspectie (zie verder), met vele 
andere verschillende departementen (bv. Welzijn), met het beleidsdomein ‘werk’, Agentschap inburgering 
en integratie en met allerlei andere initiatieven die de overheid genomen heeft, zoals de Groep Maatwerk, 
het Leesoffensief, de Kwaliteitsalliantie, de klankbordgroep wel bevinden, de studiedagen rond de peilingen, 
projecten van Vzw De Rand … Ook met de provincies en organisaties in de grootsteden wordt samengewerkt. 
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Met tal van actoren hebben we meer dan driemaal per schooljaar contact. Het voornaamste doel 
van de samenwerking met de overheid is veelal in functie van de ondersteuning van de leerlingen in onze 
scholen, soms ook de eigen professionalisering. Door onze deelname behartigen we ook de belangen van 
onze onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd krijgen we daardoor kansen om expertise uit te wisselen of op te 
bouwen.

Met de onderwijsinspectie

In wat volgt, staan we nog wat uitgebreider stil bij onze samenwerking met de Vlaamse onderwijs-
inspectie. Naast een niveau-overstijgend overlegorgaan wordt er voor de verschillende onderwijsniveaus 
overlegmomenten georganiseerd, zodat de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten 
elkaar regelmatig ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan overeenkomstig hun opdrachten. Uit dat 
overleg worden ook vaak adhoc-werkgroepen (bv. rond de Voice app, rond data…) opgericht. Er zijn ook een 
anatal resonansgroepen, bv. rond de modernisering. Over deze samenwerking wordt jaarlijks in een apart 
jaarverslag gerapporteerd.

Voor het basisonderwijs ziet het structureel overleg er als volgt uit:

 f Het niveaugebonden formeel overleg heeft als doel om specifieke thema’s vanuit het niveau basis onderwijs 
met elkaar te bespreken, elkaar te informeren of af te stemmen. Het omvat zowel thema’s vanuit het gewoon 
als het buitengewoon basisonderwijs. Het overleg vindt minimum drie keer per schooljaar plaats. We wisselen 
daarbij af tussen live en online overleg. Die keuze wordt mede bepaald door de agenda. Jaarlijks nemen 
we één thema in de focus: dat thema diepen we inhoudelijk uit. Afgelopen schooljaren kwamen zo kleuter-
onderwijs en taalgericht onderwijs aan bod.

 f Indien nodig wordt er tussentijds met een beperkte (of gespecialiseerde) delegatie een specifiek thema 
opgenomen. Afgelopen schooljaar kwamen collega’s met de focus buitengewoon onderwijs zo tussentijds 
samen. Op het structurele overleg wordt dan naar het geheel teruggekoppeld.

 f De delegaties op het structureel overleg worden – indien een thema dat vraagt- uitgebreid met inhoudelijke 
experten vanuit de verschillende partners. Het overzicht blijft altijd bewaard in de vaste groep van het 
structureel overleg.

 f Vanuit het formeel overleg participeren leden van de pedagogische begeleidingsdiensten jaarlijks – met een 
eigen inbreng - aan één thematische professionaliseringsdag voor leden van de onderwijsinspectie. Doel van 
die professionaliseringsdag is elkaars werkwijze, de gehanteerde materialen, instrumenten en taal beter 
te leren kennen. Afgelopen schooljaar stond taal in alle leergebieden op het programma; daarvoor ook al 
evaluatie en gevalideerde proeven. Voor de toekomst plannen we brede beeldvorming en differentiatie.
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Voor het secundair onderwijs is het overleg inspectie-pedagogische begeleiding vierledig van aard:

 f Het niveaugebonden formeel overleg vindt ongeveer drie keer per schooljaar plaats. De voornaamste 
doelstelling van het formeel overleg is om van gedachten te wisselen en afspraken te maken over thema’s 
vanuit het perspectief secundair onderwijs (bv. evaluatiebeleid), het overleg in de deelplatformen vanuit een 
over koepelend perspectief te monitoren en thema’s na een eerder vakoverschrijdende benadering voor een 
specifieker perspectief door te verwijzen naar de deelplatformen (bv. onderzoekscompetentie). Het voorbije 
schooljaar werd de werking van de deelplatformen secundair onderwijs grondig geëvalueerd en bijgestuurd 
vanuit het niveaugebonden overleg.

 f Een klankbordgroep nieuwe eindtermen vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar over de implementatie 
van de nieuwe eindtermen in het kader van de uitrol van de modernisering secundair onderwijs. Tot nog toe 
lag de focus op overleg en intervisie over de eerste graad met thema’s als de lesuren differentiatie, basis-
geletterdheid, eindtermen met een transversaal karakter … We trachten in overleg tot een goed afspraken-
kader te komen waarover iedereen nadien de eigen betrokkenen informeert.

 f Vak- of studiedomeingebonden deelplatformen zijn structurele platformen die één, maximum twee keer per 
schooljaar samenkomen om een of enkele vooraf bepaalde thema’s specifiek voor het eigen vakdomein of 
studiedomein in de diepte te bespreken.

 f Themagroepen kennen een tijdelijk karakter en worden opgericht om vak- of studiedomeinoverschrijdend een 
specifiek thema te bespreken. Zo werd met de introductie van de nieuwe STEM-eindtermen een themaoverleg 
STEM ingericht dat al één keer plaatsvond en waarin de verschillende visies op het STEM-onderwijs en de 
kansen en uitdagingen bij de implementatie van de STEM-eindtermen in de scholen aan bod kwamen.

Ook voor het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenen-
onderwijs is er een structurele samenwerking.

Met hogescholen en universiteiten

Vanuit de pedagogische begeleiding zoeken we actief samenwerking met het hoger onderwijs op 
de domeinen en voor de thema’s die we gemeenschappelijk hebben. Dat resulteert enerzijds in structurele 
samenwerkingsverbanden, zoals de Vlaanderenbrede adviesraad lerarenopleiding of de samenwerking 
met het Centrum voor Andragogiek (CVA) van Universiteit Antwerpen, en anderzijds in ad hoc of project-
matige	 partnerschappen	 met	 betrekking	 tot	 specifieke	 initiatieven	 (bv.	 bij	 de	 vorming	 van	 mentoren	 of	
startersdagen).

Die samenwerking situeert zich vooral op het vlak van:

 f Vorming: zo werken we bijvoorbeeld samen met het hoger onderwijs in de vormingsdagen voor mentoren of 
voor leiderschapstrajecten (bv. voor directies secundair onderwijs).

 f Aanvangsbegeleiding: lerarenopleiders betrekken we waar mogelijk in de startdagen voor beginnende leraren 
(bv. hogeschool VIVES in West-Vlaanderen) of we werken actief mee aan initiatieven van hogescholen met 
betrekking tot aanvangsbegeleiding (bv. project voorsprongfonds van hogeschool Odisee).
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 f Onderzoek: door mee te werken in stuurgroepen, maar ook door onderzoeksresultaten (materialen, inzichten 
…) van (praktijkgericht) onderzoek te integreren in ons begeleidingswerk.

De ondersteuning van startende leraren is een belangrijke opdracht voor de pedagogische begeleiding 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Nu de lerarenopleidingen ook decretaal een rol toebedeeld krijgen 
in die ondersteuning, zet de pedagogische begeleiding sterker in op haar samenwerking met de leraren-
opleidingen. Daarbij werken we voor bepaalde thema’s Vlaanderenbreed samen met alle (katholieke) leraren-
opleidingen of zochten we voor concrete initiatieven toenadering tot regionale partners van hoger onderwijs 
of	tot	een	specifieke	opleiding	of	expertisecentrum	om	een	initiatief	in	een	bepaalde	regio	vorm	te	geven.	Bij	
de doelstellingen van het begeleidingsplan geven we dat per operationeel doel aan.

In de loop van dit begeleidingsplan zullen we aan een explicieter afsprakenkader werken om ervoor 
te zorgen dat de samenwerking met het hoger onderwijs vanuit dezelfde principes vertrekt, ook al kan de 
concrete uitwerking daarvan contextueel verschillen.

Vanuit onze strategische leiderschapsagenda gaan we eveneens verder actief op zoek naar manieren 
waarop we met onze hogescholen en universiteit tot samenwerkingsverbanden kunnen komen. Een eerste 
stap daartoe zetten we al tijdens het schooljaar 2022-2023. In het aanbod komt er een nieuw initiatief onder 
de naam ‘Het Forum’. Het Forum is de overkoepelende benaming voor een reeks van professionaliserings-
initiatieven die ruimte geven aan onze hogescholen en universiteit om het onderzoek en de resultaten van 
hun expertisethema’s aan een ruimer publiek te kunnen voorstellen. De bedoeling is om de deelnemers te 
prikkelen in hun denken over hun eigen schoolpraktijk. Onderzoeksresultaten zijn een belangrijke inspiratie-
bron voor onderwijsvernieuwing. De initiatieven duren een halve dag, worden altijd digitaal aangeboden 
en bieden de deelnemers voldoende kansen om met de onderzoekers in gesprek en/of discussie te gaan. 
De keuze voor de naam ‘Het Forum’ maakt duidelijk dat onze organisatie ruimte maakt voor (resultaten 
van wetenschappelijk) onderzoek en dat zij openstaat voor dialoog met andere onderwijspartners. We 
beschouwen het feit dat uitgangspunten en bevindingen soms kunnen afwijken van de visie binnen de eigen 
organisatie niet als bedreigend, maar juist als verrijkend voor de werking van de pedagogische begeleiding. 
Het is essentieel dat scholen meer nadenken over hun kwaliteit. We kaderen Het Forum uitdrukkelijk op die 
manier en de ruimte voor dialoog en discussie in elke sessie biedt de kans om standpunten en visie met 
elkaar te confronteren. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen naar ons eigen professionaliseringsaanbod.

Met het Onderwijscentrum Brussel (OCB)

In 2015 werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de pedagogische begeleidingsdiensten 
en Onderwijscentrum Brussel (OCB). De bedoeling van de samenwerking en de afstemming is maximaal 
ondersteunend te zijn voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, vanuit de eigen sterktes en waar 
het kan vanuit complementariteit. Daartoe wordt er jaarlijks een formeel overleg georganiseerd tussen de 
coördinatoren	 van	OCB	en	de	 schoolbegeleider-verbindingsfiguur.	 Vragen	die	 scholen	aan	het	Onderwijs-
centrum Brussel en/of de pedagogische begeleiding stellen, worden gedeeld en we maken gezamenlijke 
afspraken over de begeleidingsinhouden en de begeleidingsstrategie, steeds vanuit ieders expertise. Bij het 
jaarlijks overleg kijken we overigens niet alleen vooruit, maar blikken we ook even terug op het voorbije 
werkjaar. Ook tussentijds vinden we elkaar bijvoorbeeld over de inhoud van elkaars begeleidingsinitiatieven, 
indien dat relevant is voor begeleidingen in dezelfde school. Af en toe zetten we eveneens een gezamenlijke 
ondersteuning op, onder meer naar aanleiding van een doorlichting.
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Op vraag van OCB loopt er momenteel een traject om het samenwerkingsprotocol te verdiepen met 
het oog op de actuele uitdagingen, waaronder het lerarentekort.

Met andere kennisinstellingen

We hebben binnen het buitengewoon onderwijs een jaren-
lange traditie van samenwerking met de voorzieningen uit de wel-
zijnssector om aan leerlingen een complementair en geïntegreerd 
onderwijs-, zorg- en therapieaanbod te kunnen bieden. Zorg- en 
welzijnsvoorzieningen dragen bij aan een breed maatschappelijke 
inclusie en dus ook inclusie in het onderwijs.

We beschouwen afstemming tussen het buitengewoon 
onderwijs en de welzijnssector als een noodzakelijke voorwaarde 
met het oog op nieuwe ontwikkelingen binnen de welzijnssector 
én het onderwijs. Er zijn uitdagingen genoeg en altijd is het doel 
om tot een maximale samenwerking te komen. De verdere uitwer-
king van het decreet leersteun grijpen we aan als een ui t gelezen 
kans om verder bruggen te bouwen en verbanden te leggen 
tussen de beleidsdomeinen onderwijs, zorg en welzijn.

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

Met internationale partners

Op het internationale forum werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met enkele toonaangevende 
universiteiten en hogescholen. Zo werken we bijvoorbeeld al meerdere jaren samen met Fontys, een hoge-
school uit Nederland die er een sterke band op nahoudt met praktijkgericht onderzoek. De Tallinn University 
uit Estland is al jarenlang onze vaste partner, zowel in KA2- als in het uitwerken en organiseren van KA1-mo-
biliteiten. Beide instellingen spelen een belangrijke rol in Erasmus+ projecten waarbij innovatie centraal staat. 
Zij	nemen	 in	het	partnerschap	de	 rol	 van	flankerende	onderzoekinstelling	op	zich	of	 zijn	verantwoordelijk	
voor het binnenbrengen van innovatie (nieuwe didactische inzichten, methodieken, strategieën …). We staan 
als Katholiek Onderwijs Vlaanderen zelf in voor de contextualisering naar de Vlaamse onderwijscontext.

Internationale expertise komt zo niet alleen terecht bij onze pedagogisch begeleiders, maar we laten 
de innovaties ook landen in ons netwerk van scholen. Dat doen we rechtstreeks door scholen van meet af aan 
actief te betrekken in de Europese projectwerking of onrechtstreeks door ontwikkelde materialen of nascho-
lingen vanuit die projecten, al dan niet samen met de buitenlandse partners, aan te bieden in Vlaanderen 
en/of Europa onder de vorm van professionaliseringsinitiatieven of als onderdeel van een (bestaand) 
begeleidingstraject.
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Naast met universiteiten en hogescholen werken we ook nauw samen met pedagogisch sterke orga-
nisaties en lesgevers. VITA Comm en Dorea uit Cyprus zijn daar twee voorbeelden van. VITA Comm is toon-
aangevend, wanneer het gaat over burgerschap, blended leren en goed onderwijs voor alle leerlingen. Dorea 
heeft sterke lesgevers binnen de thema’s outdoor learning en arts integrated and imaginative learning. 
Verder werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook samen met enkele scholen die in hun eigen land een 
niveau van excellentie bereikt hebben, zoals Dene Magna in het Verenigd Koninkrijk, ZS Kunratice uit Tsjechië 
en AFP Patronata San Vincenzo uit Italië. Onze langdurige samenwerking met die onderwijsinstellingen biedt 
Vlaamse	scholen	uit	ons	netwerk	de	kans	om	samen	met	en	van	elkaar	te	leren	over	specifieke	thema’s	in	een	
internationale context.

Wat de Europese samenwerking betreft, is die momenteel al goed uitgebouwd voor het leerplicht-
onderwijs (basisonderwijs, algemeen secundair onderwijs en volwassenenonderwijs). In de toekomst willen 
we dat nog uitbreiden voor het technisch en beroepssecundair onderwijs, en het buitengewoon onderwijs. 
Verder willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen het opgebouwde Europese netwerk verder 
ontsluiten	voor	de	scholen	in	ons	netwerk,	zodat	zij	ook	eigen	specifieke	projecten	kunnen	ontwikkelen	en	
implementeren in een internationale samenwerking.

Samenwerking bij het opnemen van onze makelaarsrol

Ten slotte kunnen we ervoor opteren om niet zelf in te gaan op een vraag of een thema, maar om onze 
makelaarsrol te vervullen en scholen met vragen in verband met bepaalde inhouden rechtstreeks door te 
verwijzen naar het aanbod van anderen. We doen in die gevallen bij voorkeur een beroep op organisaties, 
hogescholen of universiteiten met wie we reeds een band hebben opgebouwd en/of die deel uitmaken van 
onze organisatie. We zijn volop een strategie aan het ontwikkelen om onze rol als makelaar gelijkgericht en 
kwaliteitsvol op te nemen. Bij de inhoudelijke doelen geven we aan met welke partners we samenwerken om 
onze doelen te bereiken. In die samenwerkingen nemen we ook onze rol als makelaar op.

6.6. Communicatie en zichtbaarheid

Onze pedagogisch begeleiders werken schoolnabij en zijn voor de meest uiteenlopende 
vragen van scholen het eerste aanspreekpunt. We informeren via de website en PRO.-site 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over onze pedagogische dienstverlening en maken 
handig gebruik van de communicatiekanalen die op de PRO.-site voortbouwen. Daar-
bij staat altijd de gebruiker centraal. Zo stelt hij zelf zijn nieuwsbrief samen op basis 
van zijn interesses. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen communiceren we met de 
verschillende doelgroepen via de wekelijkse nieuwsbrief en voor het secundair onderwijs 
wordt	er	maandelijks	een	specifieke	vakkennieuwsbrief	samengesteld.

Als pedagogische begeleiding maken we eveneens gebruik van digitale leraren netwerken 
waarin leraren met elkaar communiceren, ideeën uitwisselen en samen materiaal uit-
werken. Het is een online uitwisselingsplatform dat pedagogisch begeleiders eveneens 
kunnen inzetten als begeleidingsstrategie.
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Vanuit de Academie brengen we op uiteenlopende manieren ons professionaliserings-
aanbod	onder	de	aandacht.	Vanaf	het	schooljaar	2022-2023	werken	we	met	een	flexibel	
aanbod. Dat wil zeggen dat we ons aanbod in de loop van het schooljaar voortdurend 
aanvullen. Op die manier kunnen we snel inspelen op nieuwe behoeften en de snel ver-
anderende actualiteit.

Aan de hand van gerichte en heldere communicatie streven we ernaar in alle scholen ons 
ondersteuningsaanbod voldoende bekend te maken, ook tot bij de individuele leraar. We 
hebben de ambitie dat alle scholen op de hoogte zijn van ons ondersteuningsaanbod, 
vertrouwd zijn met de verschillende communicatiekanalen die we hanteren en een be-
roep op ons doen wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Onze doelgroepen weten waarvoor ze op ons een beroep kunnen doen en vinden op 
een laagdrempelige wijze ons geïntegreerd professionaliseringsaanbod terug.

 f We informeren onze scholen over ons begeleidingsplan, onze werkingscode, en delen 
onze begeleidingsverslagen.

 f We herwerken en actualiseren de themapagina’s op de website en de PRO.-site, waarbij 
we voortaan (nog) meer de nadruk leggen op wat de verschillende doelgroepen op het 
vlak van ondersteuning van ons mogen verwachten.

 f We hebben in onze verschillende communicatie-uitingen aandacht voor de verbinding 
tussen begeleiding, nascholing, vorming en professionalisering.

 f We zorgen ervoor dat via de website; de PRO.-site en de nieuwsbrieven relevante 
inhouden bij de verschillende doelgroepen terechtkomen, en zetten versterkt in op het 
bereiken van leraren.

 f We zetten de sociale media gericht in en bekijken verder welke initiatieven nodig zijn 
om de werking van de pedagogische begeleiding laagdrempelig toe te lichten (met 
focus op het schoolteam en de leraar).
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7. Bijlagen

7.1. Bijlage 1: Over onderwijskwaliteit en kwaliteitsvol onderwijs in een katholieke 
dialoogschool

7.1.1. Onderwijskwaliteit: een begrip met veel dimensies

 f de leraar van het zesde leerjaar die via extra oefenmomenten de leerlingen met een zo groot mogelijke 
woorden schat Frans naar het secundair laat overgaan

 f het schoolteam dat samen met de ouders de speelplaats ombouwt naar een omgeving die tegelijk speels, 
duurzaam en leerrijk is

 f de leerlingenbegeleider die even opvolgt of die jongere goed is thuisgekomen

 f de coördinator die leerlingen boven zichzelf doet uitstijgen tijdens het schooltoneel

 f de leraar die zijn lesvoorbereiding loslaat en met de leerlingen een gesprek aangaat over een conflict dat 
gisteren in het nieuws kwam; en daarbij de link maakt tussen fake news en betrouwbaar nieuws

 f de directeur die de leerlingen weet te inspireren om hun beste beentje voor te zetten tijdens de examens en 
tegelijk ook ouders weet te responsabiliseren over hun rol in de opvolging van hun kinderen

 f de leraar die de anderstalige nieuwkomers in zijn klas de weg wijst naar de sportclub in de gemeente

 f de leraar die haar passie voor Latijnse cultuur kan overbrengen aan haar leerlingen

 f de leraar en de orthopedagoog in de school voor buitengewoon onderwijs die na overleg met de ouders in 
de klassenraad een leerling ’s morgens in een prikkelarme ruimte ontvangen om hem voldoende tot rust te 
komen vooraleer het klasgebeuren begint
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 f het schoolteam dat bij een plotse corona-uitbraak leerboeken rondbrengt aan de deur van elke leerling om 
de volgende dag online te kunnen werken

 f de leraar die zijn studenten tijdens de kerstvakantie meeneemt naar het examen voor heftruckchauffeur

 f de preventie-adviseur die alles in het werk stelt voor een helling waardoor de leerling in een rolstoel 
gemakkelijker naar het praktijklokaal kan

 f de directeur die tijdens de ouder- en leerlingcontacten langsloopt in de gangen om bij de wachtende ouders 
en leerlingen feedback te verzamelen over hun tevredenheid met de digitale communicatie

 f het schoolbestuur dat samen met de directies beslist om extra personeel aan te werven dat toezichten kan 
overnemen zodat de hoge werkdruk van het schoolteam wat verlicht wordt

 f de kleuteronderwijzer die na een analyse van de KOALA-toetsen via pre-teaching en gewijzigde groeps-
samenstelling de luistervaardigheid van een aantal kleuters extra stimuleert, daarbij ondersteund door een 
pedagogisch begeleider

 f de internaatsmedewerker die tijd vrijmaakt om een jongere extra te begeleiden bij haar studieplanning

 f de leraar die met hulp van het CLB weet te vermijden dat een leerling met schoolmoeheid de school verlaat

 f de administratieve medewerker die een idee uitwerkt om de schoolrekening voor ouders lager te maken

 f de leraar die vanuit haar geloof in het leervermogen van de leerlingen ook in die ‘uitdagende klas’ de lat hoog 
blijft leggen om zelfs meer dan de leerplandoelen te bereiken

 f het schoolteam dat alle leerlingen opvangt bij het overlijden van een klasgenoot

7.1.1.1. Onderwijskwaliteit is een breed begrip

Elke dag zien we vele mooie voorbeelden van onderwijskwaliteit in onze scholen5. De opsomming 
hierboven is maar een kleine selectie van hoe onderwijsmensen dagelijks op vele manieren een stapje extra 
zetten om onderwijskwaliteit te realiseren. Het toont ook hoe uiteenlopend de voorbeelden van onderwijs-
kwaliteit zijn. De voorbeelden maken zo duidelijk dat onderwijskwaliteit een begrip is met heel veel dimensies.

De leerprestaties, de doorstroom naar het vervolgonderwijs, het welbevinden, de didactische aanpak, 
de	differentiatie,	de	communicatie,	de	infrastructuur,	de	professionalisering	van	het	schoolteam,	de	school-
facturen … zijn allemaal dimensies die onderdeel uitmaken van de onderwijskwaliteit van een school en van 
een onderwijssysteem. Onderwijskwaliteit is dus een multidimensioneel begrip. Het heeft daarom geen 
zin om ‘dé’ kwaliteit van een school (laat staan van een heel onderwijssysteem) in één omschrijving te willen 
uitdrukken. En al helemaal niet in één cijfer, want heel wat van die dimensies zijn immers heel moeilijk of zelfs 
onmogelijk	te	kwantificeren.

5. Met ‘scholen’ worden al onze onderwijsinstellingen bedoeld: basis- en secundaire scholen zowel voor het gewoon en het buitengewoon 
onderwijs, onze academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteit, en onze internaten.
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7.1.1.2.  De school heeft de regie

Bovendien zijn er verschillende invullingen mogelijk van het begrip onderwijskwaliteit. Er is geen one size 
fits all omschrijving. Elke school geeft actief vorm aan onderwijskwaliteit. Ze is nooit zo maar een passieve 
uitvoerder van wat anderen hebben bedacht als ‘onderwijskwaliteit’. In wat ze doet, kan ze niet anders dat 
altijd zelf betekenis geven aan dat begrip.

Bij de ene school weegt didactische vernieuwing meer door, de andere school hecht extra belang aan 
een warm leer- en leefklimaat, de doorstroom naar het hoger onderwijs, de brede zorgwerking of de leer-
plangerichtheid. Het is uiteraard geen of-of-verhaal, maar elke school legt wel eigen accenten. Aan welke 
dimensies van onderwijskwaliteit een school een bijzondere waarde toekent, hangt in belangrijke mate af 
van het pedagogisch project en de traditie van de school. Immers, vanuit diverse charisma’s en contexten 
kregen en krijgen onderscheiden pedagogische projecten vorm wat resulteert in een grote verscheidenheid 
aan katholieke scholen met elk hun eigenheid. Naast het pedagogisch project bepalen ook de ligging, het 
studieaanbod en de leerlingeninstroom de verschillende invullingen van wat onderwijskwaliteit precies in 
een school betekent.

Die verschillen inzake invulling van onderwijskwaliteit zijn niet alleen noodzakelijk, maar zelfs wenselijk: 
op die manier kan elke school best, vanuit het eigen mens- en wereldbeeld, rekening houden met de eigen 
context en input, tegemoetkomen aan de diverse gestelde verwachtingen; en hebben ouders en leerlingen 
de vrijheid om te kiezen welke school best aansluit bij de eigen opvoeding, verwachtingen en noden.

De invulling van wat scholen verstaan onder ‘onderwijskwaliteit’ is ook dynamisch en evolutief: ze 
verandert doorheen de jaren. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen en inzichten uit de dialoog met anderen, 
dagen scholen uit om hun kijk op onderwijskwaliteit geregeld bij te stellen zonder daarbij de speelbal te 
worden van de waan van de dag. De kern blijft uiteraard steeds overeind.
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7.1.1.3.  Drie gemeenschappelijke bouwstenen

Scholen verschillen dus veelal van elkaar in hun invulling van onderwijskwaliteit. Tegelijk kenmerken 
die visies op kwaliteit van scholen in ons netwerk zich door heel wat gemeenschappelijke bouwstenen.

Katholieke dialoogschool als fundament

Katholieke scholen in Vlaanderen staan in een rijke katholiek-pedagogische traditie. Al onze scholen 
hebben gemeenschappelijk dat ze hun christelijke inspiratie naar de hedendaagse context van levens-
beschouwelijke diversiteit toe vertalen. Die gemeenschappelijkheid vatten we in de kadervisie van de 
katholieke dialoogschool.

Vanuit hun christelijke inspiratie en vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave 
zijn, willen katholieke dialoogscholen iedereen, ongeacht hun levensbeschouwelijke betrokkenheid, uitdagen, 
motiveren en kracht geven om aan het onderwijsproject van de school mee te werken. Door in dialoog te 
gaan met elkaar, en met elkaars mens- en wereldbeelden, leren leerlingen de eigen identiteit ontdekken en 
verdiepen. Dat is het engagement dat iedereen aangaat die bij een katholieke school betrokken is.

6. Snoecx, C. (2018). Hoop doet Leren: aanzet tot een pedagogie voor de katholieke dialoogscholen. Brussel; LICAP.

Zeven wegwijzers, die verwijzen naar zeven Bijbelse intuïties, 
inspireren scholen om een katholieke dialoogschool te worden.6 Zo draagt 
elk van onze scholen gastvrijheid hoog in het vaandel: iedereen is welkom, 
wars van maat schappelijke uitsluitings mechanismen (eigentijds tegen-
draads). Zoals ook de wegwijzer van generositeit scholen vandaag stimuleert 
alle leerlingen uit te dagen (genereus ambitieus).

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL                                                                            
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Wetenschappelijke inzichten als gemeenschappelijke onderbouwing

De keuzes die onze scholen maken in de invulling van onderwijskwaliteit, zijn geïnformeerd door 
wetenschappelijke inzichten in het leren en onderwijzen van leerlingen.

Niet alleen de klassieke grote meta-studies (bv. Hattie, 2012; Dean & Marzano, 2012), maar ook gerichte 
onderzoeken en studies in de Vlaamse context én eigen praktijkonderzoek dragen waardevolle inzichten aan 
en geven inspiratie. Tegelijk zijn onze scholen er zich van bewust dat er zelden of nooit een rechtstreekse lijn 
is tussen onderzoeksresultaten en de concrete context waarin de leraar met zijn leerlingen werkt: de aard en 
de complexiteit van leer- en onderwijsprocessen en alle contextfactoren en persoonlijke en inter persoonlijke 
variabelen die daarop inspelen, laten nu eenmaal niet toe om met een concreet onderwijskundig recepten-
boek naar buiten te komen dat altijd en overal ‘werkt’ of de gewenste resultaten oplevert. Werken met weten-
schappelijke inzichten vraagt altijd de tussenkomst van een onderwijsprofessional die zich laat informeren 
door de onderzoeksresultaten en gericht kan vertalen naar de eigen praktijk. We spreken daarom van 
evidence-informed en niet van evidence-based.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/visietekst
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/visietekst
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/missie-visie-kernwaarden/van-waaruit
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De verwachtingen van de overheid in het Referentiekader Onderwijskwaliteit

Ook het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) biedt een wetenschappelijk onderbouwde en 
gemeenschappelijke invulling van wat onderwijskwaliteit inhoudt. Het ROK doet dat via 37 kwaliteits-
verwachtingen	–	waarmee	de	overheid	erkent	dat	onderwijskwaliteit	effectief	een	multidimensioneel	begrip	
is	dat	naast	‘effecten’	ook	heel	wat	procesfactoren	bevat.

Het ROK is een kader dat we gemeenschappelijk hebben met alle andere scholen in het Vlaamse 
onderwijs systeem, maar ook hier legt elk van onze scholen eigen klemtonen vanuit de kadervisie van de 
katholieke	dialoogschool,	het	eigen	pedagogisch	project	en	de	specifieke	context	en	input.

7.1.1.4. Het publieke debat is geënt op een veel te smalle kijk op onderwijskwaliteit

In het publieke debat en in beleidsdiscussies wordt vandaag erg kritisch gekeken naar onderwijs-
kwaliteit. Uitspraken over ‘dalende onderwijskwaliteit’ zijn echter vaak gebaseerd op een smalle basis, zoals 
(internationale) gestandaardiseerde toetsen over een beperkt aantal domeinen of vakken (i.c. Nederlands, 
wiskunde en wetenschappen). Dat geeft een enge kijk op onderwijskwaliteit. Die toetsen – hoe betrouwbaar 
en zinvol ze ook zijn – geven immers maar een indicatie op één dimensie van onderwijskwaliteit.

Zoals hierboven aangegeven, omvat onderwijskwaliteit heel wat meer dimensies. We delen daarom 
niet de te boude stelling dat ons onderwijs in zijn geheel in crisis zou zijn; er zijn te veel mooie voorbeelden 
waarin onderwijskwaliteit wel degelijk gerealiseerd wordt, zij het vaak in dimensies die moeilijker in een cijfer 
uit te drukken zijn.

Dat betekent echter niet dat we blind zijn voor de knipperlichten die uit dat (internationale) onderzoek 
naar voren komen. Daar zijn we ondertussen mee aan de slag gegaan. Daarbij overstijgen we bewust de 
schijntegenstellingen die het onderwijsdebat polariseren. Het gaat niet over kennis versus vaardigheden, 
leren versus welbevinden, directe instructie versus ontdekkend leren … Het gaat veelal om een en-enverhaal 
waarbij op grond van wetenschappelijk onderzoek (evidence-informed) ingezet wordt op onderwijs kwaliteit. 
In wat volgt geven we enkele sleutelelementen aan van hoe de scholen in ons netwerk werken aan het 
versterken van de onderwijskwaliteit – niet uitsluitend, maar ook, in antwoord op de knipperlichten, op het 
vlak van leerprestaties in wiskunde, wetenschappen en Nederlands.

7.1.2. Werken aan kwaliteitsvol onderwijs

Wat betekent deze brede visie op onderwijskwaliteit voor het onderwijs? Wanneer spreken we dan 
van kwaliteitsvol onderwijs? Net als er verschillende invullingen mogelijk zijn van onderwijskwaliteit, kunnen 
scholen ook op verschillende manieren kwaliteitsvol onderwijs realiseren. Toch zijn er ook hier gemeen-
schappelijke bouwstenen.
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7.1.2.1. Drie basiselementen in het onderwijsleerproces

leraar

leerlin
ginhoud

Onderwijskwaliteit komt tot stand in de 
dynamiek tussen de leerling, de leerinhoud en de 
leraar,	binnen	een	specifieke	context.

De leerling

In die dynamiek staat het leren van de leerling centraal. De leraar houdt rekening met de beginsituatie 
van de leerling en van de klasgroep. De leerling in zijn context vormt het uitgangspunt voor het ontwerpen 
van de meest kwaliteitsvolle onderwijsleeromgeving. Inhoudelijke en didactische keuzes worden gemaakt 
om zo goed mogelijk in te spelen op wat deze of gene leerling nodig heeft om de vooropgestelde doelstellin-
gen te bereiken. Zowel het kwaliteitsvol ondersteunen van de (meta-)cognitieve processen (wat kent/kan de 
leerling al?), motivationele processen (watzijn interesses en doelen van de leerlingen?) als socio-emotionele 
processen (hoe voelt de leerling zich?) zijn bouwstenen voor het onderwijsleerproces.

De leerinhoud

In een katholieke dialoogschool is de inhoud gericht op een brede en harmonische vorming, zoals we in 
onze leerplannen uitdragen. Kwaliteitsvol onderwijs is voor ons meer dan louter opleiding. Ons onderwijs niet 
enkel	gericht	op	kwalificatie	maar	ook	op	socialisatie	en	misschien	wel	vooral	op	de	vorming	van	de	persoon.	
We vormen leerlingen tot vrije, competente, kritische, creatieve, geëngageerde en solidaire personen die zin 
en betekenis vinden in leven en samenleven; tot personen die zich kunnen verhouden tot de wereld en tot de 
andere/Andere.

De leraar7 als sleutelpersoon: engagement vanuit passie, hoop en meesterschap

De leraar is de sleutelpersoon om onderwijskwaliteit te realiseren. In de voorbeelden van onderwijs-
kwaliteit in de inleiding komen vier kenmerken samen:

 f De passie voor het leren en de ontwikkeling van elke leerling; en de passie voor de leerinhoud;

 f De hoop: het geloof in het leervermogen van elke leerling dat de bron vormt om de ‘lat’ telkens opnieuw voor 
elke leerling hoog te durven leggen: in een katholieke dialoogschool gelooft de leraar blijvend dat het ‘goed 
komt’8;

 f Het meesterschap: de kennis en de vaardigheid van de leraar om doelgericht en doeltreffend te werken. Dat 
vereist expertise in hoe leerlingen en klasgroepen leren en evolueren; naast een grondige beheersing van de 
leerinhoud;

7. We schrijven ‘leraar’, maar het kan gaan om elke onderwijsprofessional verbonden aan een school of instelling.

8. Dat zit vervat in een het concept van academisch optimisme. Er is steeds meer evidentie die de grote impact van academisch optimisme bij 
leraren op het leren van leerlingen aantoont.
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 f Het engagement om die passie, hoop en meesterschap om te zetten naar concrete actie, ook als de 
omstandig heden niet altijd mee zitten. Blijvend engagement nemen om die extra stap te zetten, meer dan het 
strikt noodzakelijke.

Door hun stevige engagement gebaseerd op passie, hoop en meesterschap versterken leraren het 
leren en het welbevinden van leerlingen op school. Leraren zetten immers ook bewust in op het werken 
aan de sfeer en de relaties in de klas. Zo creëren ze een verbindend schoolklimaat waarin elke leerling tot 
leren kan komen. Ze doen dat trouwens nooit alleen, maar steeds in nauwe samenwerking met het hele 
schoolteam.

Samen met het schoolteam en het schoolbeleid

Onderwijskwaliteit realiseren is immers geen eenmanszaak: de leraar realiseert onderwijskwaliteit in 
dynamiek	met	de	 leerling	en	de	 leerinhoud	het	meest	effectief	 in	de	samenwerking	met	een	sterk	school-
team en met een ondersteunend schoolbeleid.

Twee aspecten zijn daarbij erg belangrijk: (1) het beleidsvoerend vermogen van het schoolteam, het 
schoolbeleid en het bestuur; en (2) de interne kwaliteitsontwikkeling. In een school waarin onderwijskwaliteit 
wordt	gerealiseerd,	durft	het	team	zich	open	te	stellen	voor	interne	en	externe	feedback.	Het	is	een	reflectief	
team waarbij collega’s elkaar durven en kunnen aanspreken op wat goed is, en waar er groeikansen liggen; 
waar	de	deuren	letterlijk	en	figuurlijk	open	staan.	Het	is	een	team	waarvan	de	leden	zorg	dragen	voor	elkaar,	
waarvan de leden elkaar inspireren en enthousiasmeren en waar men ook elkaar durft uitdagen en prikkelen.

Het beleid – directie en bestuur – in een school die onderwijskwaliteit realiseert, kenmerkt zich door 
vanuit gedeeld leiderschap richting te geven aan het team en tegelijk een ondersteunende context te creëren 
voor het schoolteam en voor de primaire processen in de school. Er wordt gewerkt aan een waarderende 
kwaliteitscultuur, waarbij men de vinger aan de pols houdt van wat goed loopt en waar er verbetermarge is.

De schaalgrootte van het bestuur laat toe om samenwerking tussen scholen te verhogen. Die samen-
werking zorgt ervoor dat scholen elkaar in het primaire leer- en onderwijsproces kunnen versterken, en 
leidt bovenal tot het ontzorgen van scholen van allerlei ondersteunende processen, met een grotere crisis-
bestendigheid en stabiliteit tot gevolg.

7.1.2.2. Waaraan herken je kwaliteitsvol onderwijs in een katholieke dialoogschool?

Wat betekent het bovenstaande nu concreet? Kwaliteitsvol onderwijs herken je in onze scholen onder 
meer doordat9 …

(1) er wordt ingezet op een brede en harmonische vorming vanuit vertrouwen

Kwaliteitsvol onderwijs wil al onze jongeren laten thuiskomen in de wereld en bij zichzelf. Ze maken op 
onze scholen kennis met een brede waaier van inhouden. Ze worden meegenomen in een brede waaier van 
binnen- en buitenschoolse ervaringen waarbij naast de aandacht voor het intellectuele, de (meta)cognitieve 
processen, ook sociale en emotionele processen een belangrijke plaats krijgen. Wij zetten in op vorming van 
de gehele persoon, hoofd, hart en handen, vanuit een sterk geloof en vertrouwen in de mogelijkheden 

9.  De verschillende elementen dienen in hun samenhang gelezen te worden. De nummering impliceert geen volgorde van belangrijkheid.
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van elk kind, elke jongere, elke volwassene. Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(2) er ambitieuze doelen gesteld worden voor elke leerling

We willen elke leerling zo goed en zo ver mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling wat ook zijn 
moeder taal, sociale achtergrond, kleur of geslacht is. Ambitie is geen vies woord, noch voor een leerling 
noch voor een leraar. We motiveren onze leerlingen om steeds verder te groeien in hun kennen en kunnen 
door onze passie en ons meesterschap op hen over te brengen. Die gemeenschappelijke ambitie toont 
zich niet in eenzelfde aanpak voor iedereen, maar in de erkenning van de nood aan een gedifferentieerde 
aanpak in functie van de ondersteuningsnoden van elke leerling. Zo kan onderwijs opnieuw een hefboom 
voor maatschappelijke mobiliteit worden. Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(3) er krachtig wordt ingezet op basiskennis en vaardigheden

Een goede beheersing van de basiskennis en -vaardigheden (onder andere Nederlands en wiskunde) 
is essentieel voor elke leerling om zich goed te kunnen ontwikkelen doorheen ons onderwijs. We over stijgen 
daarbij de tegenstelling tussen kennis en vaardigheden: we werken aan een geïntegreerde beheersing van 
beide. Kennis zonder vaardigheden is onbruikbaar. Vaardigheden zonder kennis is leeg. We zetten 
telkens weer in op het realiseren van een krachtige leeromgeving waarin elke leerling de basiskennis en 
-vaardigheden kan verwerven. Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(4) er voldoende tijd en ruimte is voor instructie en inoefening

Leerlingen hebben nood aan duidelijke instructie en voldoende inoefentijd om kennis en vaardigheden 
goed onder de knie te krijgen. In vele van onze lessen en klassen is dat herkenbaar aanwezig als onderdeel 
van een krachtige leeromgeving of vorm van goed onderwijs. Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(5) evaluatie op een betrouwbare en valide wijze toont waar elke leerling staat en de leraar infor-
matie geeft over zijn verdere didactische aanpak

Toetsen en andere evaluatievormen geven ons een nauwkeurig beeld van waar elke leerling staat 
(summatief) en reiken ons informatie aan over zinvolle volgende stappen (formatief). Evaluatie leidt tot heldere 
feedback en feedforward en voedt onze verdere didactische aanpak. Onze toetsen zijn inherent verbonden 
met onze pedagogisch-didactische aanpak en zijn nooit zomaar toetsen of punten. Het kwaliteitsvolle zit 
immers niet in de meting op zichzelf, maar in het proces in de klas en bij de leerling dat eraan vooraf-
gaat en dat erop volgt. Kwaliteitsvol onderwijs toont zich vooral in die processen, niet louter in het resultaat. 
Voor die onderwijsleerprocessen hebben we ruimte nodig.

(6) de organisatie van de school en de aanpak in de klas gericht zijn op het leren en van elke 
leerling

Het opzetten van kwaliteitsvolle onderwijsleerprocessen	 in	 de	 klas	 is	 gestoeld	 op	 effectieve	
didactische principes, op onderbouwde inzichten in ‘wat werkt’ met het oog op het leren van elke leerling. 
Dat vormt het uitgangspunt van onze schoolorganisatie die dat mogelijk moet maken en ondersteunen: 
de	opbouw	van	het	curriculum,	het	gebruik	van	flexibele	groeperingsvormen,	het	gebruik	van	digitale	plat-
formen en tools, het inzetten van blended en afstandsleren, het inzetten op onderwijskundig leiderschap, 
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innovatie,	het	personeels-	en	financieel	beleid,	de	strategische	planning,	de	infrastructuur	…	zijn	er	alle	op	
gericht het leren van elke leerling evidence-informed te faciliteren. Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(7) leraren er samen kunnen werken vanuit hun professionaliteit in een professionele omgeving/
organisatie

Goed onderwijs staat of valt met goede leraren die zich samen, vanuit een complementaire team-
werking, kunnen toeleggen op hun onderwijskundige taken en voor wie de school een ondersteunende en 
inspirerende werkomgeving is. Wij geven leraren de ruimte om samen op grond van hun professionaliteit 
hun onderwijs vorm te geven. Goed werkgeverschap houdt in dat directies en besturen er zorg voor dragen 
dat elke leraar op zijn sterkte wordt ingezet, er werkruimtes en een cultuur vindt om professioneel samen te 
werken, er ondersteund en gestimuleerd wordt om zich steeds verder te engageren en te professionaliseren. 
Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(8) samen-leren, samen-werken en samen-leven de basis vormen van het schoolleven

Een school is een gemeenschap van lerenden waarbij leerlingen, leraren en leidinggevenden elkaar 
ondersteunen en stimuleren in hun verdere ontwikkeling. We doen dat bij uitstek samen in de klasgroep, in 
de vakgroep, als lerarenteam, als leidinggevend team, als bestuur, als school-gemeenschap. We weten dat 
we elkaar daarin nodig hebben en zetten bewust in op een verbindend schoolklimaat en activiteiten die het 
samen-leren, samen-werken en samen-leven in onze school mogelijk maken en versterken. Geïndividuali-
seerd onderwijs is voor ons nooit de ambitie. We gaan voor een ge-zamen-lijk project, bezield door een    
gemeenschappelijke inspiratie, gedragen door een hele gemeenschap. “It takes a village to raise a 
child.” Daarvoor hebben we ruimte nodig.

(9) het gesprek en de dialoog als kern van een bezielde werking vanuit onze christelijke inspiratie

Die waarden, onze pedagogische projecten, vinden hun oorsprong in onze christelijke traditie. Samen 
met leerlingen, personeel, ouders en al wie van dichtbij of veraf bij onze school betrokken is, willen we ons 
project van de katholieke dialoogschool realiseren. Het krijgt elke dag vorm in onze participatieve werking 
waarin we vanuit een openheid voor elkeen samen het geloof en de hoop in de verdere ontwikkeling van elk 
kind en jongere gestalte geven. Vanuit een diep wederzijds respect met elkaar in gesprek gaan en overleg-
gen, ook en vooral als het moeilijk is, is daarbij essentieel (bv. op een oudercontact, in een vakgroep, tijdens 
een klassenraad, in de les, aan de schoolpoort, in de schoolraad). Daarvoor is ruimte nodig.

(10) data ons in onze school een waardevolle, informatierijke spiegel voorhouden

Kwaliteitsvol onderwijs toont zich ook in voortdurende kwaliteitsontwikkeling. We brengen de 
kwaliteit van ons onderwijs in kaart en stellen onszelf daarbij in vraag – wat loopt goed, wat kan beter? 
Daarbij spiegelen we ons aan data die verder gaan dan ons intuïtief aanvoelen. Via een waaier van eigen 
en	andere	instrumenten	en	(reflectie)processen	brengen	we	de	kwaliteit	van	ons	onderwijs	in	beeld	(bv.	IDP,	
burgerschapskompas, MijnOnderwijs en datawijzers, welzijnsbevragingen, maar ook interne kwantitatieve 
en kwalitatieve data zoals attesteringen en vergaderverslagen), in het volle besef van de beperkingen die 
data met zich meebrengen.
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Data kunnen immers nooit de volledige rijkdom en complexiteit van de realiteit in een school vatten. 
Het herleiden van kwaliteit van onderwijs tot getallen, laat staan tot de resultaten op Vlaamse of internatio-
nale toetsen, is een verarming. Wij kiezen resoluut voor Kwaliteitsvol onderwijs met een grote K, dat verder 
gaat dan punten en cijfers, en zich vooral toont in ons dagelijks samen-leren, samen-werken en samen-leven. 
Daarvoor is ruimte nodig.

7.1.3. Ruimte voor onderwijskwaliteit

7.1.3.1. Ruimte en vertrouwen

Scholen en schoolbesturen zijn niet louter uitvoerders, maar zijn actoren die zelf betekenis geven aan 
de schooleigen invulling en realisatie van onderwijskwaliteit. Dat betekent dat scholen ruimte nodig hebben 
om die eigen invulling aan onderwijskwaliteit te kunnen geven, en aan de manier waarop ze die onderwijs-
kwaliteit willen realiseren. Er is ook ruimte nodig voor kwetsbaarheid: soms lopen processen van de eerste 
keer goed, soms is er wat meer tijd nodig.

Om die vrijheid zinvol in te vullen, hebben leraren, lerarenteams, scholen en besturen nood aan een 
sfeer van vertrouwen. Vertrouwen dat de beslissingen die zij nemen, goede en weloverwogen beslissingen 
zijn. Een zekere controle kan uiteraard zinvol zijn, maar mag nooit de overhand nemen of omslaan in een 
cultuur van wantrouwen.

7.1.3.2. Engagement

De ruimte die scholen en besturen krijgen10 om een eigen invulling te geven aan onderwijskwaliteit en 
het vertrouwen om zelf die invulling te realiseren, is geen vrijblijvende ruimte. Het is een oproep aan eenieder 
in ons netwerk om blijvend engagement op te nemen. Om blijvend de vraag te stellen: wat betekent voor 
ons, gegeven ons pedagogisch project, gegeven onze context en input, onderwijskwaliteit? En wat is voor 
ons de meest geschikte manier om die onderwijskwaliteit te realiseren? Vanuit welke passie werken we – en 
benutten we die passie ten volle? Durven we telkens opnieuw onze hoop uit te spreken in en te vertrouwen 
op het leervermogen van onze leerlingen en van daaruit de lat telkens op een uitdagende hoogte te leggen? 
Op welke manier blijven we inzetten op het meesterschap dat nodig is om onze leerlingen maximale kansen 
te bieden?

Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we samen blijvend dat engagement opnemen en éénieder 
van onze leden en partners oproepen om dat ook te doen. Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid 
om de onderwijskwaliteit in ons netwerk en in heel Vlaanderen blijvend te versterken.

10.   Zie Art 24 van de Grondwet over Vrijheid van onderwijs.



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

 
  

Het OK 
referentiekader voor onderwijskwaliteit 

 Rubriek 
 Deelrubriek 
 Kwaliteitsverwachting 

Beleid 

Beleid 

BL1 
De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïnte-
greerd en samenhangend beleid rekening houdend 
met haar (ped)agogisch project. 

BL2 De school geeft haar organisatie vorm op het vlak 
van cultuur en structuur. 

BL3 De school werkt participatief en responsief. 

BL4 In de school heerst een innovatieve en lerende orga-
nisatiecultuur. 

BL5 De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die 
het leren en onderwijzen ten goede komen. 

Resultaten en effecten Ontwikkeling stimuleren BL6 De school communiceert transparant over haar wer-
king met alle betrokkenen. 

R1 De school bereikt de minimaal gewenste output bij 
een zo groot mogelijke groep van lerenden. Doelen Begeleiding Onderwijskundig  

beleid 

R2 
De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid 
bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevreden-
heid bij ouders en bij andere relevante partners. 

D1 Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en 
harmonische vorming die betekenisvol is. B1 

Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit 
een gedragen visie en systematiek en volgt de effec-
ten van de begeleiding op. 

BL7 De school ontwikkelt en voert een doeltreffend be-
leid op het vlak van leren en onderwijzen. 

R3 De school streeft bij elke lerende naar zoveel moge-
lijk leerwinst. D2 

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

B2 
Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van 
leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en so-
ciaal functioneren als preventieve gezondheidszorg. 

Personeels- en  
professionaliseringbeleid 

R4 De school stimuleert de studievoortgang van elke le-
rende. D3 Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare 

doelen. B3 Het schoolteam biedt elke lerende een passende be-
geleiding met het oog op gelijke onderwijskansen. BL8 De school ontwikkelt en voert een doeltreffend per-

soneelsbeleid dat integraal en samenhangend is. 

R5 De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor 
elke lerende. D4 Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoor-

delingscriteria. B4 
Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen 
met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere 
relevante partners. 

BL9 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend pro-
fessionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke 
aandacht voor beginnende leraren. 

R6 De school streeft naar effecten op langere termijn bij 
alle lerenden. 

Vormgeving onderwijsleerproces  
en leef- en leeromgeving Opvolging Financieel en  

materieel beleid 

Kwaliteitsontwikkeling V1 
Het schoolteam en de lerenden creëren 
samen een positief en stimulerend school- 
en klasklimaat. 

O1 
Het schoolteam geeft de lerenden adequate 
feedback met het oog op de voortgang in het 
leer- en ontwikkelingsproces.  

BL10 De school ontwikkelt en voert een doeltreffend fi-
nancieel en materieel beleid. 

K1 
De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een ge-
dragen visie die vertaald is in de onderwijsleerprak-
tijk. 

V2 Het schoolteam en de lerenden gaan positief  
om met diversiteit. O2 

Het schoolteam evalueert op een brede en  
onderbouwde wijze het onderwijsleerproces 
en het behalen van de doelen. 

BL11 De school beheerst de kosten voor alle lerenden. 

K2 
De school evalueert haar werking cyclisch, systema-
tisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effec-
ten bij de lerenden. 

V3 
De leef- en leeromgeving en de 
onderwijsorganisatie ondersteunen het 
bereiken van de doelen.  

O3 Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij 
op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

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

K3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de 
onderwijsleerpraktijk. V4 Het schoolteam biedt een passend, actief en 

samenhangend onderwijsaanbod aan. O4 
Het schoolteam beslist en rapporteert 
onderbouwd over het behalen van de doelen  
bij de lerende. 

BL12 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend be-
leid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid 
van de leef-, leer- en werkomgeving. 
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7.3. Bijlage 3: aangepaste werkingscode

7.3.1. Toepassingsgebied

De werkingscode is van toepassing op alle pedagogisch begeleiders die werken binnen Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, hetzij als pedagogisch adviseur, hetzij binnen het contingent verloven voor (bij-
zondere) opdracht toegekend aan de begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hetzij vanuit 
andere middelen (bijvoorbeeld aanvullende middelen voor het gelijkeonderwijskansenbeleid, BPT-uren, 
gekochte detacheringen, gekleurde middelen voor de beleidsimpulsen…). De werkingscode geldt eveneens 
voor pedagogisch begeleiders (binnen het contingent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen) van school-
besturen die zelf de pedagogische begeleiding voor hun scholen organiseren en daarvoor gebruik maken 
van het trekkingsrecht.

De pedagogische begeleidingsdienst behoort tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We vormen 
éénzelfde	organisatie	waarbinnen	we	ons	zo	efficiënt	mogelijk	organiseren	vanuit	vooraf	afgesproken	doelen.	
We verlenen pedagogische ondersteuning vanuit: 

 f Vlaanderenbrede diensten waarbij voornamelijk de diensten Curriculum & vorming, Lerenden en School- & 
kwaliteitsontwikkeling de pedagogische aspecten behartigen;

 f operationele teams van verschillende werkingsgebieden;

 f de pedagogische begeleidingsdiensten van grote schoolbesturen die gebruik maken van het trekkingsrecht;

 f de pedagogische begeleidingsdienst van Vrij CLB Netwerk.

De werkingscode regelt het werken van de pedagogisch begeleider in relatie tot alle instellingen en hun 
personeelsleden11 die de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt.

Wanneer in deze tekst gesproken wordt over scholen dan worden zowel de scholen, de scholen-
gemeenschappen, de internaten, de centra voor leren en werken, de centra voor volwassenenonderwijs, de 
centra voor leerlingenbegeleiding en andere netwerken van instellingen met hun (school)bestuur bedoeld. 
Daarnaast behoren ook de huidige ondersteuningsnetwerken en toekomstige leersteuncentra tot onze 
doelgroep.

7.3.2. Missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

De pedagogische begeleidingsdienst maakt deel uit van de netwerkorganisatie en ledenvereniging van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en onderschrijft bijgevolg haar missie en visie (zie 1.2.).

7.3.3. Vorming van leerlingen in een katholieke dialoogschool als doel van begeleiding

De school met haar vormingsopdracht staat in het hart van ons Basisscenario voor het 
professionaliseren van katholieke dialoogscholen. Dat is niet toevallig. In het begeleidingswerk en bij 

11.  Voor het vak rooms-katholieke godsdienst wordt voor de invulling van de opdrachten van de pedagogische begeleiding een beroep gedaan 
op de inspecteurs-adviseurs RKG en congregationele inspecteurs-adjutoren RKG.
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professionaliseringsinitiatieven ligt de focus op de scholen die we samen ondersteunen. Het kern  taken     d ebat 
binnen onze organisatie bevestigt dat de rode draad in de werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
vooreerst de concrete band met onze onderwijsinstellingen is: we vormen met zijn allen een leden vereniging. 
Vanuit die schoolnabijheid zetten we ons als netwerkorganisatie voluit in op het deskundig maken van onze 
onderwijsinstellingen, hun besturen, schoolleiders en personeelsleden, zodat ze in lijn met het sub sidiariteits-
beginsel hun beleidsvoerend vermogen kunnen versterken. Zo willen we meewerken aan het bewerkstelligen 
van de randvoorwaarden om geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan vele kinderen, jongeren 
en volwassenen. Alle ondersteuningsacties die we als organisatie ondernemen staan in het teken van het 
waarmaken van deze droom. 

Hoe we vanuit de ondersteuning van onze scholen en de professionalisering van de mensen die er 
werken	effecten	kunnen	bereiken	tot	op	de	klasvloer	drukken	we	uit	in	de	professionaliseringstrap.

We	omschrijven	 in	deze	figuur	hoe	we	als	onderwijsprofessional	binnen	onze	organisatie,	elk	vanop	
een andere trede van de trap de focus houden op deze droom.

 f Op de bovenste trede bevinden zich de ‘lerenden’ waarmee we de leerlingen, studenten en cursisten 
aanduiden. Het doel van onze ondersteuning van de verscheiden groep onderwijsprofessionals op elke onder-
liggende trede is de realisatie van een geïnspireerde en kwaliteitsvolle vorming met maximale leerkansen 
voor elke leerling.

 f Op de tweede trede situeren we de onderwijsprofessionals en -teams, want zonder competente leraren 
en schoolleiders kunnen we bijvoorbeeld geen maximale leerkansen realiseren. Van die teams verwachten 
we dat ze hun basiscompetenties blijvend versterken en verbreden. Dat doen ze door zich voortdurend 
professioneel te ontwikkelen. Daartoe behoort ook het reflecteren over de persoonlijke, professionele en 
institutionele identiteit en over de verbinding tussen deze drie identiteiten.
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 f De derde trede drukt uit hoe de professionele ontwikkeling van elke individuele onderwijsprofessional en 
onderwijsteam is ingebed in de totale schoolontwikkeling en wordt geconcretiseerd in een schooleigen 
kwaliteitsvol professionaliseringsbeleid.

 f Op de vierde trede situeert zich de ondersteuning waarop de scholen en instellingen een beroep kunnen 
doen om hun competenties te versterken die nodig zijn om alle leerlingen kwaliteitsvol te kunnen vormen. 
Begeleiders kunnen vanuit diverse rollen deze professionalisering mee ondersteunen op vlak van visie, beleid 
en praktijk. De onderwijsondersteuning kan door een individuele begeleider gebeuren of door een team 
van ondersteuners opgenomen worden. Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft elke mede werker 
eigen specialisaties en kan er gekeken worden hoe deze complementair kunnen worden ingezet bij elke 
specifieke ondersteuningsvraag. In elk geval gebeurt de ondersteuning doelgericht, bij voorkeur trajectmatig, 
context-specifiek en dit zowel aanbod- als vraaggestuurd. De positieve effecten op de klasvloer bereiken we 
vanop deze trede onder andere door leraren didactisch en pedagogisch sterker te maken waardoor zij nog 
kwaliteitsvoller de vorming van leerlingen vanuit de eigen identiteit van de school waar kunnen maken.

Om	 die	 geïnspireerde	 en	 effectieve	 begeleiding	 van	 onze	 scholen	 en	 instellingen	 waar	 te	 maken,	
zetten we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen in op de interne professionalisering van onze begelei-
ders en andere medewerkers. Die interactie situeert zich op de vijfde trede. Begeleiders en andere onder-
steuners kunnen onderwijsprofessionals pas kwaliteitsvol ondersteunen als zij daarvoor zelf de nodige 
competenties bezitten en blijvend verwerven. We zien dit als een groeiproces: gaandeweg expert worden 
in de professionalisering van onderwijsmensen. Daarom is onze visie op interne professionalisering gericht 
op permanent leren en reflecteren waarbij we onze katholieke identiteit en kwaliteit vooropstellen. 
Deze interne professionalisering vertrekt vanuit een gemeenschappelijke stam. Deze stam bevat naast 
competenties om onze dialogale grondhouding waar te maken ook inhoudelijke en agogische competenties 
waarvoor we Vlaanderenbrede professionaliseringsinitiatieven opzetten. Verder is er ook aandacht voor 
vorming die gericht is op de ontwikkeling van heel specifieke inhoudelijke en agogische expertise. Om 
tegemoet te komen aan de diverse individuele en teamgebonden professionaliseringsnoden van onze onder-
steuners zorgen we voor een gedifferentieerd inhoudelijk en agogisch professionaliseringsaanbod.

Deze professionaliseringstrap maakt duidelijk hoe elke onderwijsprofessional en elke onderwijsteam 
binnen onze organisatie bijdraagt aan de geïnspireerde en kwaliteitsvolle vorming van onze leerlingen. Pas 
wanneer iedereen, vanuit zijn eigen rol en vanop de trede waar hij/zij functioneert, kwalitatief hoogstaand en 
effectief	werk	levert,	realiseren	we	deze	droom.

Naast het gegeven dat alle onze vormingsacties gericht zijn op het geïnspireerd en kwaliteitsvol 
vormen van alle leerlingen, hebben we ook een eigen visie op vorming en de plaats van de school in dit vor-
mingsproces. De kritische rol van de school in de samenleving is hierbij het vertrekpunt. Een katholieke dia-
loogschool, zoekt naar verbinding in een tijd van maatschappelijke polarisatie en maakt die opdracht eigen-
tijds en tegendraads waar. Zij exploreert ook de mogelijkheden om haar leerlingen onder te dompelen in aan 
de gang zijnde innovaties en maatschappelijke evoluties. De totale vorming van elke leerling staat centraal. 
Het	kwalificeren,	socialiseren	en	persoonsgericht	vormen	van	het	kind	is	de	hoeksteen	van	elk	onderwijs,	de	
toetssteen van elke leraar, en bijgevolg ook een gedeelde zorg voor elke begeleider.
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7.3.4. Onze begeleidingsstrategie

Binnen onze begeleidingsprocessen hebben we aandacht voor vier met elkaar verweven speerpunten 
die in hun samenspel de kwaliteit van ons begeleidingswerk bepalen: 

 f We werken vanuit het DNA van een katholieke dialoogschool.

 f We spelen doelgericht in op de specifieke context en eigenheid van elke school en elke onderwijsprofessional 
die er binnen een team werkzaam is.

 f We ontwerpen en doorlopen in dialoog met onze doelgroepen een kwaliteitsvol agogisch-didactische proces 
dat gericht is op het realiseren van gewenste effecten en vooropgestelde doelen.

 f We bewaken de kwaliteit van ons begeleidingswerk.

7.3.4.1. We werken vanuit en met respect voor het DNA van een katholieke dialoogschool.

Pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden opgeroepen om geïnspireerde 
begeleiders te zijn, verbonden door een gemeenschappelijke droom. Deze droom wordt gevoed door het 
evangelie en de katholieke traditie. Een katholieke dialoogschool is hiervan de onderwijskundige vertaling. 
De	toon	van	dit	eerste	speerpunt	straalt	af	op	andere	speerpunten	die	daardoor	een	specifieke	tint	krijgen.	
Dit DNA bepaalt de grondhouding van waaruit we dagdagelijks handelen. Deze inspiratie is aanwezig in het 
grote en het kleine, in het bijzondere en in het gewone van het (school)-leven. Ze verbindt alle scholen in ons 
netwerk. Ze is ons kompas, en bepaalt hoe we op weg willen gaan met mensen: in verbondenheid, in dialoog. 
Gelijkwaardig in relatie, complementair in expertise.

7.3.4.2. We spelen doelgericht in op de specifieke context en eigenheid van elke school en elke  
 onderwijsprofessional die er binnen een team werkzaam is.

Elk begeleidingsinitiatief vertrekt bij het verhaal van de school en bij de concrete ondersteunings-
behoeften die ze heeft. Als pedagogische begeleiding werken we steeds ‘schoolnabij’, ten dienste van onze 
scholen en de onderwijsprofessionals die er werken, met respect voor hun eigenaarschap. We gaan aan de 
slag rond de dromen van scholen (visie, beleid en praktijk). We gaan op weg met de onderwijsprofessionals 
die deze dromen willen waarmaken: leraren, directeurs, medewerkers… En hebben tegelijkertijd oog voor de 
dynamiek binnen een schoolteam en voor de context binnen en rond de school. Door elk van deze aspecten 
in dialoog af te stemmen komen we tot een focus die richting geeft aan een professionaliseringstraject.

7.3.4.3. We ontwerpen en doorlopen in dialoog met onze doelgroepen een kwaliteitsvol   
 agogisch-didactische proces dat gericht is op het realiseren van gewenste effecten en  
 vooropgestelde doelen.

Aan elk professionaliseringstraject is een agogisch-didactisch proces verbonden. Daarbinnen onder-
scheiden we vier deelprocessen: afstemmen, ontwerpen, realiseren en evalueren. Onze grondhouding 
kleurt de invulling ervan: we stemmen af ‘in dialoog’, ontwerpen ‘in dialoog’, etc. Samen zorgen deze deel-
processen	 ervoor	 dat	 we	 doelgericht	 en	 doeltreffend	 aan	 de	 slag	 gaan,	 steunend	 op	 de	 inhoudelijke	 en	
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agogische expertise die aanwezig is in onze begeleidingsdienst en in de school. De verschillende stappen 
in onze begeleidings processen worden zichtbaar in de verheldering van de ondersteuningsvragen van onze 
scholen en doelgroepen, in grondige beginsituatie-analyses waar nodig, in concreet afgestemde doelen en 
gewenste	effecten	en	in	het	ontwerpen	en	realiseren	van	een	effectieve	strategie	en	acties.	Door	voortdurend	
te	evalueren	–	met	oog	voor	het	proces	dat	we	doorlopen	en	de	resultaten	ervan	–	bewaken	we	de	effectiviteit	
van ons werk met de schoolteams.

7.3.4.4. We bewaken de kwaliteit van ons begeleidingswerk.

Doorheen ons begeleidingswerk stellen we in overleg met de teams en onderwijsprofessionals de 
begeleidingsprocessen bij waar nodig. Dat is kwaliteitsontwikkeling. We gebruiken de data uit de evaluaties 
niet	enkel	voor	het	optimaliseren	van	het	begeleidingsproces	in	een	specifieke	school	of	instelling,	maar	ook	
voor de kwaliteitsontwikkeling binnen onze begeleidingsteam en -dienst.

7.3.5. Opdrachten

7.3.5.1. Decretale doelstellingen

In Artikel 15	van	het	decreet	van	8	mei	2009	betreffende	de	kwaliteit	van	onderwijs,	zoals	gewijzigd	op	
23 december 2021, worden de decretale doelstellingen opgesomd.

§1 De pedagogische begeleidingsdiensten begeleiden de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie en hun 
personeelsleden in het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, zoals bepaald in 
artikel 4, §2.

Dit houdt in dat de pedagogische begeleidingsdiensten de volgende doelstellingen realiseren met de 
begeleiding die ze opzetten, waarbij ze vertrekken vanuit het pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project 
van de onderwijsinstelling in kwestie of van de eigen missie en het eigen begeleidingsproject van het CLB in kwestie 
en ze steeds rekening houden met de noden en de vragen van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie:

1° het versterken van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van onderwijsinstellingen en de CLB’s 
in kwestie, in rechtstreeks contact, met aandacht voor het versterken van hun pedagogische en didactische handelen 
en met het oog op de ontwikkeling van alle lerenden; 

2° het versterken van de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie als professionele lerende organisatie. 
De pedagogische begeleidingsdiensten geven hierbij voorrang aan de onderwijsinstellingen of CLB’s waar zich 
de grootste noden op deze vlakken situeren. Om deze onderwijsinstellingen of CLB’s te identificeren kunnen de 
pedagogische begeleidingsdiensten gebruik maken van verschillende bronnen zoals de gegevens van de pedagogi-
sche begeleidingsdienst zelf, de gegevens van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens uit doorlich-
tingstrajecten uitgevoerd door de onderwijsinspectie van de onderwijsinstelling of het CLB in kwestie, de gegevens 
die aan de basis liggen van het profiel van de onderwijsinstelling of het CLB zoals bepaald in artikel 38, §4, of 
andere resultaten of gegevens die wijzen op een lage kwaliteit van onderwijs of leerlingenbegeleiding; 

3° het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie van hun eigen pedagogisch, 
artistiek-pedagogisch of agogisch project en het ondersteunen van de CLB’s in kwestie bij de realisatie van hun 
eigen missie en hun eigen begeleidingsproject; 
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4° het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering bij de 
onderwijsinstellingen en de CLB’s in kwestie, zoals bepaald in artikel 19/2. 

De nadruk van de begeleiding van de pedagogische begeleidingsdiensten ligt steeds op de ontwikkeling 
van onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie. Hiervoor is een duurzame relatie met de betrokken instellingen 
noodzakelijk. 

§2. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt vijfjaarlijks een begeleidingsplan op voor de volgende vijf 
schooljaren. Zij dient dit uiterlijk in bij de bevoegde dienst op 1 april voorafgaand aan de start van het eerste 
schooljaar van de periode van in totaal vijf schooljaren waarop het begeleidingsplan betrekking heeft. In afwijking 
hiervan dient iedere pedagogische begeleidingsdienst uiterlijk op 30 september 2022 een begeleidingsplan in bij de 
bevoegde dienst voor een periode van drie schooljaren die betrekking heeft op de schooljaren 2022-2023, 2023-2024 
en 2024-2025. 

§3. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt een werkingscode op en maakt die bekend bij de onderwijs-
instellingen en CLB’s in kwestie en hun personeelsleden. 

§4. Elke pedagogische begeleidingsdienst onderzoekt en bewaakt op systematische wijze de kwaliteit van 
de geboden begeleiding. De pedagogische begeleidingsdienst kiest zelf de wijze waarop zij dit doet, waarbij ze er 
rekening mee houdt dat een kwaliteitsvolle begeleiding minimaal inhoudt dat de pedagogische begeleidingsdiensten:

1° zowel inhoudelijk als agogisch werken op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en functioneren als 
professionele organisaties; 

2° deelnemen aan overleg met de Vlaamse Overheid en andere actoren over de kwaliteit van onderwijs en 
leerlingenbegeleiding; 

3° doelgericht samenwerken, zowel onderling als met andere relevante actoren zoals de leraren opleidingen, 
de instellingen hoger onderwijs en de onderwijsinspectie. Doelgericht betekent met het oog op het versterken van 
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de begeleiding en kan voor de pedagogische begeleidingsdienst 
betekenen dat zij een makelaarsrol opneemt. In dit artikel wordt verstaan onder makelaarsrol, de rol die de 
pedagogische begeleidingsdiensten hebben om de onderwijsinstellingen of de CLB’s in kwestie gericht te adviseren 
over het aanbod van een andere organisatie die expertise kan binnenbrengen die niet bij de pedagogische 
begeleidings diensten zelf aanwezig is. In dat geval voeren de pedagogische begeleidingsdiensten de begeleiding 
niet zelf uit, maar blijven ze wel de onderwijsinstellingen en CLB’s in kwestie verder opvolgen.
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7.3.5.2.  Eigen prioriteiten

Binnen deze decretale doelen schuift de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen bepaalde prioriteiten naar voor. Die worden vastgelegd in ons begeleidingsplan. 

 f We vertrekken daarbij van de kern, de visie van de school op goed onderwijs:

  ff de traditie/inspiratie van waaruit de school naar goed onderwijs kijkt;

  ff het vormingsconcept (opvoedingsproject) van de school waarbij onderwijs wordt ingezet voor de gehele 
vorming van alle leerlingen;

  ff de kwaliteitsvisie die maakt dat de school wat ze wil doen ook realiseert, het goede borgt en het minder 
goede verbetert.

 f Onze bijzondere aandacht gaat naar de vier themagebieden van de buitencirkel. Het gaat om de realisatie 
van goed onderwijs door:

  ff Identiteitsontwikkeling;

  ff Curriculum & vorming;

  ff School- & kwaliteitsontwikkeling;

  ff Zorgbreed & kansenrijk onderwijs.

Het	specifieke	van	ons	neteigen	begeleidingsplan	 is	de	verbinding	op	niveau	van	een	school	 tussen	
deze twee cirkels.

Het begeleidingsplan is zowel voor de scholen als voor de pedagogische begeleidingsdienst richting-
gevend omdat het de huidig geldende doelen voor de werking bevat.

De operationele doelen die we ons stellen bij de vier themagebieden voor 2022-2025 kun je terug-
vinden in hoofdstuk 4. 
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7.3.6. Dienstverlening

7.3.6.1. Werkingsprincipes

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil met de beschikbare 
middelen het maximum aan kwaliteit, bereik en schoolnabijheid realiseren en werkt daarom volgens de 
volgende principes:

We werken vraag- en  
aanbodgestuurd.

Een groot deel van de ondersteuningsbehoeften van onze scholen onder-
vangen we door het uitwerken van een begeleidingsaanbod dat hieraan 
tegemoetkomt. Dit aanbod is afgestemd op vragen en behoeften van onze 
scholen, onder meer op basis van een behoeftebevraging bij onze doel-
groepen en structureel ingebouwde gesprekken met leidinggevenden over 
de onderwijskwaliteit op basis van data. 

Dit aanbod maken we kenbaar via contacten, infomomenten, PRO-site, 
Academie,	brochures,	nieuwsbrieven,	affiches	…	Op	die	manier	leiden	we	
onze scholen naar dit aanbod toe.

Daarnaast blijven we met vraaggestuurde begeleiding inspelen op 
specifieke	ondersteuningsvragen	van	scholen/instellingen	en	doelgroepen.

Onze pedagogische dienst-
verlening wordt maximaal 
schooloverstijgend uit-
gebouwd.

Door waar mogelijk schooloverstijgend te werken, bieden we bijkomende 
kansen	tot	effectief	en	duurzaam	professionaliseren	met	kansen	tot	uit-
wisseling over de schoolmuren heen. Daarbij spelen we ook in op de 
specifieke	noden	van	elke	deelnemer	of	elk	deelnemend	team.	

Schoolspecifieke	begeleiding	
blijft mogelijk

We gaan voluit voor schooloverstijgende begeleidingsinitiatieven, maar 
voorzien	daarbij	steeds	voldoende	ruimte	voor	de	eigen	specifieke	school-
context. 

Daarnaast	geven	we	uitdrukkelijk	voorrang	aan	schoolspecifieke	trajecten	
bij de verplichte begeleiding van scholen na een negatieve doorlichting. 
De	schoolspecifieke	begeleiding	van	scholen	met	‘grootste	noden’	behoort	
eveneens tot de reguliere opdracht van onze begeleidingsdienst.

Bij	vragen	naar	zeer	intensieve	begeleidingen,	op	maat	van	één	specifieke	
school,	zal	bekeken	worden	of	daar	extra	financiering	tegenover	staat.	

De	vakspecifieke	ondersteuning	in	het	secundair	onderwijs	blijft	behouden.

We communiceren helder over welke pedagogische dienstverlening 
valt onder het reguliere begeleidingsaanbod en welke onder het ex-
tra-betalende aanbod.
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We wenden de expertise 
die aanwezig is in ons 
begeleidings team 
complementair aan.

Onze scholen hebben de garantie dat ze optimale ondersteuning krijgen, 
want we benutten maximaal de complementaire expertise die binnen 
ons begeleidingsteam aanwezig is. Dat houdt in dat we zorgen dat de 
begeleiders met de juiste expertise op de juiste plaatsen worden ingezet 
(intern makelaarschap).

Voor vragen buiten ons expertiseveld, nemen we onze makelaarsrol op en 
leiden we onze scholen toe naar een extern aanbod bij andere organisaties 
of partners die in het verlengde van onze pedagogische visie werken 
(externe makelaarsrol).

We zetten in op duurzaam 
en	effectief	begeleiden.

Effectieve	begeleiding	is	gebaat	bij	een	kwaliteitsvol	proces	met	voldoende	
kansen tot leren en ontwikkelen. Vandaar onze voorkeur voor een tra-
jectmatige aanpak waarbij professionalisering, reguliere pedagogische 
begeleiding, pedagogische begeleiding vanuit het extra-betalend aanbod 
en/of schoolinterne ondersteuning strategisch op elkaar zijn afgestemd en 
zo een geheel vormen dat tegemoetkomt aan de realisatie van de voorop-
gestelde	doelen	en	gewenste	effecten.

Vanuit deze stellingname behoren one-shots niet tot ons aanbod, tenzij ze 
kaderen in een ruimer traject. 

Door te kiezen voor blended ontworpen begeleidingstrajecten bieden 
we aan onze onderwijsprofessionals extra kansen tot tijds- en plaats-
onafhankelijk professionaliseren.

We zetten maximaal in op 
een	multiplicatoreffect.

Bij het ontwerpen van begeleidingsinitiatieven onderzoeken we op welke 
wijze	er	maximaal	sprake	kan	zijn	van	een	multiplicatoreffect.	
Dat bereiken we door met een aangepast aanbod doelgericht in te spelen 
op	specifieke	doelgroepen	zoals	schoolinterne	begeleiders,	gangmakers,	
coördinatoren, TA, … die die multiplicatorrol binnen hun school kunnen 
opnemen.

We begeleiden 
evidence-informed.

Voor de aanpak van ons begeleidingswerk laten we ons inspireren door 
inzichten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Daartoe gaan we uit 
van een evidence-informed basisscenario voor het professionaliseren van 
katholieke dialoogscholen.

7.3.6.2. Aandachtspunten bij het begeleidingsproces

Een belangrijk uitgangspunt van goede begeleiding is de duurzame en schoolnabije relatie van de 
begeleiding met haar scholen. We zetten daarbij in op schoolnabije verbindingsfiguren. Dit zijn begeleiders 
die een aantal scholen van nabij volgen en beter kennen, actief contact nemen waar nodig en als vertrouwens-
persoon door deze scholen gezien worden.
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Elke ondersteuningsvraag van onderwijsprofessionals of teams doet ertoe. Iedereen in de begeleiding 
en in onze organisatie is in die zin een aanspreekpunt voor elke school: elke begeleider, elke medewerker 
van een dienst, elke regiocoördinator of leidinggevende. 

De vraag die zo bij een begeleider of medewerker terechtkomt kan in een aantal gevallen door de 
betrokken begeleider of medewerker onmiddellijk zelf beantwoord worden. Wanneer de betrokken 
begeleider of medewerker niet onmiddellijk een antwoord heeft op de gestelde vraag brengt hij de vraag in 
overleg waarbij hij ze doorgeeft en of ze bespreekt met collega’s met de gepaste expertise(s).

Voor intense trajecten worden de doelen van het begeleidingstraject, de te ondernemen stappen en de 
wijze	van	effectmeting	opgenomen	in	een	begeleidingsovereenkomst	tussen	de	directie	(en	schoolbestuur)	
van de school en de leidinggevende van de begeleidingsdienst en opgeladen in WeShare. Doelen kunnen 
tijdens het traject worden bijgestuurd. Als een instelling de afspraken niet nakomt, kan een begeleider zijn 
activiteiten opschorten of stopzetten in afspraak met de leidinggevende. Zij zullen hierover in overleg gaan 
met het schoolbestuur.

Begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruiken WeShare als samenwerkingstool. Zij 
geven hun overleg met scholen en onderwijsactoren in deze tool in. Begeleiders die samen een onderwijs-
instelling begeleiden, werken ook samen één dossier uit. De informatie in WeShare is raadpleegbaar voor alle 
begeleiders. Zo hebben collega’s zicht op de verschillende begeleidings- en professionaliseringsinitiatieven 
waaraan een school deelneemt. 

De	pedagogisch	begeleider	streeft	tijdens	de	contacten	met	onderwijsprofessionals	altijd	naar	effecten	
tot op de werkvloer. Bij het opzetten van een begeleidingsinitiatief overweegt hij samen met de school wat 
voor hen de meest geschikte combinatie tussen online/fysieke, en synchrone/asynchrone initiatieven is. We 
gaan	eveneens	na	wie	de	meest	geschikte	doelgroep	is,	dit	wil	zeggen	met	het	grootste	multiplicatoreffect.	
Bovendien	voeren	we	op	geregelde	tijdstippen	een	effectmeting	van	een	begeleidingsinitiatief	uit.	

Voor	vragen	betreffende	administratieve,	juridische	en	aanverwante	domeinen	doen	we	een	beroep	op	
of verwijzen we door naar de bevoegde diensten en personen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Voor expertise waarover we niet zelf beschikken zoeken we verbinding met externe partners en 
organisaties die de school kunnen bijstaan.

Alle documenten die de pedagogisch begeleider ontvangt van de instelling of een personeelslid zal hij 
als vertrouwelijke documenten behandelen12.

7.3.7. Deontologie 

De pedagogisch begeleider hanteert de missie en de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn 
professioneel handelen. Hij is daardoor gehouden aan de deontologische code van de organisatie. In onder-
staande	deontologie	 focussen	we	 specifiek	op	de	objectiviteit	 en	het	 spreekrecht	 en	 spreekplicht	 (ambts-
geheim) die gevraagd worden van elke pedagogisch begeleider.

12.	 Bijvoorbeeld	het	zelfreflectiedocument	dat	het	personeelslid	opstelt	naar	aanleiding	van	een	begeleidingsinterventie	van	de	pedagogisch	
begeleider, alsook andere verslaggeving mogelijks door de begeleider opgemaakt, is eigendom van het personeelslid zelf. Het zelfevaluatie-
rapport na het zelfevaluatietraject van een school is eigendom van de school. De school bepaalt wie dit document kan inzien of ontvangen.
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7.3.7.1. Objectiviteit

7.3.7.1.1. Belangenvermenging

Vanuit het vertrouwen in zijn medewerkers, gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen er van uit dat iedere 
medewerker steeds de belangen van de netwerkorganisatie naar best vermogen behartigt en elke mogelijke 
(perceptie van) belangenvermenging vermijdt. Elke medewerker bespreekt met zijn leidinggevende of 
mogelijke engagementen in andere onderwijs gerelateerde organisaties vanuit deontologisch oogpunt al 
dan niet kunnen opgenomen of gecontinueerd worden.

Vanuit de loyaliteit jegens Katholiek Onderwijs Vlaanderen signaleert iedere medewerker spontaan 
aan	zijn	leidinggevende	elke	situatie	die	een	belangenconflict	(tussen	de	belangen	van	Katholiek	Onderwijs	
Vlaanderen en die van de organisatie waarvoor de medewerker zich extern engageert) zou kunnen 
veroorzaken. In die situaties – die zowel structureel als ‘ad hoc’ van aard kunnen zijn - neemt de medewerker 
dan geen deel aan acties/besprekingen in kwestie.

Een	 belangenconflict	 kan	 bijvoorbeeld	 ontstaan	 als	 een	 medewerker	 van	 Katholiek	 Onderwijs	
Vlaanderen: 

 f een beslissing moet nemen in een dossier van een vzw waarvan hij lid is van de raad van bestuur;

 f een afweging moet maken tussen dossiers waarvan één van de dossiers afkomstig is van een vzw waar de 
medewerker bij betrokken is;

 f als pedagogisch begeleider de school moet begeleiden waarvan hij lid is van het schoolbestuur;

 f advies moet geven in een tucht- of evaluatiedossier van een schoolbestuur waarvan hij lid is.

7.3.7.1.2. Externe engagementen en prestaties

Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden door externe organisaties gevraagd om 
hun expertise te delen door lezingen te geven, workshops in te richten, een engagement op te nemen in 
een (hoge)schoolbestuur, centrumbestuur, internaatbestuur of een andere aan onderwijs gerelateerde 
organisatie, …. Katholiek Onderwijs Vlaanderen erkent dat dergelijke opdrachten en engagementen mogelijk 
kunnen bijdragen tot de zelfontplooiing van de medewerker en potentieel een meerwaarde kunnen hebben 
voor zijn functioneren in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Indien het gaat over een opdrachten en engagementen vanuit een functie die de medewerker bekleedt 
binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wegen medewerker en leidinggevende samen het belang van de 
opdracht af en bekijken ze samen de haalbaarheid van de vraag. Indien er op de vraag wordt ingegaan valt 
de	werktijd	voor	deze	opdracht	binnen	de	arbeidstijd.	De	flexibiliteit	die	de	medewerker	aan	de	dag	legt	om	
de	opdracht	uit	te	voeren,	vraagt	ook	flexibiliteit	van	de	leidinggevende.	De	vergoeding	voor	deze	opdracht	
komt toe aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Indien het niet gaat over opdrachten en engagementen vanuit de functie die de medewerker bekleedt 
binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zorgt de medewerker ervoor dat het uitvoeren van de opdracht 
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of het opnemen van het engagement op geen enkele manier een schijn van belangenvermenging kan 
opwekken of de werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan schaden (zie 6.1.1). De medewerker voert 
de opdracht niet uit tijdens de arbeidstijd. Dit geldt in het bijzonder voor een pedagogisch begeleider die als 
adviseur/auteur bij een uitgeverij bekend is in scholen. Een pedagogisch begeleider stelt nooit de eigen 
gemaakte handboeken of de ontwikkelde didactische software voor, is niet aanwezig op de voorstelling ervan 
en dringt nooit de eigen gemaakte handboeken of de ontwikkelde didactische software op maar integendeel 
is erg terughoudend t.o.v. de eigen gemaakte handboeken om de deontologische onafhankelijkheid niet in 
het gedrang te brengen.

7.3.7.1.3. Bij een doorlichting van scholen

Pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen houden zich aan volgende afspraken:

 f Vooraf contacteert de pedagogische begeleider de school die een doorlichting krijgt. Deze contactname kan 
resulteren in een vrijblijvend aanbod om langs te komen voor een overleg met directie, een beleidsteam of 
een breder personeelsteam. Begeleiders maken echter nooit zelf een inschaling van scholen, ook niet als 
de school daar expliciet om vraagt. Evenmin begeleiden zij processen van zelfinschaling in deze periode. Er 
worden ook geen nieuwe begeleidingsinitiatieven gepland of opgestart in deze periode.

 f Tijdens de doorlichting bieden we onder bepaalde voorwaarden, onder andere op uitdrukkelijke vraag van 
de school, de mogelijkheid aan scholen dat begeleiders aanwezig zijn bij één of enkele reflectiegesprekken 
en/of bij het synthesegesprek. Het begeleidingsteam kan ook functioneren als (telefonisch) klankbord voor de 
school.

 f Na de doorlichting neemt de pedagogische begeleidingsdienst contact op met de school. Een eventuele 
verdere opvolging is afhankelijk van de beoordeling door de inspectie. In dit geval stelt de instelling het door-
lichtingsverslag ter beschikking van de pedagogische begeleiding.

7.3.7.1.4. Interne beroepscommissies

Pedagogisch begeleiders kunnen niet deelnemen aan interne beroepscommissies. Ter voorbereiding 
van een zitting kan een beroepscommissie aan een vakbegeleider wel vragen om een betwisting over een 
proefwerk van een bepaald vak te onderzoeken (bijvoorbeeld naar de validiteit van de proef). De neerslag van 
zijn bevindingen wordt vervolgens als stuk aan het dossier toegevoegd. Uitzonderlijk kunnen pedagogisch 
begeleiders als expert gehoord worden.

7.3.7.1.5. Selectiegesprekken nieuwe directies

Om elke schijn van belangenvermenging te vermijden, nemen pedagogisch begeleiders noch leiding-
gevenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, deel aan selectiegesprekken voor het aanwerven van nieuwe 
directies in scholen.
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7.3.7.2. Spreekrecht en discretieplicht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil een cultuur stimuleren waarin medewerkers vanuit mede-eigenaar-
schap positief samenwerken met elkaar en een gedeeld leiderschap ervaren voor hun taken en opdrachten.

Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben wel de plicht om geen vertrouwelijke 
informatie vrij te geven aan personen die niet bevoegd zijn om er kennis van te nemen. Bij twijfel overlegt de 
medewerker met zijn leidinggevende.

Het	decreet	 van	27	maart	 1991	betreffende	de	 rechtspositie	 van	 sommige	personeelsleden	van	het	
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding bepaalt immers dat de 
pedagogisch begeleider onder de verplichting van het ambtsgeheim valt (zie artikel 14). Het ambtsgeheim 
of de discretieplicht is de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt geen vertrouwelijke gegevens 
vrij te geven aan anderen dan diegenen die het recht hebben er kennis van te nemen. Dit impliceert dat 
de pedagogisch begeleider discreet moet omgaan met de vertrouwelijke informatie die hij verkrijgt maar 
dat hij geen zwijgrecht kan inroepen ten aanzien van zijn hiërarchische meerdere of collega’s. Tegenover 
betrokken instellingen en hun schoolbestuur geldt dat als een bepaald gegeven invloed heeft op de werking 
van de instelling, een begeleider de informatie bezorgt aan het schoolbestuur. Dit wordt telkens opnieuw 
afgewogen samen met de leidinggevende rekening houdend met de concrete situatie.

Begeleidingsinterventies zijn altijd gericht op de professionele ontwikkeling van de personeels-
leden. Een pedagogisch begeleider kan daarom nooit als evaluator van een personeelslid van de instel-
ling13 worden ingeroepen. De pedagogisch begeleider kan wel objectieve vaststellingen doen en hierover 
verslag uitbrengen. De pedagogisch begeleider draagt verantwoordelijkheid voor zijn vaststellingen en zijn 
communicatie, echter niet voor de conclusies die anderen daaruit trekken.

7.3.7.3. Morele dilemma’s 

De diversiteit tussen de vele basisscholen, secundaire scholen, hogescholen en de universiteit is zeer 
groot. Soms worden we als ledenvereniging geconfronteerd met een vraag van één van onze leden die lijkt 
in te druisen tegen de missie en visie van onze organisatie of tegen onze persoonlijke normen en waarden. 
Dat	 zorgt	 voor	 een	 spanningsveld,	 een	moreel	 dilemma	en	 soms	 een	 ethisch	 conflict.	 Zo	 kan	 een	 school	
bijvoorbeeld	ondersteuning	vragen	bij	een	definitieve	uitsluiting.	De	school	schetst	daarbij	de	context	waar-
binnen	ze	tot	een	definitieve	uitsluiting	komt.	Soms	vinden	we	die	sanctie	disproportioneel.	Om	met	zulke	
situaties om te gaan vinden we houvast in het basisscenario (cf. supra) en in de dialoogcirkel. 

De dialoogcirkel helpt ons om een casus te objectiveren. De cirkel is ontwikkeld voor scholen die 
geconfronteerd worden met een diversiteitsvraagstuk. We zien een parallel met onze eigen dienstverlening. 
Ook wij worden geconfronteerd met een vraag van een school die het verschil tussen de school en onszelf op 
scherp zet. De stappen in de cirkel doorlopen we in de ondersteuning van een school:

1. We stellen de vraag scherp en gaan op zoek naar de onderliggende behoefte van de school.

2. We kiezen zorgvuldig de partners uit met wie we rond de vraag van de school in gesprek gaan.

13. Zie het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de  
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
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3. We voeren ons gesprek binnen kaders zoals de wetgeving, schoolreglement van de school, ea. Zo 
objectiveren we de casus.

4. We formuleren, in dialoog met de welgekozen partners, een antwoord op de vraag van de school. 
Dat	antwoord	zal	pas	 leiden	 tot	een	duurzaam	effect	wanneer	de	oplossing	 in	het	antwoord	op	de	vraag	
haalbaar, kwaliteitsvol en gedragen is.

5.	We	werken	planmatig	en	doelgericht	 en	evalueren	onze	actie.	Welke	effect	bereiken	we	met	ons	
advies? We evalueren ons resultaat en sturen bij. We sturen bij in deze casus maar trekken ook lessen uit deze 
ervaring voor volgende vragen van andere scholen.

7.3.8. Samenwerking met andere onderwijsondersteunende diensten

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt complementair 
met het Vrij CLB-Netwerk, met de leersteuncentra, met inspecteursadviseurs RKG, congregationeel 
inspecteurs-adjutoren RKG, met regionale en congregationele nascholingscentra en met de 
lerarenopleidingen.

Verder continueren we de bestaande samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van 
de andere netten zoals decretaal bepaald voor het volwassenenonderwijs en daar waar dit wenselijk is voor 
de andere onderwijsniveaus.

Als er in scholen andere ondersteunende diensten actief zijn en vanuit de school wordt de vraag gesteld 
naar samenwerking, dan bekijken we samen wat haalbaar en wenselijk is.

De pedagogische begeleidingsdienst en de inspectie hebben een verschillende verantwoordelijkheid. 
De samenwerking met de inspectie verloopt via het formele overleg begeleidingsdiensten - inspectie.

7.3.9. Klachtenprocedure

Indien een instelling een klacht heeft in verband met het optreden van een pedagogisch begeleider, 
wordt in eerste instantie contact opgenomen met de leidinggevende van deze begeleider. Hij/zij zal een 
overleg organiseren met de betrokken partijen om samen naar een oplossing te zoeken. Van het overleg 
wordt een verslag gemaakt dat door alle aanwezigen voor kennisname wordt ondertekend. Het verslag 
wordt aan alle betrokkenen bezorgd. Indien het overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er binnen 
een periode van 20 kalenderdagen een formele klacht worden ingediend bij de pedagogisch directeur van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

De pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgt de klacht zo snel mogelijk 
aan de persoon die bevoegd is om eventuele verdere stappen in het kader van het Decreet Rechtspositie te 
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ondernemen.

7.4. Bijlage 4: ontwikkelingsprofiel van de pedagogisch begeleider 

7.4.1. Wat is het ontwikkelingsprofiel?

Het	 ontwikkelingsprofiel	 is	 een	 instrument	 om	 de	 professionele	 ontwikkeling	 van	 pedagogisch	
begeleiders te ondersteunen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verduidelijkte in De pedagogische begeleiding 
in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Perspectieven op begeleiding in 2020-2025 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
2017)	 haar	 visie	 op	 pedagogische	 begeleiding.	 Het	 ontwikkelde	 profiel	 is	 een	 werkinstrument	 bij	 deze	
visietekst.

Het	profiel	kwam	tot	stand	via	 interviews	met	pedagogisch	begeleiders,	 leidinggevenden	en	externe	
partners. In deze interviews gaven de betrokkenen zelf aan welke competenties zij belangrijk vinden in de uit-
oefening van de job van pedagogisch begeleider, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd lieten we ons tijdens de 
ontwikkeling	van	het	profiel	ook	inspireren	door	relevante	literatuur	en	toetsten	we	het	ontwikkelingsprofiel	
af aan visieteksten van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (zie bronnenlijst).

14. Zie ook: Gedragsmodel van Bateson en Dilts. 

15. Een indicator is een verduidelijking van een ontwikkelingsgebied in concreter gedrag en functioneert als een aanwijzing voor kwaliteit.

16. Zie ook: Van Beirendonck, L. (2012). Paars management. Leidinggeven met hart en cijfers. Leuven: Lannoo.

waaruit?

Wie?

Hoe?

Wat?

Het	profiel	is	opgebouwd	aan	de	hand	van	vier	vragen14:

 f Van waaruit werk je?

 f Wie ben je?

 f Hoe ga je te werk?

 f Wat doe je?

Bij elke vraag worden er verschillende ontwikkelingsgebieden belicht. Per ontwikkelingsgebied geven 
we een (niet-exhaustieve) lijst van indicatoren15 en concretiseringen.

In de professionele ontwikkeling van pedagogisch begeleiders zal steeds het zoeken van synergiën 
tussen de talenten van individuele begeleiders en de noden van de scholen en onze organisatie centraal 
staan16.	In	die	zin	is	het	ontwikkelingsprofiel	dan	ook	een	horizon	ten	aanzien	waarvan	je	je	als	pedagogisch	
begeleider kan ontwikkelen, zonder dat je hierbij als individu alle omschreven ontwikkelingsgebieden even 
diepgaand moet beheersen. We streven er immers naar om de complementariteit van medewerkers en 
teams uit te spelen en in te zetten op teams waarin medewerkers vanuit de erkenning van hun talenten 
positief samenwerken aan een gezamenlijke opdracht.
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7.4.2. Op wie is het ontwikkelingsprofiel van toepassing?

Alle begeleiders binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen werken samen aan een gemeenschappe-
lijke opdracht: namelijk (hoge)scholen, instellingen, internaten en centra begeleiden en versterken in het 
realiseren van goed onderwijs in functie van het leven en leren van de lerende.

Het	ontwikkelingsprofiel	is	dan	ook	van	toepassing	op	iedere	pedagogische	begeleider	werkzaam	bij	
Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen.	Elke	pedagogisch	begeleider	kan	het	ontwikkelingsprofiel	 lezen	vanuit	de	
doelgroep waarmee hij werkt: collega pedagogische begeleiders, besturen, directies, middenkader, lectoren, 
leraren, groepen van leraren (vakgroepen, projectteams, werkgroepen, klassenraden, …), schoolteams, 
groepen van schoolteams, externe partners … en vanuit de context waarin hij tewerkgesteld is.

7.4.3. Hoe werk je met het ontwikkelingsprofiel?

Je krijgt als pedagogisch begeleider kansen, tijd en ruimte om vanuit jouw talenten en persoonlijkheid 
te	 groeien	 ten	 aanzien	 van	 het	 ontwikkelingsprofiel.	 In	 het	 kader	 van	 de	 aanvangsbegeleiding	 tijdens	 de	
eerste twee jaren van je loopbaan kan je hiervoor rekenen op een aanbod van ondersteuning van je leiding-
gevende(n), je collega’s en kan je gebruik maken van opleidingsmogelijkheden zoals de basisvorming voor 
pedagogisch begeleiders. Vanaf het derde jaar van je loopbaan neem je je professionele ontwikkeling meer 
zelf in handen, maar kan je vanzelfsprekend blijven terugvallen op de ondersteuning van je leiding gevende(n) 
en collega’s en kan je blijven gebruik maken van een intern professionaliseringsaanbod.

Je	kan	je	ontwikkeling	ten	aanzien	van	het	ontwikkelingsprofiel	vormgeven	door	regelmatig	samen	met	
anderen	 te	 reflecteren	over	 jouw	sterktes,	 jouw	groeipunten,	de	concrete	acties	die	 je	onderneemt	om	te	
groeien en wat je hieruit leert. Vragen die je in dit proces ter inspiratie kan gebruiken zijn bijvoorbeeld:

 f In welke ontwikkelingsgebieden voel ik me sterk? Waarom? Wat leer ik hier uit?

 f Hoe kan de organisatie jou inzetten op je sterktes? 

 f In welke ontwikkelingsgebieden kan ik nog groeien? Hoe pak ik dat aan? Welke ondersteuning heb ik hierbij 
nodig?

 f Wat leer ik uit de feedback van anderen over mijn groei ten aanzien van het ontwikkelingsprofiel?

 f Wat heb ik nodig van de organisatie om vanuit mijn profiel goed te kunnen functioneren?

 f …



189Bijlagen

Ontwikkelingsgebied Indicatoren

Je bent een  
kritisch-creatief 
inspirator van de 
katholieke dialoog-
school.

Je zet je vanuit het opvoedingsproject van de school in voor de realisatie 
van een kwaliteitsvol katholiek onderwijs in functie van het leven en leren 
van elke lerende. Je bent overtuigd van het belang van een brede beeld-
vorming om op die manier aan alle lerenden meer kansen te geven om 
zich te ontplooien.

Je begeleidt de school in het verbinden van de identiteit, de kwaliteit en 
de pedagogische en didactische keuzes die gemaakt worden. Je doet dit 
door:

 f scholen vanuit een katholieke traditie te begeleiden in het inzetten van 
diversiteit als meerwaarde.

 f scholen in hun groei naar een inclusieve school te begeleiden.

 f scholen vanuit de wegwijzers van de katholieke dialoogschool en vanuit 
de vormingsconcepten te begeleiden. Je gebruikt de wegwijzers en de 
vormingsconcepten	om	scholen	te	laten	reflecteren	over	hun	visie	op	
goed onderwijs/hun pedagogisch opvoedingsproject.

 f de opties van de katholieke dialoogschool in je werk zichtbaar maken. 
Je doet dit soms expliciet maar vaak ook impliciet: je stelt immers in je 
werk altijd de lerende centraal. 

Je ondersteunt vanuit het kader van de katholieke dialoogschool de ont-
wikkeling van persoonlijke, professionele en institutionele identiteit van 
de betrokkenen.

Van waaruit werk je?

Wie ben je?

Ontwikkelingsgebied Indicatoren

Je hebt een ambitieuze 
visie op onderwijs.

Je hebt een visionaire blik en kan mensen laten dromen over het onder-
wijs en de samenleving van de toekomst.
Je kan met een open geest denken over onderwijs.
Je kan relevante (onderzoeks)vragen stellen over de kansen en 
bedreigingen in de realisatie van het onderwijs van de toekomst.
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Je bent betrokken 
vanuit een 
verantwoordelijk-
heidsgevoel.

Je bent begeesterd en begeesterend: je straalt passie, bezieling en maat-
schappelijk engagement uit.

Je hebt de moed om op een eigentijds tegendraadse manier de relevante 
vragen te stellen en relevante feedback te geven aan de betrokkenen.

Je neemt initiatief, toont daadkracht en doorzettingsvermogen.

Je kan duurzame 
relaties aangaan met 
anderen.

Je bent sociaal vaardig. 
Je bent een constructief teamlid. 

Je bent dynamisch. Je straalt positivisme uit en neemt een waarderende houding aan ten aan-
zien van de zaken die goed lopen.
 
Je kan inspirerend optreden om zo nieuwe mogelijkheden en opties te 
laten zien bij noden die vastgesteld zijn.
 
Je krijgt vanuit je enthousiasme mensen (terug) in beweging en laat hen 
breder, anders en creatiever kijken. Je slaagt er tegelijkertijd in om het 
eigenaarschap bij de betrokkenen te laten. 

Je kan omgaan met veranderingen. 

Je kan situaties 
analyseren.

Je	werkt	vanuit	een	systematiek	en	reflecteert	over	wat	de	beste	aanpak	is	
om de doelen te bereiken. Je zorgt dat je zelf het helikopterzicht behoudt.

Je toont vindingrijkheid in je werk en kan ‘out of the box’ denken.

Je bent communicatief 
vaardig.

Je kan vlot mondeling communiceren, afgestemd op de context.  
Je kan vlot schriftelijk communiceren, afgestemd op de context. 

Je kan plannen en  
organiseren.

Je	werkt	zelfstandig,	efficiënt	en	stipt.
Je maakt heldere afspraken met de betrokkenen.
Je verzorgt de administratieve opvolging van je werk.

Je hebt aandacht voor 
zelfontwikkeling.

Je bent bereid om te leren. 
Je hebt aandacht voor zelfzorg. 
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Hoe ga je te werk? 

Ontwikkelingsgebied Indicatoren

Je inspireert door 
inhoudelijke expertise.

Je beschikt over inhoudelijke expertise. Je hebt een brede kennis van het 
huidige onderwijsveld en hebt zicht op toekomstige ontwikkelingen.
Je legt verbinding tussen jouw expertise, de expertise van je team en de 
beginsituatie van de school: je vertrekt vanuit de vragen die er leven en 
zet jouw expertise en die van je collega’s op complementaire wijze in.
Je slaagt erin om mensen nieuwe mogelijkheden en opties te laten zien. 

Je werkt verbindend 
samen met anderen.

Je werkt met collega’s, leden en externe organisaties samen vanuit 
gelijk waardigheid en authenticiteit: je erkent in de samenwerking het 
persoonlijk verhaal (waarden en normen, emoties, levensbeschouwe-
lijke keuzes …), de expertise en competenties van anderen en zet deze 
bewust in. Je zoekt dialoog en durft samenwerking zoeken met collega’s 
of partners die andere expertise inbrengen.

Je legt verbindingen binnen de organisaties die je begeleidt en over 
organisaties heen. 

Je faciliteert het ontstaan van netwerken.  

Je brengt mensen in 
beweging.

Je beschikt over agogische vaardigheden. Je hebt inzicht in hoe 
veranderings processen werken en kan veranderingsprocessen 
begeleiden. 

Je bent pedagogisch-didactisch onderlegd en slaagt erin om mensen mee 
te nemen in een leerproces. Je bent je ervan bewust dat een begeleidings-
didactiek	specifieke	didactische	vaardigheden	vraagt.	

Je vervult een voor-
beeldrol.

Je bent loyaal ten aanzien van de visie en missie van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen.

Je bent betrouwbaar en gebruikt de deontologische code om integer te 
werken.
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Je bent een inspirerend voorbeeld: 

 f als inspirator van de katholieke dialoogschool;

 f in wie je bent;

 f in	hoe	je	te	werk	gaat	als	inhoudelijk	inspirator,	verbindingsfiguur	en	
als veranderingscoach van mensen; 

 f in wat je doet, bijvoorbeeld als procesbegeleider, ontwikkelaar van 
visie, beleidsondersteuner en als teamlid.

Wat doe je?

Ontwikkelingsgebied Indicatoren

Je begeleidt doelge-
richt processen, tra-
jecten en projecten 
in een (hoge)school, 
instelling, internaat, 
centrum of de eigen 
organisatie.

Je	kan	een	groot	doel	uitfilteren.	Je	kan	vertrekken	vanuit	een	doel	dat	nog	
niet helemaal duidelijk is en stelt op het juiste moment de juiste vragen 
om samen met de betrokkenen meer inzicht te krijgen in het doel en 
mogelijke manier van aanpak.

Je zet samen met de betrokkenen het proces/traject uit. Je werkt 
resultaatsgericht en voorziet tegelijkertijd voldoende tijd om het proces, 
traject of project samen met de betrokkenen te doorlopen. 

Je schept een context voor verandering. 

Je werkt op een systematische en transparante manier aan 
kwaliteitsontwikkeling. Je volgt tussentijds resultaten op, doet bijsturingen 
en	reflecteert	met	de	betrokkenen	over	hoe	jullie	resultaten	duurzaam	
kunnen borgen.

Je werkt actief mee aan 
visieontwikkeling en 
aan concretisering van 
de visie.

Je ontwikkelt mee visie in het kader van: 

 f Projecten, trajecten en processen, bijvoorbeeld project rond een nieuw 
leerplan;

 f Begeleidingspraktijken.
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Je ontwikkelt mee standpunten en ontwerpt beleidsteksten.

Je werkt mee aan de ontwikkeling van beleidsinstrumenten, aan 
concretiseringen ervan en aan de realisatie ervan bij ons doelpubliek. 

Je neemt beleidsonder-
steunende en beleids-
voorbereidende taken 
en opdrachten op.

Je vertegenwoordigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen op relevante fora en 
behartigt de belangen van onze leden in adviesraden, sector overleggen, 
beheerscomités…

Je organiseert, faciliteert en coördineert interne overlegfora met onze 
leden.

Je neemt de coördinatie op van (strategisch belangrijke) projecten en 
processen. 

Je ondersteunt instellingen in hun beleidsvoering inzake identiteit, 
kwaliteit en pedagogische visie.

Je ondersteunt en 
realiseert mee de 
interne werking van 
onze organisatie.

Je draagt constructief bij aan de werking van de teams waarvan je lid bent 
door informatie uit te wisselen met elkaar, ideeën af te toetsen bij elkaar 
en standpunten aan elkaar uit te leggen. 

Je stimuleert en ondersteunt actief interne veranderingsprocessen en 
doet proactief voorstellen ter verbetering. Je zoekt bewust naar hoe jouw 
expertise en die van je collega’s kan benut worden in een optimale team-
werking.

Je organiseert, faciliteert en coördineert intern overleg met collega’s.
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7.4.4. Concretisering

Concretisering:

Je kan duurzame 
relaties aangaan met 
anderen.

Je bent sociaal vaardig. 

 f Je gaat op een respectvolle manier om met mensen.

 f Je luistert actief en oprecht naar de noden en behoeften van de betrok-
kenen. Je legt hierbij een professionele nabijheid aan de dag.

 f Je legt een groot inlevingsvermogen aan de dag: je bent authentiek en 
kan je inleven in de situatie. Op die manier creëer je het vertrouwen dat 
nodig is om samen een (begeleidings)proces te doorlopen.

 f Je bent geduldig en neemt de tijd die nodig is om naar het verhaal 
van de betrokkenen te luisteren en om het proces te doorlopen. Je 
hebt aandacht voor de ‘volledige persoon’: voor passies, waarden en 
normen, emoties en kwetsbaarheid, macht en onmacht, culturele en 
levensbeschouwelijke keuzes.

 f Je kan omgaan met verschillende standpunten en stelt je hierbij meer-
zijdig partijdig op. Je kan op een empathische manier de nodige afstand 
bewaren zodat de voortgang van het proces niet in het gedrang komt.

 f …

Je bent een constructief teamlid.

 f Je bent een echte teamspeler en werkt collegiaal samen met collega’s 
door	bijvoorbeeld	samen	voor	te	bereiden,	samen	te	reflecteren	over	
processen, bewust te vragen van een tweede mening, materiaal te 
delen…

 f Je bent ondersteunend naar collega’s toe.

 f Je benut bewust de sterktes van je collega’s en zoekt hoe jij jouw steen-
tje kan bijdragen aan een optimale teamwerking.

 f …
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Je bent dynamisch. Je kan omgaan met veranderingen.

 f Je	kan	je	eigen	rol	flexibel	aanpassen.

 f Je kan afwijken van het plan van aanpak en de timing indien dit nodig 
is.

 f Je kan opnieuw beginnen.

 f …

Je kan situaties  
analyseren.

Je	werkt	vanuit	een	systematiek	en	reflecteert	over	wat	de	beste	aanpak	is	
om de doelen te bereiken.

 f Je denkt na over hoe je iets kan binnenbrengen, wat jouw rol en die van 
anderen is…

 f …

Je bent communicatief 
vaardig.

Je kan vlot mondeling communiceren, afgestemd op de context.
 f Je kan doelgericht gesprekken voeren.

 f Je kan modereren.

 f Je spreekt vlot voor grote groepen.

 f Je bent diplomatisch maar benoemt tegelijkertijd de zaken die er echt 
toe doen.

 f Je kan achterhalen wat mensen echt bedoelen.

 f Je kan overtuigen.

 f … 

Je kan vlot schriftelijk communiceren, afgestemd op de context.
 f Je kan artikels schrijven voor tijdschriften, bijdrages voor de website en 
nieuwsbrief…

 f Je schrijft heldere verslagen, mails…

 f Je kan op een duidelijke manier een begeleidingsovereenkomst 
opstellen.

 f …
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Je hebt aandacht voor 
zelfontwikkeling.

Je bent bereid om te leren.
 f Je	reflecteert	over	je	professionele	identiteit	vanuit	de	bronnen	van	de	
katholieke traditie.

 f Je toont interesse, nieuwsgierigheid en openheid om bij te leren en 
te groeien. Je volgt nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op vlak van 
pedagogisch-didactische visie, professionalisering, ICT en databeheer, 
onderwijsactualiteit,	specifieke	vakliteratuur…

 f Je	durft	jezelf	in	vraag	stellen	en	kan	reflecteren	over	je	eigen	aandeel.	
Je ziet je eigen groeikansen en valkuilen. Je leert uit de zaken die fouten 
liepen, durft aan te passen en jezelf bij te sturen.

 f Je kijkt in je leerproces ‘over het muurtje’. 
 
Mogelijkheden:

  ff Je vraagt feedback aan je collega’s.

  ff Je leert uit de interventies die je zelf doet: Wat was goed? Wat zou 
beter kunnen? Waarom?

  ff Je doet samen met collega’s interventies en leert daaruit.

  ff Je hospiteert bij collega’s.

  ff Je gaat in dialoog met je collega’s, onze leden, partners uit ons 
netwerk…

  ff Je leest artikels, bijdrages, nieuwsbrieven… om nieuwe ontwikkelin-
gen op vlak van onderwijs, onderzoek en professionalisering op te 
volgen.

  ff …

 f Je zoekt naar mogelijkheden om breed bij te leren (bv. ander doelpu-
bliek dan je gewoon bent, verbreding van je expertise…).
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Je hebt aandacht voor zelfzorg.
 f Je kent jezelf goed. Je hebt vertrouwen in je eigen talenten en kent je 
valkuilen.

 f Je kan de balans bewaken: je bewaakt je tijdsbesteding en agenda.

 f Je kan omgaan met druk en bent stressbestendig.

 f Je kan relativeren en zaken loslaten.

 f …

Je inspireert door 
inhoudelijke expertise.

 f Je geeft vanuit jouw expertisedomein informatie en advies aan onze 
leden.

 f Je verzorgt nascholingen, workshops, bijdrages op colloquia…

 f …

Je werkt verbindend 
samen met anderen.

Je legt verbindingen binnen de organisaties die je begeleidt en over 
organisaties heen:

 f Verbindingen tussen de mensen in de organisatie die je begeleidt.

 f Verbindingen tussen de organisaties die je begeleidt.

 f Verbindingen tussen de organisaties die je begeleidt, de overheid en 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 f Verbindingen tussen de organisaties die je begeleidt, partnerorganisa-
ties en de andere instanties van waaruit je in je rol als makelaar door-
verwijst.

 f Verbindingen tussen de vragen van de organisaties die je begeleidt en 
de collega’s die deze vragen kunnen opnemen.

 f Verbindingen tussen onze organisatie en collega-begeleiders uit andere 
diensten en de inspectie.

 f …
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Je faciliteert het ontstaan van netwerken:
 f Je start netwerken op over (hoge)scholen, centra, instellingen en 
besturen heen, begeleidt en modereert de netwerken.

 f Je trekt netwerken open en zoekt connecties met hogescholen, exper-
tisecentra, welzijnssector… Je stimuleert onze leden om verbindend 
samen te werken met anderen.

 f …

Je brengt mensen in 
beweging.

Je beschikt over agogische vaardigheden. Je hebt inzicht in hoe 
veranderingsprocessen werken en kan veranderingsprocessen 
begeleiden. Voorbeelden: 

 f Je gaat uit van een actieve rol van de lerende in je begeleidingswerk.

 f Je hebt inzicht in groepsdynamica.

 f Je	kan	omgaan	met	weerstanden	en	conflicten.

 f Je houdt rekening met de draagkracht van de betrokkenen.

 f Je bewaakt dat er een veilig leerklimaat is in een groep en durft indien 
nodig in dit verband spanningen in een groep benoemen.

 f …

Je bent pedagogisch-didactisch onderlegd en slaagt erin om mensen mee 
te nemen in een leerproces. Je bent je ervan bewust dat een begeleidings-
didactiek	specifieke	didactische	vaardigheden	vraagt.	Voorbeelden: 

 f Je kan inspelen op verschillende manieren van leren en kan switchen 
tussen	strategieën	(bv.	reflectief	ervaringsleren)	en	werkvormen	(bv.	
groepswerk). Je keuzes staan steeds in relatie tot de doelstellingen, de 
inhoud, de beginsituatie en de betrokkene(n).

 f Je sluit aan bij aanwezige voorkennis, vooronderstellingen en datgene 
waarmee mensen vertrouwd zijn en werkt van hieruit verder.

 f Je zoekt naar een concrete en laagdrempelige manier van begeleiden.

 f ...
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Je begeleidt doel-
gericht processen, 
trajecten en projecten 
in een (hoge)school, 
instelling, internaat, 
centrum of de eigen 
organisatie.

Je schept een context voor verandering. 
Voorbeelden:

 f Je start geïnformeerd aan een proces, traject of project: je zorgt dat je 
een goed zicht hebt op de situatie en doet bv. (een) intakegesprek(ken), 
verzamelt data…

 f Je bepaalt samen met de betrokkenen je rol in het proces: (in)formele 
coach, procesbegeleider, regisseur, mentor… en beheerst verschillende 
aanpakken en strategieën om naar het doel toe te werken.

 f Je draagt bij tot het creëren van een veilige en open omgeving om sa-
men te leren.

 f Je zorgt dat je het mandaat hebt om te ondersteunen.

 f Je zorgt dat de directie betrokken is.

 f Je schat de cultuur van de organisatie en het klimaat in: is er een open-
heid om ervaringen te delen? Spelen informele machtsstructuren mee?

 f Je analyseert de structuur van de organisatie en houdt er rekening mee 
in je begeleiding.

 f Je denkt strategisch na over met wie je werkt (hele team, kernteam…). 
Je werkt zowel op micro-, meso- als macroniveau.

 f Je houdt rekening met het beleidsvoerend vermogen van de school en 
stemt je handelen er op af.

 f ...

Je zet samen met de betrokkenen het proces/traject uit. Je
werkt resultaatsgericht en voorziet tegelijkertijd voldoende
tijd om het proces, traject of project samen met de
betrokkenen te doorlopen.
Voorbeelden:

 f Je werkt op maat en vertrekt vanuit de vraag van de betrokkene(n). Je 
analyseert	de	vraag.	Indien	nodig	zoek	je	naar	de	specifieke	ondersteu-
ningsvraag door te kijken naar de vraag achter de vraag.

 f Je	reflecteert	met	de	betrokkenen	over	de	effecten	die	jullie	willen	
bereiken bij de lerenden en wanneer jullie tevreden zullen zijn.
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 f Je ontwikkelt samen met de betrokkenen een gedragen visie en een 
haalbaar en realistisch stappenplan op maat met tussenstappen en  
een tijdspad. Je formuleert haalbare doelstellingen en koppelt acties 
aan doelstellingen.

 f Je benoemt (kleine) successen voor de betrokkenen en legt de link  
met de geformuleerde noden.

 f …

Je werkt actief mee aan 
visieontwikkeling en de 
concretisering ervan.

Je werkt mee aan de ontwikkeling van beleidsinstrumenten, aan 
concretiseringen ervan en aan de realisatie ervan bij ons doelpubliek.  
Voorbeelden: 

 f Leerplanontwikkeling;

 f Evaluatiebox;

 f Vademecum;

 f Materiaal in het kader van begeleidingen;

 f Vertaalslag van wetenschappelijke literatuur naar onderwijspraktijk van 
onze leden;

 f …

Je neemt beleidsonder-
steunende en beleids-
voorbereidende taken 
en opdrachten op.

Je neemt de coördinatie op van (strategisch belangrijke) projecten en 
processen.

Je ondersteunt en 
realiseert mee de 
interne werking van 
onze organisatie.

Je draagt constructief bij aan de werking van de teams waarvan je lid  
bent door informatie uit te wisselen met elkaar, ideeën af te toetsen bij 
elkaar en standpunten aan elkaar uit te leggen. Voorbeelden: mee werken 
aan aanvangsbegeleiding, coachen van collega’s, uitwerking van het 
begeleidingsplan…
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7.5. Bijlage 5: samenwerkingsovereenkomst pedagogische begeleiding volwassenen-
onderwijs en Ligo

1. Samenwerkende organisaties

 f De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 f De pedagogische begeleidingsdienst va het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de 
Vlaamse Gemeenschap

 f De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 f De pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

 f Ligo, Centra voor Basiseducatie vzw 

2. Looptijd van de samenwerkingsovereenkomst en engagementen van de  
  partners

Teneinde de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst te laten sporen met die van de begeleidings-
plannen van de pedagogische begeleidingsdiensten, zal deze samenwerkingsovereenkomst gelden tot en 
met het schooljaar 2023-2024, met dien verstande dat de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks wordt her-
bekeken en geëvalueerd in functie van de beschikbare middelen en de noden van het werkveld. 

Daarna zal de samenwerkingsovereenkomst telkens voor een periode van 3 schooljaren gelden.

Het principe van de evenredigheid tussen de verschillende partners op basis van hun aandeel 
volwassenen onderwijs wordt nagestreefd over het geheel van de samenwerkingsovereenkomst (exclusief 
curriculum). Wat de verhoudingen betreft voor het thema curriculum gelden de afspraken tussen de partners 
zoals omschre ven in deze samenwerkingsovereenkomst.

3. Opvolging, evaluatie en rapportering

3.1  Jaarlijks actieplan

Bij de start van elk schooljaar wordt per samenwerking een actieplan opgesteld met de geplande acties 
voor	dat	schooljaar	en	de	beoogde	effecten	of	output.	De	‘trekker’	stelt	dit	actieplan	op	in	samenspraak	met	
de betrokken partners.
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3.2  Jaarlijkse evaluatie en rapportering

Op het einde van elk schooljaar levert elke samenwerking een activiteitenverslag op waarin gerap-
porteerd	wordt	over	de	gerealiseerde	effecten/output	en	het	bereik	van	de	acties	 (hoeveel	en	welke	CVO’s	
werden bereikt). De ‘trekker’ stelt dit activiteitenverslag op in samenspraak met de betrokken partners.

De activiteitenverslagen per thema zullen bij de globale netgebonden jaarverslagen van de pedagogi-
sche begeleidingsdiensten worden gevoegd.

4. Thema’s

4.1  NT2 (NT2020)

4.1.1 Situering

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

4.1.2 Doelen

 f NT2020 zet actief in op uitwisseling:

  ff Lerende netwerken: trajectbegeleiding, verlengde trajecten, richtgraad 3 + 4

  ff Expertisedeling geïntegreerde trajecten

  ff Kwaliteitszorg en netwerking tussen centra

  ff Expertisedeling rond aanvangsbegeleiding 

 f NT2020 zet actief in op het bekendmaken en gebruiken van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

 f NT2020 wil praktijkonderzoek stimuleren en zet in op het bekendmaken en gebruiken van de resultaten. 

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

 f NT2020 wil makelaar zijn voor een kwaliteitsvol breed professionaliseringsaanbod. Hiertoe wordt de 
bestaande expertendatabank verder uitgebouwd. 

4.1.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: co-trekkerschap: Katholiek Onderwijs Vlaanderen-GO!

 f Werken mee: Ligo, POV, OVSG
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4.1.4 Rol van de trekker

De afstemming van de organisatie van de verschillende professionaliseringsactiviteiten wordt begeleid 
door een projectgroep met als vertegenwoordiger een pedagogisch begeleider van de samenwerkende 
partners. De projectgroep kan desgevallend het advies inwinnen van een klankbordgroep bestaande uit 
relevante NT2-actoren binnen het onderwijs – en inburgeringslandschap.

De rol van de trekker betreft de coördinatie werking projectgroep (bijeenroepen projectgroep, verslag-
geving, communicatie naar relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de overheid, rapportering 
naar stuurgroep en desgevallend organiseren klankbordgroep en naverwerking).

De trekker staat in voor het actueel houden van het luik NT2 op de website www.stuurgroepvo.be 

4.1.5 Rol van de partners

De leden van de projectgroep engageren zich tweemaandelijks een halve dag vrij te maken voor overleg 
en organisatie. De vergaderkalender wordt per jaar opgemaakt. Tijdens het tweemaandelijks overleg wordt 
de	opvolging	van	de	projecten	(inhoudelijk	en	financieel)	behandeld.

De taakverdeling (operationele doelen) gebeurt tijdens het tweemaandelijks overleg. De pedagogisch 
begeleiders nemen een rol op van trekker bij de lerende netwerken. Het onderhoud van de website en de 
administratieve opvolging worden gerealiseerd door POV.

4.2  Geletterheid

4.2.1 Situering

De leden van deze projectgroep zien 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 projectgroe-
pen is afstemming een must. In samenwerking met de projectgroep ‘Digitale geletterdheid VDAB’ willen wij 
focussen op de digitale geletterdheid en willen we erover waken dat zeker de laaggeletterden de digitale 
boot niet missen.

4.2.2 Doelen

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

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

http://www.stuurgroepvo.be  
http://www.stuurgroepvo.be  
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4.2.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: co-trekkerschap POV-GO!

 f Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG en Ligo

4.2.4 Rol van de trekker

De rol van de trekkers betreft de coördinatie werking projectgroep (bijeenroepen projectgroep, 
verslaggeving projectgroep, communicatie naar relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de 
stuurgroep Plan Geletterdheid, rapportering naar stuurgroep VO en naverwerking).

De trekker staat in voor het actueel houden van het luik Geletterdheid op de website  
www.stuurgroepvo.be 

4.2.5 Rol van de partners

De leden van de projectgroep engageren zich om gezamenlijk het JAP op te stellen. Op basis daarvan 
wordt de vergaderkalender opgemaakt. De leden werken actief mee aan het realiseren van het JAP. De leden 
bewaken samen het actualiseren van de inhoud van de website ‘geletterdheid in een CVO’.

4.3  (Vak)inter-nettenoverleg Algemene Personenzorg en Huishoudhulp

4.3.1 Situering

Aan deze overleggroep participeren alle centra die opleidingen binnen de studiegebieden Algemene 
Personenzorg en/of Huishoudhulp aanbieden. Het overleg richt zich op kennisdeling en informatie-
verstrekking.	Ook	specifieke	items	zoals	vrijstellingenbeleid,	nascholingsinitiatieven,	materiaalontwikkeling	
… kunnen aan bod komen.

4.3.2 Doelen

Doel van dit overleg is het versterken van de opleidingen binnen de studiegebieden Algemene 
Personen zorg en/of Huishoudhulp binnen de Centra voor Volwassenenonderwijs. Dit thema wordt breed 
ingevuld gaande van beleidsopvolging tot het agogische beleid. Het overleg functioneert in belangrijke mate 
als een zelfsturend team.

Concrete thema’s voor volgende werkjaren :

 f Implementatie van nieuw opleidingsprofiel

 f De extra verpleegkundige handelingen en het aanbod Pentaplus

 f Afspraken met betrekking tot EVK

 f Werkplekleren en stages

http://www.stuurgroepvo.be  
http://www.stuurgroepvo.be  
http://www.stuurgroepvo.be  
http://www.stuurgroepvo.be  
http://www.stuurgroepvo.be  
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 f Overleg met sector

 f Overleg met VDAB

 f Overleg met de opleidingen van de thuiszorg

 f Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling

4.3.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 f Werken mee: GO! en POV

4.3.4 Rol van de trekker

 f Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen

 f Opvolgen van afspraken van dit overleg - verslag

 f Vertegenwoordiger van dit overleg op externe fora en in overleg met de sector

 f Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg zorgkundige op de website  
www.stuurgroepvo.be

4.3.5 Rol van de partners

 f Mee opvolgen van dit overleg

 f Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes

 f Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen 

4.4  (Vak)inter-nettenoverleg Begeleider in de kinderopvang

4.4.1 Situering

Aan deze overleggroep participeren alle centra die de studierichtingen aanbieden. Het overleg richt 
zich	op	kennisdeling	en	informatieverstrekking.	Ook	specifieke	items	zoals	vrijstellingenbeleid,	nascholings-
initiatieven, materiaalontwikkeling … kunnen aan bod komen.

4.4.2 Doelen

Doel van dit overleg is het versterken van de opleidingen Kinderbegeleider binnen de Centra voor 
Volwassenen onderwijs. Dit thema wordt breed ingevuld gaande van beleidsopvolging tot het agogische 
beleid. Het overleg functioneert in belangrijke mate als een zelfsturend team.

http://www.stuurgroepvo.be 


206Bijlagen

Concrete thema’s voor volgend werkjaren :

 f Implementatie van nieuw opleidingsprofiel

 f EVC Kinderbegeleider Baby’s en Peuters

 f EVC Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen

 f Afspraken met betrekking tot EVK

 f Werkplekleren en stages

 f Overleg met sector

 f Overleg met VDAB

 f Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling

4.4.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 f Werken mee: GO! en POV 

4.4.4 Rol van de trekker

 f Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen

 f Opvolgen van afspraken van dit overleg - verslag

 f Vertegenwoordiger van dit overleg op externe fora en in overleg met de sector

 f Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg Begeleider in de kinderopvang op de website 
www.stuurgroepvo.be 

4.4.5 Rol van de partners

 f Mee opvolgen van dit overleg

 f Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes

 f Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

http://www.stuurgroepvo.be 
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4.5  (Vak)inter-nettenoverleg Jeugd- en gehandicaptenzorg

4.5.1 Situering

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

4.5.2 Doelen

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

Concrete thema’s voor volgend werkjaren :

 f competentiegericht evalueren

 f lesgeven in afstandsonderwijs

 f betrouwbaar en valide evalueren in afstandsonderwijs

 f zorg/zorgkundige handelingen binnen de JGZ

 f implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel (eens dit er is)

 f vrijstellingenbeleid

 f EVC

4.5.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: POV 

 f Werken mee: GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen

4.5.4 Rol van de trekker

 f Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen

 f Opvolgen van afspraken van dit overleg – verslaggeving

 f Onderhouden van het deel ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ op de site ‘stuurgroep VO’

 f Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg Jeugd- en gehandicaptenzorg op de website 
www.stuurgroepvo.be 

http://www.stuurgroepvo.be 
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4.5.5 Rol van de partners

 f Mee opvolgen van dit overleg

 f Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes

 f Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

4.6  Projectgroep TKO en AAV 

4.6.1 Situering

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

Deze projectgroep opereert onafhankelijk van de Federatie Tweedekansonderwijs. 

4.6.2 Doelen

 f Inzetten op pedagogische uitwisseling tussen de opleidingscoördinatoren TKO/AAV.

 f Organiseren van professionaliseringsinitiatieven en expertisedeling voor lesgevers TKO/AAV, conform de 
noden uit het werkveld (netwerkdagen, studiedagen, …).

 f Het bijkomende verzoek om ontwikkelcommissies voor de vrijstellingsproeven AAV te begeleiden, zal onder-
zocht worden nadat de impact van de vernieuwing SO duidelijk wordt.

4.6.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: GO!

 f Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en OVSG 

4.6.4 Rol van de trekker

 f Coördinatie van de werking van de projectgroep (uitnodigingen, agenda, communicatie, rapportering). 
Beoogde vergaderfrequentie van deze projectgroep: 4x per schooljaar (voor elke netwerkdag, voor en na het 
ondersteuningsinitiatief voor lesgevers)

 f Coördinatie van de netwerkbijeenkomsten voor opleidingscoördinatoren (uitnodigingen, agenda, communi-
catie, rapportering) 
Beoogde vergaderfrequentie: 2 halve dagen per schooljaar
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 f Voorbereiding van de uitwerking van de ondersteuningsinitiatieven (externe contacten, communicatie, ver-
werking evaluatie)  
Beoogde frequentie van de ondersteuningsinitiatieven: 1 dag per schooljaar

 f Het actueel houden van het luik TKO en AAV op de website www.stuurgroepvo.be 

4.6.5 Rol van de partners

De leden van de projectgroep engageren zich om

 f Actief deel te nemen aan het overleg en de organisatie van de projectgroep 

 f Gezamenlijk af te stemmen over communicatie en initiatieven

 f Actief deel te nemen aan de voorziene netwerkbijeenkomsten 

 f Een actieve rol op te nemen bij de professionaliseringsinitiatieven 

4.7  Digitale geletterdheid VDAB (enkel voor het schooljaar 2020-2021)

4.7.1 Situering

Het oorspronkelijke doel van deze inter-netten samenwerking was het uitwerken van kort lopende 
cursussen voor VDAB van maximaal 100 lesuren in de vorm van workshops. De inhoud van deze workshops zijn 
digitale basiscompetenties, toegepast op de skills van een werkzoekende (mijn vdab, digitaal solliciteren,…). 

4.7.2 Doelen

Het oorspronkelijke doel van de samenwerking werd reeds gerealiseerd. Daarom wil de projectgroep 
volgende nieuwe doelstellingen vooropstellen:

 f De projectgroep engageert zich om in overleg de bestaande materialen up-to-date te houden.

 f De projectgroep gaat op zoek naar andere doelgroepen waarvoor het bestaande materiaal kan aangewend 
worden.

 f De projectgroep zal in het schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid tot werken met open ICT-modules verder 
bekend maken bij de centra.

 f De projectgroep gaat samen met de VDAB op zoek naar manieren om de toestroom van cursisten te vergroten.

 f De projectgroep gaat actief samenwerken met de PG Geletterdheid om de opdrachten van elke projectgroep 
duidelijk af te bakenen

http://www.stuurgroepvo.be  
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4.7.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: OVSG 

 f Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en GO!

4.7.4 Rol van de trekker

 f De afstemming van de organisatie van de verschillende professionaliseringsactiviteiten wordt begeleid door 
een projectgroep met als vertegenwoordiger een pedagogisch begeleider van de samenwerkende partners. 

 f De rol van de trekker betreft de coördinatie werking projectgroep (bijeenroepen projectgroep, verslaggeving, 
communicatie naar relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de overheid, rapportering naar 
stuurgroep en desgevallend organiseren klankbordgroep en naverwerking).

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

4.7.5 Rol van de partners

 f De leden van de projectgroep engageren zich één maal per trimester vrij te maken voor overleg en organisa-
tie. De vergaderkalender wordt per jaar opgemaakt. Tijdens het overleg wordt de opvolging van de projecten 
(inhoudelijk en financieel) behandeld. 

 f De taakverdeling (operationele doelen) gebeurt tijdens het overleg.

4.8  Website SVWO

4.8.1 Situering

Deze website werd opgesteld vanuit een inter-netten projectgroep die ondersteuning bood bij de 
implementatie van de nieuwe OP’s voor het studiegebied Informatie- en communicatietechnologie.

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

4.8.2 Doelen

Gezien de snelle evolutie op gebied van ICT is het essentieel om deze website up-to-date houden en 
desgewenst verder uit te breiden. 

Daarnaast willen we centra motiveren om recente materialen te blijven delen. 

http://www.stuurgroepvo.be 
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4.8.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: GO!

 f Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en OVSG

4.8.4 Rol van de trekker

De trekker engageert zich om:

 f Minstens éénmaal per schooljaar overleg te coördineren met de partners en de centra te bevragen over deze 
website. 

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

 f Initiatieven te coördineren om centra te motiveren om nieuw materiaal te delen

 f Op de website www.stuurgroepvo.be het luik’ website SVWO’ actueel te houden

4.8.5 Rol van de partners

De partners engageren zich om:

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

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

4.9  Curriculumontwikkeling

4.9.1 Situering

Het betreft de coördinatie en procesbegeleiding van de centrum- en netoverstijgende ontwikkelingen 
van	leerplannen	en	opleidingsprofielen.	De	regelgeving	voorziet	dat	alle	centra	verplicht	gebruik	maken	van	
de	door	de	Vlaamse	Regering	goedgekeurde	opleidingsprofielen	 (art.	25	decreet	VO).	Het	decreet	volwas-
senenonderwijs bepaalt eveneens dat de pedagogische begeleidingsdiensten en Ligo gezamenlijk voorstel-
len	van	opleidingsprofielen	voordragen	(art.	24	decreet	VO).	

4.9.2 Doelen

We	coördineren	de	ontwikkeling	van	nieuwe	opleidingsprofielen	(OP)	of	de	actualisering	van	bestaande	
opleidingsprofielen,	eventueel	aangevuld	met	concordantietabellen:

 f Prioriteitenplan: we stellen jaarlijks tegen 1 september een prioriteitenplan op, gebaseerd op een bevraging 
van de centra.
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 f Ontwikkelwerk: 

  ff we stellen een ontwikkelcommissie OP samen voor de ontwikkeling van nieuwe of geactualiseerde 
opleidings profielen die in principe tweemaal per jaar (15 januari en 15 september) worden voor-
gedragen aan de administratie. 

  ff op vraag van de centra maken we netoverschrijdende afspraken over de toekenning van vrijstellingen 
bij de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ opleidingsprofielen (concordantietabellen).

 f Monitoring: we monitoren dat de werkzaamheden van de ontwikkelcommissies OP binnen de vooropgestelde 
termijn worden afgerond.

 f Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderenbrede communicatie over de nieuwe en geactualiseerde 
opleidingsprofielen

We coördineren de ontwikkeling van netoverschrijdende leerplancommissies:

 f Ontwikkelwerk: we stellen een leerplancommissie samen en begeleiden het ontwikkelwerk.

 f Monitoring: we monitoren dat de werkzaamheden van de leerplancommissies binnen de vooropgestelde 
termijn (30 november, 31 januari en 31 mei) worden afgerond rekening houdend met de wettelijke bepalingen 
omtrent leerplannen zodat centra tijdig over goedgekeurde leerplannen kunnen beschikken.

 f Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderenbrede communicatie over de nieuwe leerplannen.

4.9.3 Trekker en meewerkende partners

 f Trekker: GO!

 f Werken mee: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en POV

Gelet op de regelgeving en rekening houdend met het feit dat voor OVSG curriculumontwikkeling 
VO geen kerntaak meer is, geeft OVSG aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV en GO! het mandaat om 
het netoverschrijdend curriculum werk verder op te nemen. Concreet betekent dit dat de centra van OVSG 
kunnen blijven participeren aan het ontwikkelwerk, maar dat de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG 
hierin geen actieve rol meer opneemt. 

Ligo zal niet structureel participeren aan de netoverschrijdende curriculumontwikkeling en zal alle 
curriculumontwikkeling voor de basiseducatie op zich nemen. Voor de gezamenlijke indiening van voorstel-
len	van	opleidingsprofielen	en	voor	het	opstellen	van	de	jaarlijkse	prioriteitenplannen	zal	de	trekker	met	Ligo	
de nodige afspraken maken. Er worden ook gezamenlijk afspraken gemaakt met Ligo rond informatiedoor-
stroming m.b.t. curriculumontwikkeling.

Voor de indiening van de leerplannen, zullen de leerplannen voor de CVO’s ingediend worden door de 
pedagogische begeleidingsdiensten en de leerplannen voor de CBE’s door Ligo. 
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4.9.4 Rol van de trekker

 f Verzamelt de agendapunten, stuurt de uitnodiging en neemt het voorzitterschap op van de (maandelijkse) 
bijeenkomst van de projectgroep curriculumontwikkeling.

 f Staat in voor het actueel houden van het luik curriculum op de website www.stuurgroepvo.be. 

 f Fungeert als aanspreekpunt en verzorgt de communicatie met de overheid/derden m.b.t. de 
curriculumontwikkeling.

 f Neemt de rol op van partner (zie hieronder).

4.9.5 Rol van de partners

 f Ontwikkelwerk: elke partner neemt jaarlijks de procesbegeleiding op van minimaal 1 (cluster) van OP/LP. De 
taakbelasting wordt verdeeld op basis van het marktaandeel van de verschillende koepels/GO!

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

 f Elke partner neemt deel aan de werkgroep modularisering i.f.v. het ontwikkelwerk dat door hem/haar 
opgenomen wordt.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Koen Pelleriaux

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Griet Mathieu

Ligo, Centra voor Basiseducatie vzw

Joke Drijkoningen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Lieven Boeve

OVSG, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten

Walentina Cools 
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