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Voorwoord
De pedagogische begeleidingsdienst (afgekort als PBD) is ingebed in OVSG met een welomlijnde
opdracht: een kwaliteitsvolle ondersteuning van de onderwijsinstellingen van het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs en daarmee geaffilieerde leden. Daarnaast fungeert OVSG als penvoerende
instelling voor de Permanente ondersteuningscel (POC) voor de centra voor leerlingenbegeleiding van
het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (OGO), met als kernopdracht de versterking van de
professionalisering van de personeelsleden van de centra. Het decreet betreffende de kwaliteit van het
onderwijs (2009) biedt het kader waarbinnen de pedagogische begeleidingsdienst haar opdrachten
uitvoert. Deze decretale kerntaken worden momenteel herzien.
Het huidige kwaliteitsdecreet bepaalt dat de pedagogische begeleidingsdienst instaat voor de externe
professionele ondersteuning van scholen, centra en academies 1￼ De pedagogische
begeleidingsdienst definieert haar opdrachten dan ook in termen van ondersteunen, versterken,
bevorderen, stimuleren, vormen, aanreiken. Dit is in wezen een ontwikkelingsgerichte benadering
waarbij de scholen, centra en academies eigenaar blijven van de eigen onderwijsopdracht en de manier
waarop deze vorm krijgt. We respecteren én versterken het pedagogisch project van de school en de
lokale autonomie van het schoolbestuur. We stimuleren de beleidskracht van scholen, centra en
academies om zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap op te nemen. Onze rol is ondersteunend:
scholen beleidssterker maken en hun beleidsvoerend vermogen verhogen.
De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG wil een innovatieve, kwaliteitsvolle en doelgerichte
interne werking realiseren die vanuit doordachte strategische planning, gericht ontwikkelingswerk, een
samenhangend professionaliseringsbeleid en voortdurende kwaliteitsmonitoring de eigen werking
evalueert en optimaliseert. Op die manier realiseren we een lerende gemeenschap waarin álle
medewerkers hun diverse capaciteiten ten volle kunnen ontplooien zodat we onze begeleidingsopdracht
impactvol kunnen realiseren in het werkveld.
De pedagogische begeleidingsdienst moet de weg zoeken in een steeds veranderend
onderwijslandschap. De overheid verankert op die manier de inhoudelijke keuzes van OVSG en legt
door de oormerking de tijdsbesteding aan specifieke onderwerpen en verantwoording vast. In
afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige opdracht van de pedagogische
begeleidingsdiensten vertrekt dit begeleidingsplan van de huidige decretale contouren. Hierbij hebben
we ook al in zekere mate rekening gehouden met de ‘geoormerkte’ middelen, die het beleid wil voorzien
als stimuli voor aandachtspunten in het schoolbeleid.
De inbedding van onze dienst in OVSG laat ons toe de vinger aan de pols te houden van tal van
relevante decretale ontwikkelingen. We beschouwen het als een van onze kernopdrachten om
beleidsmaatregelen krachtig door te vertalen naar implementatie in het veld en formuleren daarrond
heel wat doelstellingen. In de uitvoering van dit plan willen we onze rol als onmisbare schakel tussen
het macrobeleidsniveau en de concrete school- en klaspraktijk verder waarmaken.
De pedagogische begeleidingsdienst heeft uitgebreid stilgestaan bij de verwachtingen van haar klanten.
Via diverse bevragingen, belrondes, effectmeting en ervaringen op de werkvloer, hebben we de
behoeften en noden van klanten in kaart gebracht. We hebben deze meegenomen in de opmaak van
het begeleidingsplan. We maakten een uitgebreide synthese van de klantennoden 2￼ Een weerslag van
de analyses kan u terugvinden in deel 1: contextanalyse.

Decreet betreffende de kwaliteit van Onderwijs, 2009, Art. 15. § 1. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de
volgende opdrachten : 1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch of
agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;
2
Intern document: “Synthese klantennoden PBD, 17/11/2020” op basis van de Corona-belronde, bevragingen binnen de
niveaus en diensten, opvolgingsmeting BP 1821 (Kwaliteitskwartet) en aangevuld met bevindingen uit de Onderwijsspiegel
2020 (Onderwijsinspectie)
1
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De impact van Corona is niet te onderschatten en heeft zeker een stroomversnelling teweeggebracht.
Het versnelde de (noodgedwongen) implementatie van afstandsleren en de structurele inbedding van
blended learning. We hebben heel wat tijd besteed aan het onderzoeken van leervertraging. We stonden
uitgebreid stil bij de resultaten van PISA, TIMMS en ander internationaal relevant onderzoek. Ook onze
aanpak van begeleiden onderging een transformatie, door het thuiswerken en digitaal ondersteunen. Al
deze bevindingen hebben de inhoud van het begeleidingsplan mee gevoed.
Voor de redactie van dit begeleidingsplan liepen we een uitgebreid participatief traject, waarbij we
gestreefd hebben naar een evenwicht tussen de doelstellingen van het beleid, de eigen signatuur van
OVSG, de verwachtingen van onze klanten en de optimale inzet van al onze medewerkers.
Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG
Walentina Cools, directeur pedagogische begeleiding OVSG
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1 Begeleidingsplan 2021-24
De pedagogische begeleidingsdienst (PBD) van OVSG expliciteert haar begeleidingsrol in de
werkingscode 3 en in de visie op pedagogische begeleiding 4. Deze visietekst onderbouwt de keuze voor
een ontwikkelingsgerichte benadering, die rekening houdt met de specifieke context van de scholen,
centra en of academies (S/C/A) en die het zelf opnemen van verantwoordelijkheid voor de
onderwijskwaliteit stimuleert.
Op die manier vertrekt de PBD vanuit een visie op onderwijskwaliteit die aansluit bij het decretaal
verankerde referentiekader onderwijskwaliteit 5 (rOK) en het referentiekader voor CLB-kwaliteit 6. We
voorzien een continuüm van geïntegreerde begeleidings- en professionaliseringsinitiatieven. Dit kan
gaan van informatieverstrekking tot vorming, coaching, begeleiding en trajectmatige ondersteuning. We
versterken onze aanpak door het gebruik van zorgvuldig gekozen, wetenschappelijk onderbouwde
referentiekaders die we koppelen aan de doelen en speerpunten van dit begeleidingsplan. Indien nodig
nemen we onze makelaarsrol op en verwijzen door naar externe organisaties met specifieke expertise.

1.1

Doel en functie van het begeleidingsplan

Met dit begeleidingsplan willen we uitdrukkelijk een bijdrage leveren aan de realisatie van
onderwijskwaliteit in de scholen, centra en academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We
bekijken dit vanuit onze unieke positie als eerste aanspreekpunt en ondersteunende partner voor
scholen, centra en academies.
Dit begeleidingsplan sluit aan bij de strategische doelen van OVSG en verduidelijkt de bijdrage van de
pedagogische begeleidingsdienst aan de realisatie van deze doelen 7￼ Het begeleidingsplan 2021-24
is het plannings- en werkinstrument voor de pedagogische begeleidingsdienst. Een participatieve
totstandkoming en diverse overlegrondes met alle betrokkenen binnen OVSG garanderen een gedeeld
eigenaarschap en breed draagvlak. Het begeleidingsplan geeft richting aan de interne werking van de
diensten en vormt het uitgangspunt voor het vastleggen van activiteiten van diensten (in
jaaractieplannen) en van medewerkers (in functiekaarten). Bij de operationalisering in acties kozen we
ervoor om te werken met speerpunten, die inhoudelijke prioriteiten naar voren schuiven.
Naast zijn functie als plannings- en werkinstrument, heeft het begeleidingsplan ook een
verantwoordende functie: het vormt een belangrijk uitgangspunt om aan de overheid aan te tonen dat
de pedagogische begeleidingsdienst haar decretale opdrachten ten volle realiseert. De decretale
opdrachten worden in dit document impliciet meegenomen, in die zin dat ze enerzijds grotendeels
verankerd zijn in de reguliere werking en anderzijds gerealiseerd worden via de prioriteiten van het
begeleidingsplan. Daarnaast realiseren we een groot deel van onze werking met gekleurde en
projectmiddelen, die een specifieke verantwoording vergen. In het plan koppelen we deze gekleurde
middelen aan specifieke acties die de vooropgestelde projectdoelen willen realiseren.

1.2

Begeleidingsplan in functie van eigen interne kwaliteitszorg (IKZ)

Het begeleidingsplan staat centraal in het IKZ-proces. Zoals we in de inleiding schetsen omvat het
begeleidingsplan de strategische en operationele doelen die we als begeleidingsdienst willen bereiken
in een periode van drie jaar (2021-2024). Elke dienst ontwikkelt op basis van de vooropgestelde
strategisch en operationele doelen een actieplan.
OVSG- werkingscode pedagogische begeleidingsdienst, zie Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst.pdf (ovsg.be)
OVSG - Visie op begeleiden, zie OVSG-Visie-pedagogisch-begeleiden.pdf
Het referentiekader onderwijskwaliteit, zie Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK) - Onderwijsinspectie
6
Het referentiekader CLB-kwaliteit, zie 2018_RclbK_eindversie.pdf (onderwijsinspectie.be)
7
Missie en visie OVSG, zie Missie van OVSG | OVSG
3
4
5

5

We willen de realisatie van de vooropgestelde doelen in dit begeleidingsplan zorgvuldig opvolgen en
monitoren. We voorzien hiervoor de nodige instrumenten (IKZ-klok, effectmetingsinstrumenten…) en
ondersteuning (interne professionalisering). Via een registratiesysteem houden we de
begeleidingsinterventies continu bij. Op basis van de analyse van deze gegevens brengen we jaarlijks
in kaart welke doelstellingen gerealiseerd werden uit het jaaractieplan (en dus ook het
begeleidingsplan). Hierover rapporteren we in het begeleidingsverslag. De analyses die gemaakt
worden in functie van dit begeleidingsverslag, vormen dan de basis voor het daaropvolgende
jaaractieplan. Aan het eind van deze driejarige cyclus evalueren we welke doelstellingen al dan niet
bereikt werden. Samen met de analyses van de resultaten van de doorlichtingen van onze scholen, de
resultaten van de OVSG-toets, in kaart gebrachte klantennoden…. geven de registraties na 3 jaar ook
input voor het opstellen van het daaropvolgende nieuwe begeleidingsplan. Op deze manier worden het
begeleidingsplan, begeleidingsverslag en het jaaractieplan systematisch ingezet als instrument binnen
de IKZ-cyclus.

Zowel in het vorige als in het nieuwe begeleidingsplan staan kwaliteitszorg en de bekommernis om
effectiviteit van de dienstverlening hoog op de agenda van de pedagogische begeleidingsdienst. De
eigenheid van onderwijsprocessen en de specifieke rol van begeleidingsdiensten maken het vaststellen
van resultaten en effecten tot een complexe aangelegenheid, en vergen een doordachte aanpak. Daarin
dient de aandacht uit te gaan naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodieken om de kwaliteit van
de ondersteuning zichtbaar te maken. Kwaliteitsmonitoring veronderstelt in die zin een gezond
evenwicht tussen objectiveerbare, meetbare effecten enerzijds en subjectieve waarderingen en
narratieve kwaliteitsindicaties anderzijds. Alleen zo kan recht worden gedaan aan een verruimde
opvatting over kwaliteitszorg: door aandacht te hebben voor het samenspel tussen zowel
geobjectiveerde als ervaren of gepercipieerde verandering.
We beschikken sinds 2016 over een sterk instrumentarium op basis van het model van Guskey. Met de
start van dit begeleidingsplan wensen we hiervoor een meer systematische en structurele aanpak te
ontwikkelen. Door de beoogde effecten van acties vooraf te bepalen te koppelen aan specifieke
meetinstrumenten, willen we de effectiviteit van begeleidingsinterventies op een coherente en
systematische manier zichtbaar maken.

6

1.3 Opbouw van het begeleidingsplan
Via een contextanalyse brengen we in deel 1 relevante maatschappelijke ontwikkelingen, de noden
van onze klanten en de verwachtingen van de overheid in kaart. Vanuit deze context-analyses
formuleren we vier strategische doelen en schuiven we inhoudelijke speerpunten naar voor in het
begeleidingsplan. Op die manier willen we samen werken aan het realiseren van onderwijskwaliteit voor
al onze scholen, centra en academies en hun leerlingen.
Deze speerpunten (SP) zijn:

•
•
•
•

SP1 Kansrijk school maken ~ inclusief pedagogisch handelen
SP2 Doelgerichte digitale didactiek ~ innovatief pedagogisch handelen
SP3 Datageletterdheid (i.f.v. kwaliteitszorg) ~ kwaliteitsvol pedagogisch handelen
SP4 Curriculumimplementatie ~ doelgericht pedagogisch handelen

Deel 2 van dit begeleidingsplan verduidelijkt de strategische werking aan de hand van deze vier
speerpunten. Per speerpunt hebben we strategische en operationele doelen bepaald en spreken we
een duidelijke ambitie uit, gekoppeld aan een specifieke vorm van pedagogisch handelen. Deze
omvattende ambities moeten aan de veelheid van onze acties een gemeenschappelijke doelgerichtheid
geven. Daarom zijn ze telkens gekoppeld aan onderbouwde referentiekaders en geconcretiseerd voor
onze doelgroepen.
Daarnaast vinden we het als pedagogische begeleidingsdienst van OVSG cruciaal om de scholen te
ondersteunen vanuit een schoolnabije werking en vertrouwensrelatie. Door middel van een
geïntegreerde benadering spelen we in op specifieke noden en bieden we maatwerk binnen de eigen
context. In deel 3 staan we stil bij de klantgerichte werking. Met dit klantgericht maatwerk als
kernopdracht willen we doelgericht ook het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken. Zo
ondersteunen we een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk op maat van specifieke noden waarin leerlingen
zich maximaal kunnen ontplooien.
Deel 4 focust op de interne werking, het samen PBD maken. De doelen van deel 3 staan ten dienste
van wat we in deel 1 en 2 beogen. Hier ligt de focus op de interne organisatie van de pedagogische
begeleidingsdienst en de inbedding in OVSG. We nemen hier het idee van ‘samen werken aan
onderwijskwaliteit’ als uitgangspunt. Dit houdt in dat de interne professionalisering grotendeels wordt
opgehangen aan de speerpunten van het strategisch plan.
In deel 5 bundelen we de verschillende jaaractieplannen voor het schooljaar 2021-2022. Het
begeleidingsplan omvat drie schooljaren. Elke dienst concretiseert de strategische en operationele
doelen van het begeleidingsplan in diensteigen jaaractieplannen. Elk jaaractieplan omvat zo:
•
•
•
•
•

Welke acties nemen we i.f.v. de realisatie van het begeleidingsplan?
Binnen welk speerpunt, strategisch doel en operationeel doel kadert elke actie?
Welk concreet resultaat beogen we met een actie?
Welke doelgroep(en) willen we bereiken met deze acties?
Wat is het effect dat we vooropstellen met deze actie?
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2 Deel 1: Contextanalyse
2.1

Eigenheid en identiteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

OVSG behartigt de belangen van haar 281 (incl. 23 geaffilieerde) leden, biedt hen (juridischadministratieve) dienstverlening aan, is inrichtende macht van haar pedagogische begeleidingsdienst
en biedt aanvullend een professionaliseringsaanbod aan tegen betaling. OVSG kiest in haar mission
statement voor een gemeentelijk onderwijs dat onderwijs is dicht bij de burger en dat open staat voor
iedereen. 8 Daarom is een school, een academie of een centrum voor een lokale gemeenschap veel
meer dan een school. De school is het kloppende hart van de buurt. Bewoners van alle leeftijden
ontmoeten er elkaar. Jong en oud ontplooit er zijn talenten. Zo groeit een school uit tot een brede school.

Gemeentelijk en stedelijk onderwijs - onderwijsniveau (Wiki OVSG)

Ongeveer 81% van de gemeenten en steden in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
investeert in kwaliteitsvol onderwijs op verschillende onderwijsniveaus, 258 gemeenten richten
basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs in of hebben
centra voor leerlingenbegeleiding. Het gemeentelijk en stedelijk onderwijs kent het grootste
marktaandeel in het basisonderwijs (BaO 22,7% - incl. BuBao 22,4%) en deeltijds kunstonderwijs
(90,28%). 9
Besturen

Instellingen

Basisonderwijs
Buitengewoon basisonderwijs

228
16

531
29

Secundair Onderwijs
Deeltijds beroepsonderwijs of
CLW
Buitengewoon Secundair
Onderwijs
Volwassenonderwijs
Deeltijdskunstonderwijs
Centra voor
leerlingenbegeleiding
Totaal

18
3

Onderwijsniveau 10

Personeelsleden
(Fte)
16427
1511

Personeelsleden
(Aantal)
24757

37
4

3534

5508

8

13

1052

4
102
3

6
150
3

783
4585
281

8518
312

258

773

28218

39095

OVSG - Identiteit van het gemeentelijk onderwijs, zie Identiteit gemeentelijk onderwijs | OVSG
Dataloep 2019-20
10
AGODI, AHOVOKS - Schooljaar 20-21; VWO: Ref ; Personeel: 1 feb 2021
8
9
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Via haar beginselverklaring neutraliteit 11 reikt OVSG een kader aan over hoe sociale cohesie en
interactie maximaal ontplooid kan worden en hoe scholen kunnen inzetten op dialoog. Voor het
realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit
biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en cursisten door
hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische
dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren. Vanuit een actief pluralistische
basishouding wil het gemeentelijk onderwijs verbondenheid stimuleren, diversiteit erkennen,
respecteren en deze als meerwaarde benutten. Scholen, centra en academies erkennen en respecteren
de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en
religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en
seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de
aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip
opbrengen voor andere opvattingen. OVSG zal in de toekomst moeten blijven inzetten op actief
pluralisme als basishouding voor leerkrachten. Deze basishouding draagt bij tot een professionele
kijk die resulteert in cultureel responsief lesgeven, ter versterking van het eigen didactisch
handelen. Dit is richtinggevend voor de wijze waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar op school
omgaan. Vanuit deze basis worden leerlingen gevormd tot wereldburgers. We hebben dit vertaald in
het speerpunt kansrijk school maken.

2.2
2.2.1

Relevante maatschappelijke evoluties
Armoede en kansenbevordering

Ongeveer 1 op 5 kinderen heeft het thuis materieel moeilijk. In Vlaanderen groeit 12% op in een gezin
met een inkomen onder de armoedegrens. 12 In het Brussels hoofdstedelijk gewest ligt dit rond de 30%.
Wanneer we kijken naar de groep leerlingen met een migratieachtergrond verhoogt dit aandeel naar
40%. Uit OESO-onderzoek blijkt dat vooral de afstand tussen de school- en de thuiscultuur leidt tot
ongelijke onderwijsresultaten. Onderzoek toont aan dat jongeren uit gezinnen met een lagere socioeconomische status een verhoogd risico lopen op problematische schoolloopbaan. Armoede blijft ook
in de toekomst een cruciale uitdaging, onderwijs slaagt er onvoldoende in om mensen uit de armoede
te tillen. Vanuit dit perspectief willen we in het stedelijke en gemeentelijk onderwijs optimale kansen
creëren voor alle lerenden. Kansenbevordering in de scholen, centra en academies ondersteunen is
een belangrijk aandachtspunt in onze opdracht als pedagogische begeleidingsdienst.

Onderwijsniveau 13

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Deeltijds
beroepsonderwijs of
CLW

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
thuistaal nietNederlands
OVSG
Vlaams
gemiddelde
26%
23,3%
29,1%
18,4%
47,8%
31,3%

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
moeder geen diploma
SO
OVSG
Vlaams
gemiddelde
22.9%
20.6%
35.1%
22.2%
64.1%
56.3%

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
studietoelage
OVSG
39.3%
51%
67.4%

Vlaams
gemiddelde
38.6%
39.1%
67.3%

OVSG – beginselverklaring neutraliteit, zie Beginselverklaring neutraliteit | OVSG
Armoedebarometer, zie www.armoedecijfers.be
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In de aandacht voor kansenbevordering, is en blijft taal een cruciale sleutel. Het hoge aantal leerlingen
dat aantikt op de indicator ‘thuistaal niet-Nederlands’ bevestigt het belang om hierin te investeren. Voor
veel leerlingen blijven taalarmoede en taalachterstand een ernstige barrière om aansluiting te vinden bij
goed onderwijs en vorming. Voor scholen is het belangrijk om een talenbeleid te ontwikkelen met
specifieke aandacht voor basisgeletterdheid van álle leerlingen, inclusief niet-Nederlandstaligen, en
voor meertaligheid. Zo zorgen we ervoor dat ook op talig vlak aan de nodige randvoorwaarden voor een
volwaardige participatie wordt voldaan. We hebben dit vertaald in het speerpunt kansrijk school maken.
Gemiddeld halen onze scholen een hogere score op de SES-kenmerken dan het Vlaams gemiddelde.
Dit is vooral het geval voor het secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Als we
de cijfers voor onze scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest afzonderlijk bekijken valt op dat deze
cijfers nog significant veel hoger liggen, zowel in basisonderwijs als in secundair onderwijs. Om die
redenen kozen we ervoor om dit de nodige aandacht te geven en dit thema als speerpunt mee te nemen
in ons nieuw begeleidingsplan. We hebben dit vertaald in het speerpunt kansrijk school maken.

Onderwijsniveau 14

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
2.2.2

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
thuistaal nietNederlands
82.1%
87,50%

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
moeder geen diploma
SO
43.4%
61.2%

Gemiddeld aandeel
indicator leerlingen
studietoelage
58.8%
57.6%

Technologie en digitalisering in een kennissamenleving

Een tweede grote uitdaging voor ons onderwijs is de evolutie naar een door technologie gedreven
kennissamenleving We zien een arbeidsmarkt waar meer en meer vacatures blijven open staan,
bedrijven hebben het moeilijk om het juist geschoolde personeel te vinden. Daarnaast zien we, vooral
in stedelijke contexten, recent het aantal kleinschaligere lokale ondernemingen groeien en winnen
initiatieven binnen het domein van de deeleconomie aan terrein. Hierbij is het belangrijk dat werknemers
sterk zijn in probleemoplossend denken, de nodige creativiteit aan boord leggen en ondernemend zijn.
Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op jobs die nog niet bestaan en op een snel veranderende
samenleving. Via STE(A)M-onderwijs ontwikkelen leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden als
onderzoekend leren en werken, probleemoplossend denken, ondernemerschap, kritisch denken en
sociaal-emotionele vaardigheden. STE(A)M-onderwijs biedt een hefboom om leerlingen competenties
aan te reiken die nodig zijn om te functioneren in deze snel veranderende wereld. We voorzien dan ook
in ons aanbod een thematraject rond STEM, waarbij we vorming en begeleiding integreren met elkaar.
We hebben dit vertaald in het speerpunt curriculumimplementatie.
Cruciaal is dat er voldoende middelen zijn voor de school om af te stemmen met bedrijfsmentoren met
voldoende pedagogische competenties en dat er voor alle leerlingen plaats blijft binnen duaal leren.
OVSG organiseerde al een netwerk duaal leren voor scholen uit het gewoon voltijds, gewoon deeltijds
en buitengewoon secundair onderwijs met als rode draad evaluatie en feedback. We hebben dit vertaald
in het speerpunt curriculumimplementatie.
Nieuwe ontwikkelingen, mede aangestuurd door technologische mogelijkheden, dwingen scholen om
zich flexibel te organiseren en in te zetten op zelfsturend leren en verdere digitalisering. In het afgelopen
corona-jaar bleek dat het onderwijs nog niet klaar was en is voor deze omslag. Om deze omslag te
realiseren, is het belangrijk dat leerkrachten enerzijds doelgericht digitale toepassingen kunnen inzetten
om het leerproces van leerlingen te ondersteunen en anderzijds goed kunnen inschatten welke
leerinhouden via digitale weg makkelijk of moeilijk te leren zijn. Er is nood aan digitale deskundigheid
14
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en visie over hoe digitalisering geïntegreerd moet worden in het curriculum. Via een reeks van acties
binnen het speerpunt digitale didactiek willen we scholen ondersteunen bij een innovatieve
onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot digitaal geletterde burgers die actief deelnemen aan
een technologisch snel veranderende samenleving. We hebben dit vertaald in het speerpunt
doelgerichte digitale didactiek.

2.3
2.3.1

Verwachtingen vanuit het beleid
Peilen naar en werken aan onderwijskwaliteit via curriculumimplementatie

Vlaanderen vernieuwt de eindtermen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds
kunstonderwijs aan een sneltempo. De interne projectgroep curriculum maakte in de voorbije periode
werk van een niveau-overstijgende onderwijsconcept. Dit werd inhoudelijk vertaald in nieuw ontwikkelde
materialen voor de verschillende onderwijsniveaus. De eindtermen DKO werden vastgelegd en vertaald
in leerplannen. Hierbij ligt de focus op de academie-eigen vertaalslag en implementatie van deze nieuwe
leerplannen. Voor het secundair onderwijs is het beleidstraject gelopen en de modernisering wordt stap
voor stap ingevoerd sinds 1 september 2021. Voor het basisonderwijs staan we aan het begin van dit
proces. Dat wil zeggen dat curriculumimplementatie minstens de volgende vijf schooljaren hoog op de
agenda blijft staan. We hebben dit vertaald in het speerpunt curriculumimplementatie.
2.3.2

Beheersing van de Nederlandse taal als basis voor emancipatie

Een sterk Vlaams onderwijs heeft bij uitstek een sterk emanciperende kracht voor alle leerlingen. De
beheersing van een rijke Nederlandse taal is daarbij essentieel, aldus het regeerakkoord: ‘Taal is de
sleutel voor sterke onderwijsprestaties, voor volwaardige integratie maar evengoed voor de
werkbaarheid in de klas. Daarom hebben we nood aan een Taalturbo Nederlands. Wie taalachterstand
heeft, kan terecht in extra taalbadklassen Nederlands. Het is niet voldoende om alleen Nederlands te
kennen als ‘gebruikstaal’. Ook grammatica, zinsontleding en begrijpend lezen zijn belangrijk en horen
thuis in de eindtermen van zowel basis- als secundair onderwijs. We bevorderen leesplezier Nederlands
buiten de schooluren, in structurele samenwerking met bibliotheken (bv. door wijkbibliotheken een
plaats in de school te geven) en culturele centra.’ 15 We hebben dit vertaald in het speerpunt kansrijk
school maken.
De overheid introduceerde recent een taalscreening aan het eind van de derde kleuterklas. Kinderen
die een taalachterstand hebben, krijgen het advies om de derde kleuterklas te hernemen of moeten een
taalintegratietraject volgen met desgevallend ook een taalbadklas. Zo wil de overheid leerachterstand
en schooluitval vermijden en kinderen gelijke kansen geven. Daarnaast verwijst het regeerakkoord naar
de kennis van moderne vreemde talen als een belangrijke troef om op in te zetten. We hebben dit
vertaald in het speerpunt kansrijk school maken.
2.3.3

Toetsen i.f.v. kwaliteitsontwikkeling

Vlaanderen behoudt internationaal een behoorlijk niveau voor wiskunde in het lager onderwijs, maar de
prestaties voor wetenschappen en begrijpend lezen blijven er op achteruit gaan. De peilingsproeven in
het secundair onderwijs tonen betere resultaten voor Nederlands dan voor wiskunde, met grote
verschillen tussen de onderwijsvormen. 16 Om een mogelijk antwoord te bieden aan de bezorgdheid over
de evolutie van de onderwijskwaliteit zullen centrale toetsen geïmplementeerd worden in Vlaanderen.
Elke leerling zal in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer zo'n centrale toets afleggen: aan het
einde van het 4de en het 6de leerjaar van de lagere school en aan het einde van het 2de en 6de jaar
van het secundair onderwijs. De overheid verwacht dat de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG
de onderwijskwaliteit van haar onderwijsinstellingen op systeemniveau monitort en haar
ondersteuningsinitiatieven hierop afstemt.

15
16

Vlaamse Regering (2019). Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024. Brussel: Vlaamse Regering.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/inspiratie-uit-het-toekomstproject#resultaten-van-de-verkenningsfase
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Hiernaast verwacht de overheid dat scholen hun eigen resultaten en leerlingenevaluaties analyseren
en het schoolbeleid op basis hiervan bijsturen en bepalen. We plaatsen dan ook datageletterdheid
centraal in dit begeleidingsplan door het als één van onze 4 speerpunten naar voor te schuiven (zie
speerpunt datageletterdheid).
OVSG kan daarbij bouwen op zijn jarenlange ervaring in het ontwikkelen van (gevalideerde) toetsen.
De OVSG-toets en de Toetswijzer zijn belangrijke instrumenten en hefbomen om scholen te
ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg en onderbouwde informatie aan te reiken om geïnformeerde
keuzes te maken. Door in te zetten op een kwaliteitsvolle toetswerking wordt de impact op het
onderwijsveld en de onderwijskwaliteit nog versterkt: met een brede digitalisering van de OVSG-toets
stimuleren we scholen in de opstap naar digitalisering van het onderwijs en met de verfijning en brede
uitrol van schoolfeedbackrapporten op maat van de individuele school bieden we rijke informatie aan
voor een datagestuurd schoolbeleid. Aan deze informatie koppelen we een begeleidingsaanbod dat
scholen ook ruimer ondersteunt in hun groei naar datageletterdheid (zie speerpunt datageletterdheid).
2.3.4

Naar ondersteuningsnetwerken 2.0

Scholen worden met steeds complexere ondersteuningsnoden en hulpvragen geconfronteerd. Uit de
evaluatie van de ondersteuningsnetwerken 17 blijkt dat sinds de invoering van het M-decreet het aantal
vragen naar ondersteuning voor leerlingen is toegenomen. Leerkrachten geven steeds vaker aan
geconfronteerd te worden met een veelheid aan leer- en gedragsproblemen. Sinds Onderwijsdecreet
XXX organiseert de Vlaamse overheid de ondersteuning van leerkrachten en leerlingen met
ondersteuningsnoden via ondersteuningsnetwerken. OVSG is aangesloten bij acht officiële
ondersteuningsnetwerken.

Openbare ONW (Wiki OVSG)

De overheid plant een hervorming van deze ondersteuningsnetwerken tot leersteunnetwerken. Deze
hervorming zal ingevoerd worden vanaf het schooljaar 2022-2023. De pedagogische begeleidingsdienst
krijgt vanaf schooljaar 2021-2022 geoormerkte middelen om de huidige ondersteuningsnetwerken te
ondersteunen bij deze hervorming. Zij verwacht dat we als begeleidingsdienst scholen ondersteunen
i.f.v. hun brede basiszorg en de samenwerking tussen verschillende actoren versterken. Ondanks het
feit dat de concrete contouren van deze hervorming nog niet gekend waren bij het tot stand komen van
dit begeleidingsplan, namen we al een aantal acties op voor het schooljaar 2021-2022. We hebben dit
vertaald in het speerpunt kansrijk school maken.
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Evaluatie-ondersteuningsmodel-rapport-30-09-2019.pdf (vlaanderen.be)
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2.4

Resultaten doorlichtingen inspectie

Tijdens het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 werden 149 van onze scholen doorgelicht. De inspectie
gaf een gunstig advies voor 58% van onze scholen, gaf aan 35% van onze scholen een gunstig advies
met tekortkomingen en aan 7% een ongunstig advies. Op basis van de resultaten m.b.t. de
kwaliteitsontwikkeling in onze scholen concluderen we dat we in onze begeleidingsinterventies in de
toekomst sterker moeten focussen op het onderwijskundig beleid en de systematische en betrouwbare
evaluatie van de eigen kwaliteit van onze scholen. We hebben dit vertaald in het speerpunt
datageletterdheid en opgenomen binnen ons klantgericht maatwerk.
Voor de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk in de doorgelichte scholen van het gewoon basisonderwijs
stellen we vast dat de scholen nagenoeg over de hele lijn voldoende kwaliteit leveren. Het leer- en
ontwikkelingsgericht aanbod, de feedback en de leerlingenevaluatie blijven echter een uitdaging. Binnen
hun onderwijsleerpraktijk zetten onze scholen in hun beleid sterk in op welbevinden en een aangenaam
“leer-en leefklimaat” Wat betreft de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk in de doorgelichte scholen voor
buitengewoon onderwijs stellen we vast onze scholen op heel wat aspecten in verschillende fasen van
de handelingsplanning niet voldoen aan de verwachtingen. In kader van het speerpunt XXX namen we
dan ook heel concreet een aantal acties op die onze scholen ondersteunen op het vlak van hun
onderwijskundig beleid (zie klantgericht maatwerk) en die onze scholen Buitengewoon Onderwijs
ondersteunen bij het voeren van een kwaliteitsvolle handelingsplanning (zie later- kansrijk school
maken).

2.5

Resultaten klantennoden

In het najaar van 2020 maakten we een synthese van de noden van onze klanten
volgende acties:
•
•
•

18

op basis van

Een belronde naar alle directies van al onze scholen, centra en academies in het voorjaar
van 2020
Bevragingen binnen de niveaus en diensten op het einde van het schooljaar 2019-20
De opvolgingsmeting van het begeleidingsplan 2018-21 (Kwaliteitskwartet) in het najaar 2020

Uit de analyse van de reacties en de klantennoden, de lessen uit Corona en de koppeling aan de
Onderwijsspiegel van de inspectie tekenen volgende clusters van prioriteiten zich af:
•

•

•

18

Er is nood aan het verder ontwikkelen en implementeren van digitale didactiek (blended
learning, afstandsonderwijs, preteaching…) en de inbedding hiervan in een continuüm van
optimaal doelgericht didactisch handelen. We hebben dit vertaald naar het speerpunt
doelgerichte digitale didactiek.
Er is een groeiend besef van het belang van het toetsen en leerlingenevaluaties met het oog
op het zorgvuldig analyseren van data, het interpreteren ervan op basis van het referentiekader
onderwijskwaliteit en de koppeling aan het onderwijskundig beleid. We hebben dit vertaald naar
het speerpunt datageletterdheid in functie van kwaliteitszorg.
Onze onderwijsinstellingen vragen aandacht voor leerlingbegeleiding, de implementatie van
brede basiszorg, het positief omgaan met diversiteit, kansengroepen, inclusie… We bouwen
hier verder op het vorig begeleidingsplan (Samen Leergemeenschap vormen BP 2018-21) waar
we de focus legden op samen zorgzaam school maken en een geïntegreerd beleid op
leerlingbegeleiding in de focus zetten. We vertalen dit in krachtlijnen voor een kwaliteitsvol
beleid in leerlingbegeleiding, om rijke kansen te bieden aan alle lerenden. We hebben dit
vertaald in het speerpunt kansrijk school maken.

We verwijzen hier naar het intern document: “Synthese klantennoden PBD, 17/11/2020
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•

De vraag naar ondersteuning van het implementatieproces van eindtermen, curricula en
leerplannen in de scholen, centra en academies is groot. De verschillende onderwijsniveaus
zitten hier elk in een andere fase van het proces: implementatie in secundair onderwijs, invoeren
en vormgeven in het deeltijds kunstonderwijs en vertaling van eindtermen in een
leerplanconcept in het basisonderwijs. De realisatie van doelen op leerlingenniveau
veronderstelt een doelgerichte en effectieve didactiek en een krachtige en schooleigen
implementatie van een helder curriculum. Scholen, centra en academies koppelen dit ook aan
de vraag naar het realiseren van een schoolspecifiek evaluatiebeleid i.f.v. het realiseren van
leerdoelen en het gedifferentieerd ondersteunen van de lerende, vanuit een effectieve didactiek.
We hebben dit vertaald in het speerpunt curriculumimplementatie.
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3 Deel 2: Strategische werking – speerpunten van het
begeleidingsplan

3.1

Speerpunt 1: Kansrijk school maken

3.1.1

Strategisch doel

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG versterkt scholen, centra en academies om een
kansrijk, warm en zorgzaam onderwijsklimaat te realiseren voor álle leerlingen, zodat zij hun
capaciteiten ten volle kunnen ontplooien.
Op die manier realiseren we een inclusieve onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot
verantwoordelijke
burgers
die
actief
deelnemen
aan
de
samenleving.
•

•

•

OD 1.1. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen, centra en academies vanuit
een inclusieve grondhouding die zich positief engageert met diversiteit, en bevordert deze actief
pluralistische mindset actief.
OD 1.2. De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen in kansenbevordering en kansrijk oriënteren
in een krachtige leeromgeving.
OD 1.3. De PBD ondersteunt scholen bij het effectief en efficiënt samenwerken met
ondersteunende partners om de kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan te
vergroten.

15

3.1.2
•

•

•

3.1.3

Onze ambitie voor onze doelgroepen
Focus op de leerling: De mindset van actief pluralisme is richtinggevend voor de omgang
tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten op school. Vanuit die basis vormen we
leerlingen in verantwoordelijk burgerschap. Er worden hoge verwachtingen gesteld ten aanzien
van álle leerlingen, in functie van leren en studeren en de realisatie van optimale
ontwikkelingskansen (OOK).
Focus op de leraar: Leerkrachten handelen vanuit een actief pluralistische basishouding en
een ethisch kompas. Die houding draagt bij tot een professionele kijk die resulteert in cultureel
responsief lesgeven als versterking van het didactisch handelen. We benadrukken hier het
belang van samenwerken in team en met ondersteunende partners.
Focus op schoolbeleid: Het schoolbeleid krijgt vorm vanuit een doordacht en gedragen
pedagogisch project. De school vertaalt haar pedagogisch project door in een doordacht en
gedragen talenbeleid, een visie op leerlingenbegeleiding, een visie op burgerschap, een
participatief schoolbeleid en een brede kijk op differentiatie.
Dimensie INCLUSIEF PEDAGOGISCH HANDELEN

We beschouwen inclusie als een relationele grondhouding die de verbondenheid tussen mensen als
uitgangspunt en als doelstelling van het pedagogisch handelen naar voren schuift. We zien verbinding
tussen mensen immers als cruciaal om van diversiteit een meerwaarde te maken: het verschillend zijn
hebben we allemaal gemeenschappelijk en die ervaring vormt het uitgangspunt om samen te zoeken
naar manieren om betekenisvol met diversiteit om te gaan en hierdoor te groeien.
In de brede zin van het woord verwijst inclusief onderwijs naar
een bepaalde manier om over onderwijs te denken. Centraal staat
daarbij het idee van ‘insluiting’, ervoor zorgen dat alle lerenden
‘erbij horen’ maar ook ‘erbij willen horen’. Over de grenzen van
verschillen heen moeten we op basis van gelijkwaardigheid met
elkaar leren samenleven. Alleen op die manier kunnen we samen
vormgeven aan de samenleving die ons met elkaar verbindt.
We zien diversiteit dus als een realiteit die we positief willen
aanwenden: zo wordt het een kracht, als didactisch en
pedagogisch potentieel dat ons de kans geeft om aan alle
leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onze visie op
neutraliteit en actief pluralisme geeft hierbij richting.
Vanuit een actief pluralistische houding helpen we scholen om sociale cohesie en interactie te
ontplooien en maximaal in te zetten op dialoog, communicatie en participatie. Superdiversiteit,
talige/meertalige en culturele geletterdheid vormen een rijke voedingsbodem voor leren, voor
ontwikkelingskansen en groei.
Als we dit uitgangspunt doorvertalen naar pedagogisch handelen, dan zien we volgende krachtlijnen
waar we willen op inzetten en die ook bij alle doelgroepen terugkomen:
•
•
•

•

Actief pluralisme als basishouding, die we koppelen aan het ethisch kompas en actief
burgerschap
Aandacht voor GOK/OOK (optimale ontwikkelingskansen) en kansarmoede
Een kwaliteitsvol beleid op leerlingenbegeleiding garandeert een passende onderwijssetting
voor elke leerling, met inclusie als basishouding, zowel in gewoon en als buitengewoon
onderwijs
Talenbeleid met specifieke aandacht voor basisgeletterdheid van álle leerlingen, inclusief nietNederlandstaligen, en voor meertaligheid
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Een kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding vraagt om een brede kijk op differentiëren. Deze omvat het
zorgzaam ondersteunen van kwetsbare leerlingen, met het oog op optimale onderwijskansen (OOK),
maar ook een stimulerende context om álle leerlingen binnen hun mogelijkheden te laten excelleren.
Kansen voor cognitief sterke of hoogbegaafde leerlingen om eveneens gestimuleerd te worden in hun
ontwikkeling, zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. We schenken aandacht aan een talenbeleid dat
de potentiële meerwaarde van niet-Nederlandstaligheid en meertaligheid gericht aanwendt. We
ondersteunen scholen, centra en academies om een sterke en gedifferentieerde leerlingenbegeleiding
vorm te geven en te implementeren.
3.1.4

Gehanteerde referentiekaders

De Leidraad Actief pluralisme van OVSG geeft richting aan een ondersteuningspraktijk die gestoeld is
op inclusie en de meerwaarde van diversiteit (zie hoger).
Vanuit deze mindset ontwikkelen we de ‘Krachtlijnen voor een kwaliteitsvol beleid op
leerlingenbegeleiding’. 19 We gaan ervan uit dat kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding de totale
ontwikkeling van alle leerlingen bevordert, hun welbevinden verhoogt, vroegtijdig schoolverlaten
voorkomt en meer gelijke onderwijskansen creëert. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van
de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.
De school, het centrum, de academie voert, samen met haar partners binnen een continuüm van zorg,
een beleid op leerlingenbegeleiding vanuit een geïntegreerde benadering van de vier
begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en
preventieve gezondheidszorg.
Deze leidraad biedt in vier krachtlijnen
handvatten om scholen, centra en
academies te ondersteunen bij de
uitwerking van een kwaliteitsvol beleid op
leerlingenbegeleiding
conform
de
decretale principes. Deze krachtlijnen zijn:
- De school realiseert een continuüm van
zorg
- De school werkt handelingsgericht
- De school begeleidt en stimuleert de
ontwikkeling van elke leerling
- De school wordt aangedreven door een
kwaliteitsvol beleid
Achter deze krachtlijnen schuilen een
aantal gekende kaders zoals ‘het kader
voor interne kwaliteitszorg (IKZ)’, ‘het
Referentiekader voor onderwijskwaliteit (rOK)’, ‘het Referentiekader CLB-kwaliteit (rCLBk)’, ’het
zorgcontinuüm’ en de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Daarnaast inspireerde het
onderzoek van de Onderwijsinspectie (januari 2018) deze krachtlijnen.
In de visualisatie van het ‘Rad kansenbevordering’ verduidelijken we hoe ons denken en handelen
kansen kan bevorderen voor alle lerenden en in het bijzonder de meest kwetsbare.
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Intern document “Krachtlijnen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding”, PBD OVSG 2021
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3.2

Speerpunt 2: Doelgerichte digitale didactiek

3.2.1

Strategisch doel

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen, centra en academies om krachtige
leeromgevingen te creëren door digitale middelen doelgericht en zinvol in te zetten en het digitale in de
didactiek te integreren
Op die manier realiseren we een innovatieve onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot digitaal
geletterde burgers die actief deelnemen aan een technologisch snel veranderende samenleving.
•

•

3.2.2
•

•

•

3.2.3

OD 2.1. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen bij de ontwikkeling en
implementatie van een kwaliteitsvol schoolbeleid m.b.t blended learning en digitale
geletterdheid en bij het realiseren van de verbinding tussen visie, beleid en praktijk.
OD 2.2. De PBD stimuleert scholen, centra en academies om de inzichten en innovaties m.b.t.
digitale didactiek doelgericht te implementeren in de klaspraktijk. Ze ondersteunt leerkrachten
en schoolteams in het doordacht, effectief en innovatief ontwikkelen van kwaliteitsvolle (digitale)
didactiek.
Onze ambitie voor onze doelgroepen
Focus op de leerling: Voor de leerling zorgen digitale leermiddelen voor meer kwaliteitsvolle
en gerichte differentiatie, het versterken van de zelfsturing en zelfredzaamheid en het creëren
van continuïteit in het eigen leerproces over de school- en thuisomgeving heen.
Focus op de leraar: De leraar zet digitale componenten doelgericht in binnen de eigen
didactiek en maakt keuzes op maat van de noden en behoeften van elke leerling. De leerkracht
ontwikkelt zich in zijn/haar zelfsturing om digitaal zelfredzaam te kunnen functioneren in een
snel veranderende wereld en een coachende rol te kunnen opnemen ten aanzien van de
lerenden.
Focus op schoolbeleid: Het schoolbeleid biedt een kader dat richting geeft aan de inzet van
digitale mogelijkheden. Daarnaast garandeert het de mogelijkheidsvoorwaarden om dit te
realiseren. Dit omvat minstens:
o Een visie op digitalisering binnen de school;
o Een kader om de digitale vaardigheden van leerlingen en leerkrachten te ondersteunen;
o Een professionaliseringsbeleid m.b.t. digitalisering;
o Voorzien in digitale middelen en tools (hardware en software).
Dimensie INNOVATIEF PEDAGOGISCH HANDELEN

We leven in een maatschappij die voortdurend in beweging is. Het tempo waarin allerlei uitdagingen op
ons afkomen ligt steeds hoger. Dat plaatst de maatschappij voor enorme uitdagingen. Leren en laten
leren in een wereld van snelle communicatie, technologie, internationalisering of globalisering en
digitalisering vraagt dus naar innovatieve benaderingen.
In dit speerpunt leggen we de focus op blended learning en op het belang van digitale leermiddelen om
het leerproces vorm te geven en te ondersteunen, door deze doelgericht in te zetten en in te bedden in
een brede en inclusieve didactiek op maat van elke leerling. Zo dragen we bij tot de digitale geletterdheid
van zowel leerlingen als leraren.
3.2.4

Gehanteerde referentiekader

Om digitale geletterdheid een vaste plek te geven binnen het curriculum van de school, is een structurele
en gezamenlijke aanpak van groot belang. Ook dit krijgt het best een plaats in het schooleigen
beleidsplan m.b.t. digitalisering.
Leraren kunnen via digitale toepassingen doelgericht variëren met lesmateriaal. Hierdoor sluit het
onderwijs beter aan op de leerbehoeften van leerlingen. Digitale toepassingen kunnen zowel binnen als
18

buiten de klas worden ingezet. Ze bieden immers ondersteuning aan zowel de noden op vlak van
verschillende vormen van differentiatie. Daarnaast faciliteren ze het gericht inzetten van
afstandsonderwijs waar mogelijk.
Om digitale toepassingen met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie
niet toereikend: ook kennis van de doelgroep, schoolcontext, beschikbare infrastructuur en de omgeving
is noodzakelijk (zie verder). Leren vindt altijd plaats in een specifieke context. Wanneer een schoolteam
een visie en/of beleid ontwikkelt m.b.t. digitalisering van haar onderwijs, neemt ze dus best ook deze
specifieke context mee. Het gaat het echter niet alleen over het inzetten van digitale toepassingen door
leerkrachten maar ook over de digitale geletterdheid van leerlingen. Om blended learning kwaliteitsvol
te kunnen realiseren is deze verbinding cruciaal.
Om deze digitale omslag te realiseren, is het belangrijk dat leerkrachten enerzijds doelgericht digitale
toepassingen kunnen inzetten om het leerproces te ondersteunen van leerlingen en anderzijds goed
kunnen inschatten welke leerinhouden via digitale weg makkelijk of moeilijk te leren zijn en anderzijds.
Het wetenschappelijk onderbouwde TPACK-model 20 van
Matthew Koehler en Punya Mishra (2006) biedt een veel
gebruikte leidraad om te komen tot een geïntegreerde
aanpak waarbij zowel aan kennis van technologie,
didactische kennis en vakinhoudelijke kennis (CK) wordt
gewerkt. Succesvol lesgeven met behulp van digitale
leermiddelen betekent dat er continu een balans wordt
gezocht tussen deze drie aspecten.
Leerkrachten moeten m.a.w. worden gestimuleerd om na
te denken over de eigen kennis van technologie, digitale
didactiek, vakinhoud en de relaties tussen deze
aspecten. Dit helpt leerkrachten om leerdoelen voor
zichzelf op te stellen en om bewuste beslissingen te
maken, alleen zo kan me komen tot een doelgerichte
digitale (vak)didaktiek.
We gaan er kortom vanuit dat bij het ontwerpen van goed onderwijs de leraar in het afwegingsproces
nu ook rekening houdt met de digitale mogelijkheden die er zijn om in te zetten als strategie, als
werkvorm om alle leerlingen tot maximaal leren te krijgen. Daarbij wordt vertrokken vanuit de doelen.
Als pedagogische begeleidingsdienst zijn we door onze unieke positie de eersten om de noden in kaart
te brengen. De ondersteuning bij dit afwegingsproces is zeer cruciaal. Daar kan een pedagogische
begeleidingsdienst heel zeker het verschil maken.
Leerlingen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn. Om
kinderen optimaal van alle kansen te laten profiteren moeten zij niet alleen kunnen rekenen, lezen en
schrijven, maar ook digitaal geletterd zijn.
Tegelijkertijd kan digitaal leren ingezet worden als middel om het proces van zelfsturing te faciliteren.
Digitale toepassingen kunnen in de klas ingezet worden om een leerling zijn eigen leerproces in
handen te laten nemen en om gericht het leerproces van de individuele leerling te ondersteunen. In het
leerproces wordt dan gebruik gemaakt van en verder gebouwd op de ervaringen, kennis en
vaardigheden waarover een leerling reeds beschikt. Zelfsturing wordt zo gradueel en in verschillende
niveaus in het curriculum opgebouwd en verankerd.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge.
Teachers College Record. 108(6), 1017-1054.
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3.3

Speerpunt 3: Datageletterdheid in functie van kwaliteit

3.3.1

Strategisch doel

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen om het reflecterend,
onderzoekend en geïnformeerd handelen van de leraar en schoolteams in de onderwijspraktijk te
versterken. Scholen, centra en academies halen het optimale uit de informatierijke omgeving en wenden
beschikbare (kwantitatieve en kwalitatieve) data doelgericht aan binnen de contouren van het
rOK/rCLBk.
Op die manier realiseren we een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk waarbij leerlingen zich binnen een
open feedbackcultuur ontplooien tot onderzoekende burgers.
•

•

3.3.2
•

•

•

3.3.3

OD 3.1. De pedagogische begeleidingsdienst versterkt de kwaliteitscultuur van scholen, centra
en academies door de ontwikkeling van datageletterdheid. De pedagogische begeleidingsdienst
ondersteunt onderwijsinstellingen om een schooleigen, evidence-informed en datagedreven
kwaliteitszorgbeleid te voeren binnen de contouren van het rOK (doelgericht verzamelen,
genereren, analyseren, functioneel interpreteren van data met het oog op kwaliteitsverbetering)
OD 3.2. De pedagogische begeleidingsdienst versterkt de kwaliteitscultuur van scholen, centra
en academies door de ontwikkeling van een onderzoekende basishouding bij leerkrachten en
schoolteams. De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen door instrumenten en methodieken
aan te bieden die de eigen werking/kwalitatieve effecten van het werk onderbouwd in beeld
brengen, in vraag stellen, reflecteren en feedback verwerken, borgen en bijsturen.
Onze ambitie voor onze doelgroepen
Focus op de leerling: Leerlingen nemen actief en ondernemend deel aan hun leerproces.
Binnen een open feedbackcultuur geven ze blijk van een onderzoekende en reflectieve
basishouding in hun eigen leerproces en in het samen leren.
Focus op de leraar: De leraar gaat methodisch om met relevante data en brengt die in binnen
de eigen klaspraktijk. Binnen een open feedbackcultuur geven leraren blijk van een
professionele, onderzoekende en reflectieve basishouding. Ze worden in staat gesteld om te
reflecteren op hun eigen professioneel handelen en dit te kunnen bijsturen door gebruik te
maken van data.
Focus op schoolbeleid: Het schoolbeleid haalt het optimale uit de informatierijke omgeving en
zorgt voor samenhang tussen het individueel professioneel handelen van leerkrachten en het
beleid van de scholen, centra en academies door een krachtige implementatie van het rOK /
referentiekader CLB. Een data-gedreven en evidence-informed kwaliteitsbeleid binnen een
open feedbackcultuur omvat minstens:
o Een doordacht en onderbouwd, ontwikkelingsgericht evaluatiebeleid;
o Een doordacht en onderbouwd kwaliteitsbeleid, in relatie tot het rOK;
o Een ontwikkelingsgericht visie en werkingskader m.b.t. studie-oriëntering, rapportering
en leerlingenbegeleiding.
Dimensie KWALITEITSVOL PEDAGOGISCH HANDELEN:

We willen contextgericht en wijs, evidence-informed en data-gedreven ‘rOK-ken’ vanuit een
onderzoekende en reflecterende basishouding. Op die manier geven we gezamenlijk vorm aan een
onderbouwde en open feedbackcultuur op scholen, centra en academies.
We bekijken datageletterdheid in de breedte, vanuit kwantitatieve en kwalitatieve bronnen in een
informatierijke omgeving: hoe kwaliteitsvol omgaan met het verzamelen, analyseren, evalueren,
monitoren, rapporteren en bijsturen van verschillende soorten data, etc. We ondersteunen
onderwijsinstellingen om data zinvol in te zetten en zo een krachtig en kwaliteitsvol, evidence-informed
en data-gedreven beleid te voeren:
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-

Evidence-informed werken betekent dat we het handelen baseren op inzichten en bevindingen van
wetenschappelijk onderzoek.
Data-gedreven werken betekent dat we:
• Zicht hebben op beschikbare databronnen in functie van het eigen kwaliteitsbeleid;
• Gebruik maken van de rijkdom van data die voorhanden zijn en het optimale halen uit een
informatierijke omgeving;
• (Nieuwe) data genereren bv. door effectmeting, met het oog op kwaliteitsmonitoring;
• Een overkoepelende systematiek voorzien voor databeheer en monitoring van de effecten.

We koppelen datageletterdheid expliciet aan het referentiekader Onderwijskwaliteit (rOK/rCLBk) en
ondersteunen op school- en lerarenniveau het creëren van een kwaliteitscultuur. Kwaliteit van de
werking van onderwijsinstellingen situeren we in de volledige breedte van het rOK/rCLBk.
We ondersteunen het datageletterd kwaliteitsdenken van de leraar tot het schoolbestuur (data
verzamelen, evalueren analyseren en rapporteren, monitoren van data, werking bijsturen, focus op
leraar/ directie/ schoolbestuur). Uitzonderlijke aandacht gaat daar bij uit naar resultaten van
gecentraliseerde toetsen.
3.3.4

Gehanteerd referentiekader

Vanuit de werking rond de OVSG-toets wordt reeds jaren ingezet op datageletterdheid. Uit intern
onderzoek (Zutterman, 2018) en analyses van begeleidingspraktijk ervaren we datageletterdheid als
een permanente werf. Een handzaam kader om dit proces gestalte te geven vinden we in het schema
‘Via gegevens en informatie naar actie’ (Van Gasse, et. Al., 2015). 21 Dit schema helpt taal te geven aan
het proces dat scholen, centra en academies doorlopen om tot actie te komen en biedt kansen om de
rol van de pedagogisch begeleiding hierbij te accentueren. Als pedagogisch begeleiding hebben we een
uniek partnerschap met onze onderwijsinstellingen waarbij we vanuit onze vertrouwensrol en
ontwikkelingsgericht ondersteunen. Deze ondersteuning situeert zich op drie niveaus: het systematisch
doorlopen van een kwaliteitsvol proces van data en informatie naar actie (het introduceren van het kader
‘via gegevens en informatie naar actie), het interpreteren van data door ondersteuning van de
code/legende bij de beschikbare gegevens en door wijsheid toe te voegen aan de verworven kennis
van de scholen, centra en academies om tot actie te komen. Tijdens deze laatste interventie verrijken
de begeleiders het denken van onderwijsinstellingen met evidence based inzichten en de veelzijdigheid
van het OK-kader.

OVSG ziet datageletterdheid niet als een doel, maar als een middel om datagedreven geïnformeerd
handelen van schoolteams te stimuleren in kwaliteitszorgprocessen die de school doorloopt

Van Gasse R., Vanhoof, J., Mahieu, P., & Van Petegem, P. (2015). Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten.
Beleidssamenvatting. Onderzoeksgroep Edubron, Universiteit Antwerpen (pdf)
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3.4

Speerpunt 4: Curriculumimplementatie

3.4.1

Strategisch doel

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen bij een krachtige, schooleigen
implementatie van het curriculum en het voeren van een kwaliteitsvol evaluatiebeleid zodat ze goed
kunnen opvolgen hoe ze de leerdoelen realiseren. We maximaliseren de leerwinst door de lat hoog te
leggen voor leerlingen, leraren, scholen, centra en academies.
Op die manier realiseren we een doelgerichte onderwijspraktijk waarbij leerlingen zich ontwikkelen tot
competente individuen die beschikken over de tools die ze nodig hebben voor hun rol in de
maatschappij.
•
•
•

3.4.2
•

•

•

OD 4.1. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt het implementatieproces van
eindtermen en leerplannen in de scholen, centra en academies.
OD 4.2. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de onderwijsinstellingen bij het
realiseren van wetenschappelijk onderbouwde en effectieve didactiek
OD 4.3. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de scholen in het realiseren van een
schoolspecifiek breed evaluatiebeleid i.f.v. het realiseren van de leerdoelen en het
gedifferentieerd ondersteunen van de lerende
Onze ambitie voor onze doelgroepen

Focus op de leerling: We leggen de lat hoog voor elke leerling en voorzien daartoe verdiepingsen verbredingsmogelijkheden. Zo versterken we hun competenties om te functioneren in een
complexe samenleving. We dagen leerlingen uit om het maximum uit hun mogelijkheden te halen
(zie speerpunt 1).
Focus op de leraar: Leraren hanteren een doelgerichte en effectieve didactiek. We versterken het
pedagogisch handelen om het schooleigen curriculum op een geëigende manier vorm te geven in
de klaspraktijk. Leraren monitoren hun doelgerichtheid door middel van een kwaliteitsvolle (brede)
evaluatie en rapportering.
Focus op schoolbeleid: Het schoolbeleid voorziet in de voorwaarden om het curriculum
doelgericht en schooleigen te implementeren. Dit omvat minstens:
o Een haalbaar en gedegen onderwijsprogramma;
o Monitoring van leerresultaten in functie van kwaliteitsontwikkeling;
o Een structureel professionaliseringsbeleid met oog voor curriculumrealisatie.

3.4.3

Dimensie DOELGERICHT PEDAGOGISCH HANDELEN

De pedagogische begeleidingsdienst zet in op een krachtige realisatie van onderwijsdoelen. Daartoe
ondersteunt ze scholen in hun doelgerichtheid door aan curriculumontwikkeling te doen. Ze grijpt
curriculumontwikkeling aan als kans om doelgerichte en kwaliteitsvolle didactiek in de scholen binnen
te brengen en te ontwikkelen. Ze ondersteunt scholen procesmatig bij curriculum-implementatie en
houdt de vinger aan de pols in het proces van kwaliteitsbewaking m.b.t. curriculumrealisatie.
We koppelen curriculumimplementatie expliciet aan doelenrealisatie als een cruciale pijler binnen
kwaliteitsdenken. De realisatie van deze doelen op leerlingenniveau veronderstelt een doelgerichte en
effectieve didactiek en een krachtige en schooleigen implementatie van een helder curriculum. We
versterken de prestaties en ontwikkeling van de leerling door de lat hoog te leggen op alle niveaus:
zowel voor de leerlingen, leraren als op schoolniveau (zie referentiekader Marzano).
Om een doelgerichte kwaliteitscultuur waar te maken op scholen, centra en academies, verbinden we
deze met het rOK/rCLBk en het (artistiek) pedagogisch project. Binnen deze contouren maken we een
schooleigen vertaalslag van het curriculum.
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3.4.4

Gehanteerd referentiekader: Robert J. Marzano, Opportunity to learn
Marzano plaatst ‘een haalbaar en gedegen programma’
als eerste factor op schoolniveau omdat hij de meeste
invloed heeft op schoolprestaties. Een ‘haalbaar en
gedegen programma’ staat voor de combinatie van
‘gelegenheid tot leren/opportunity to learn (OTL)’ en ‘tijd’.
Marzano onderscheidt daarbij drie soorten
onderwijsprogramma’s:
- het voorgenomen onderwijsprogramma;
- het aangeboden onderwijsprogramma;
- het verworven onderwijsprogramma.
Deze driedeling geeft de gelaagdheid weer die OVSG
binnen dit speerpunt hanteert. 22

Voorgenomen
onderwijsprogramma
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Betekenis
De leerstof die overheid,
schoolbestuur… wordt
omschreven en dient
behandeld te worden.

Uitgevoerde
onderwijsprogramma

De leerstof die
daadwerkelijk door de
leraar wordt behandeld.

Verworven
onderwijsprogramma

De leerstof die door de
leerlingen beheerst wordt.

Rol OVSG
OVSG ontwikkelt een kwaliteitsvol curriculum
gebaseerd op recente OD en ET. OVSG treedt
in interactie met het werkveld in functie van
heldere doelen. OVSG publiceert
ondersteunende didactische tips bij
leerplannen.
Ambitieuze én zorgzame doelen bieden de
lerenden maximale uitdagingen.
OVSG implementeert nieuwe leerplannen op
de school- en werkvloer. OVSG ondersteunt
scholen en academies om het curriculum
schooleigen te maken.
OVSG reikt schoolteams tips aan om
leerplandoelen om te zetten in concrete
onderwijspraktijk via een doelgerichte en
effectieve didactiek en te prioriteren wanneer
het noodzakelijk is.
OVSG ondersteunt scholen bij het opzetten
van goede feedback- en evaluatiepraktijken.
OVSG ondersteunt de kwaliteitszorgwerking
van de basisscholen via o.a. de OVSG-toets.

Robert J. Manzano, Wat werkt op school, Bazalt Educatieve Uitgaven, 2014, 204 p.
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4 Deel 3: Kernopdracht - Klantgericht maatwerk
Onze reguliere werking bestaat naast een inhoudelijk aanbod (zoals omschreven in de eerste vier
speerpunten) ook uit een vraaggestuurde werking. We zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning van
scholen, centra en academies op maat en contextspecifiek moet gebeuren 23. Het is onmogelijk deze
ondersteunende opdracht in zijn volledigheid waar te maken vanuit één zelfde aanbod en geijkte aanpak
voor alle scholen, centra en academies. Die vraaggestuurde werking heeft zijn eigenheid en maakt
intrinsiek deel uit van de pedagogische begeleidingsopdracht.

4.1

Klantgericht maatwerk

De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG ondersteunt scholen, centra en academies vanuit een
schoolnabije werking en vertrouwensrelatie. Door middel van een geïntegreerde en
ontwikkelingsgerichte benadering spelen we in op specifieke noden en bieden we maatwerk binnen de
context. Klantgericht maatwerk versterkt de autonomie en het beleidsvoerend vermogen van scholen.
Zo ondersteunen we actief de onderwijsvrijheid van onze scholen en schoolbesturen. De pedagogische
begeleidingsdienst van OVSG geeft er bovendien op een geëigende manier vorm aan, vanuit de visie
op begeleiden die we naar voren schuiven.
24

Acroniem visie op begeleiden.

We werken binnen de klantgerichte diensteverlening school/ centrumnabij, op maat van de specifieke
context, houden rekening met urgente noden. Zeker bij langere begeleidingstrajecten en het
begeleiden na doorlichting, waarbij we samen met de scholen, centra en academies op pad gaan om
een duurzaam veranderingstraject op te zetten, is de vertrouwensrelatie met de onderwijsinstelling
cruciaal. Dit impliceert dat we onze begeleidingsaanpak afstemmen en inhouden differentiëren volgens
hun specifieke noden en context.
Om die visie te kunnen waarmaken, werken we met ankerfiguren. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor
instelling en bestuur. Ze capteren signalen, noden en beluisteren de individuele vragen van scholen,
centra, academies of bestuur. Ze staan in voor de vertrouwensrelatie en verbondenheid van
onderwijsinstellingen met OVSG. Ze zijn de kritische vriend van de school en schoolbestuur. De
ankerfiguur heeft het helikopterzicht en staat mee in voor de integrale benadering van de ondersteuning
binnen de scholen, centra en academies. De ankerfiguur faciliteert om onderwijsinstellingen met de
juiste begeleider, persoon of dienst van OVSG/ POC in contact te brengen.
25

Zie OVSG-Visie-pedagogisch-begeleiden.pdf
We situeren expliciet ons handelen binnen de decretale opdrachten zoals geformuleerd in het decreet betreffende de kwaliteit
van onderwijs (art.15), het referentiekader Onderwijskwaliteit (rOK-rCLB) en de werkingscode van OVSG.
25
We verduidelijken de rol van de ankerfiguur in het interne document ‘Rol van de ankerfiguur binnen de PBD/POC van OVSG’
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We visualiseren onze aanpak in de begeleidingsflow 26. Hierin verduidelijken we de stappen van een
ondersteuningsproces. Kwaliteit realiseren is een proces dat nooit af is. De pedagogische
begeleidingsdienst van OVSG ondersteunt scholen, centra en academies bij elke stap van het proces.

Begeleidingsflow OVSG

Kwaliteit realiseren is een proces dat nooit af is. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt
scholen, centra en academies bij elke stap van het proces. We visualiseren dit werkingskader in de
‘begeleidingsflow’. Hieraan koppelen we documenten, instrumenten en materialen ter ondersteuning
van een kwaliteitsvolle begeleidingspraktijk, die we ontsluiten via de interne ‘Gids voor duurzaam
begeleiden’. 27
We kunnen ook vanuit gemeenschappelijke noden van scholen en centra aanbodgestuurde trajecten
opzetten, met daarbinnen uiteraard aandacht voor de specifieke context. Wanneer we meerdere
gelijkaardige vragen capteren vanuit scholen, centra en academies, kunnen we dit bundelen in een
(school/centrumoverstijgend) aanbod, en zo efficiënt en snel reageren op klantennoden.

4.2

Samenwerken met andere actoren

Samenwerking is cruciaal in het veranderende onderwijslandschap en dit om een aantal redenen.
Inzetten op samenwerkingsverbanden voedt de expertise van de deelnemende organisaties en
verhoogt de kwaliteit van de interventies. De pedagogische begeleidingsdienst overlegt en onderhoudt
dus contacten met verschillende (onderwijs)actoren i.f.v. de versterking van de eigen werking en om de
kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG werkt nauw
samen met andere organisaties. In eerste instantie betreft het de decretaal vastgelegde samenwerking.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke samenwerkingsverbanden tussen de netgebonden
pedagogische begeleidingsdiensten onderling of met andere externe partners en organisaties, zoals

Onze begeleidingsp-flow wordt geëxpliciteerd op de website van OVSG (www.ovsg.be/pedagogische-begeleiding) en op de
interne Gids voor begeleiders (‘Samen maken we school’)
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‘De Gids voor duurzaam begeleiden’ is de digitale bibliotheek voor onze medewerkers van de pedagogische
begeleidingsdienst van OVSG.
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hogescholen en universiteiten (in het bijzonder met lerarenopleidingen en de faculteiten Pedagogische
Wetenschappen).
Als begeleidingsdienst werken we nauw samen met KOOGO vzw, de Koepel van Ouderverenigingen
van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.
We stemmen af met de pedagogische begeleidingsdiensten van de stad Gent en het stedelijk
onderwijs Antwerpen om de specifieke begeleidingsopdrachten van de pedagogische
begeleidingsdienst af te bakenen en de interventies van de verschillende diensten op elkaar af te
stemmen. De samenwerking tussen het Ondersteuningscentrum Brussel en de pedagogische
begeleidingsdiensten heeft als doel de onderlinge uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen
het OCB en OVSG op het vlak van onderwijs in de grootstedelijke en meertalige context van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.
Ook in de ondersteuningsnetwerken voor de implementatie van het M-decreet (ONW) hebben we een
rol. OVSG vaardigt medewerkers af in (beheersorganen van) ondersteuningsnetwerken. Hier werken
we samen met (afvaardigingen van) scholen buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, CLB, schoolbesturen en andere pedagogische begeleidingsdiensten.
Onze pedagogische begeleidingsdienst werkt reeds geruime tijd samen met de andere netgebonden
pedagogische begeleidingsdiensten. Onze begeleiders delen expertise en werken samen rond een
aantal inhoudelijke thema’s. Bij de start van elk schooljaar wordt per thema een actieplan opgesteld,
met de geplande acties voor dat schooljaar en de beoogde output. De samenwerking die we reeds
uitbouwden bij het ondersteunen van het volwassenonderwijs zetten we verder. Het jaaractieplan werd
in bijlage van het begeleidingsplan toegevoegd. Hiernaast zullen we vanuit gezamenlijke
referentiekaders onze scholen ondersteunen en begeleiden bij het gebruik van de digitale tools die in
kader van het project i-learn ontwikkeld werden (zie bijlage). Tot nu bracht elke begeleidingsdienst in
kaart welke scholen en specifieke doelgroepen ze bereikt. We stemden hierrond af en tekenden een
gezamenlijk kader af over hoe we ons bereik in kaart brengen vanaf het schooljaar 2021-2022. Tevens
engageerden we ons om met de start van het nieuwe begeleidingsplan, opnieuw met alle
onderwijsverstrekkers een aantal thema’s inhoudelijk af te bakenen waarrond we zullen samenwerken
en een jaaractieplan op punt stellen.
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5 Deel 4: Interne werking - Samen PBD maken
Samen pedagogische begeleiding maken gaat in op de vraag wat we als de pedagogische
begeleidingsdienst nodig hebben om onderwijsinstellingen te ondersteunen in kansrijk, kwaliteitsvol,
innovatief en effectief school te maken. Hier ligt de focus op de interne werking en het creëren van de
mogelijkheidsvoorwaarden om onze primaire opdrachten kwalitatief te realiseren.

5.1

Interne kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg en bekommernis om effectiviteit van dienstverlening staan hoog op de agenda van de
pedagogische begeleidingsdienst. We zien dan enkele belangrijke opdrachten in het streven naar en
monitoren van kwaliteit:
1. Strategische planning en niveau-overstijgende werking (i.f.v. gelijke gerichtheid en samenhang)
2. Registratie en effectiviteitsmeting (tevredenheid, bereik, effect…)
3. Lerende gemeenschap: het vorm geven aan een reflectieve professionaliseringscultuur door de
interne professionalisering af te stemmen op de speerpunten, prioriteiten en kernopdrachten
4. Ontwikkelingswerk in functie van begeleidingsaanpak (duurzaam begeleiden)
Binnen de pedagogische begeleidingsdienst streven we naar gelijkgerichtheid en evidence-informed
handelen. We hanteren een groot palet van methodieken en vaardigheden om onderbouwd, doelgericht
en professioneel te kunnen inspelen en snel te schakelen.
Via de IKZ-klok van de pedagogische begeleidingsdienst houden we het overzicht over alle
kwaliteitslijnen en niveau-overstijgende acties, inclusief registratie en effectmeting. De IKZ-klok geeft
bewaakt de timing m.b.t. de interne kwaliteitsmonitoring en de verslaggeving ter verantwoording aan de
overheid.
We organiseren en situeren ons handelen in een reflectieve professionaliseringscultuur. We zijn een
lerende organisatie die innovatie opzoekt, introduceert en deze kwaliteitsvol inzet en monitort vanuit een
groeiperspectief voor alle betrokkenen. We onderzoeken hierbij wat het begrip autonomie voor ons
betekent en streven naar een heldere afbakening en invulling ervan.

5.2

Interne professionalisering

Medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd om levenslang te blijven leren en
professionaliseren. Op een zorgzame manier worden ze geprikkeld om innovatief en reflectief in hun
eigen rol te staan, en deze op een door evidentie en data onderbouwde manier op te nemen. We vormen
samen een leergemeenschap die de kwaliteit van de eigen werking voortdurend evalueert en bijstuurt.
We zoeken naar evenwicht tussen niveau-overstijgende gelijke gerichtheid en de niveau- of
dienstgebonden eigenheid en autonomie.
We werken vanuit weloverwogen keuzes en monitoren continu de effectiviteit van de eigen werking met
het oog op voortdurende optimalisatie, een maximale impact op het werkveld en vanuit een doordachte
ondersteuningsaanpak.
We koppelen aan het begeleidingsplan een niveau-overstijgend professionaliseringsplan van de
pedagogische begeleidingsdienst dat zich situeert binnen het globale HR- en professionaliseringsbeleid
van OVSG. We streven in het interne professionaliseringsaanbod naar een evenwicht tussen
organisatiebrede en niveau-overstijgende prioriteiten, dienstgebonden noden en individuele behoeften.
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6 Deel 5: Jaaractieplan, schooljaar 2021-2022
We omschreven al de speerpunten waar we gedurende de periode 2021-2024 willen op inzetten en wat
we opnemen binnen ons klantgericht maatwerk. In dit deel bespreken we de concrete acties die we
vooropstellen voor het schooljaar 2021-2022. Zoals we in het inleidende deel reeds schetsen willen we
dit begeleidingsplan en onze begeleidingsverslagen in de toekomst systematischer inzetten als
instrument binnen onze eigen IKZ-werking. Jaarlijks stellen we een jaaractieplan op, de realisatie van
de vooropgestelde doelen wordt dan aan het eind van het betrokken schooljaar geëvalueerd via het
begeleidingsverslag, op basis waarvan het jaaractieplan voor het daaropvolgende schooljaar vorm zal
krijgen.
Bij het opstellen van het jaaractieplan 2021-2022 werd gewerkt met een gemeenschappelijk kader voor
alle onderwijsniveaus, opdat het bereiken van de verschillende acties, en dus het realiseren van de
operationele en strategische doelen over de diensten heen kan gemonitord worden op uniforme wijze.
Per actie geven we een korte omschrijving, het onderwijsniveau waarop de actie gericht is, de
doelgroep, het niveau, het beoogde bereik en de vooropgestelde effecten. Voor dat laatste duiden we
aan op welk niveau we effecten meten. Daarvoor maken we gebruik van het model van Guskey dat 5
verschillende niveaus van effectmeting onderscheidt:








Niveau 1: Binnen dit niveau wordt de tevredenheid van leerkrachten, medewerkers en/of
directies bevraagd over de kwaliteit van de gebrachte inhouden & innovaties en de gehanteerde
methodieken.
Niveau 2: Binnen dit niveau wordt in kaart gebracht welke mate leerkrachten, medewerkers
en/of directies de aangebrachte inhouden & innovaties verworven hebben.
Niveau 3: Binnen dit niveau wordt in kaart gebracht in welke mate de context en het beleid in
de school, de academie of het centrum ondersteunend werkt om met de aangebrachte inhouden
& innovaties aan de slag te gaan.
Niveau 4: Binnen dit niveau wordt in kaart gebracht in welke mate nieuwe competenties ingezet
worden in de praktijk.
Niveau 5: Binnen dit niveau wordt in kaart gebracht of er sprake is van een verandering in
(leerlingen)resultaten van de betrokken school, academie of centrum.

Voor elke actie werden de vooropgestelde niveaus weergegeven. Een mogelijke actie is bv. de uitrol
van een vormings- en begeleidingstraject rond begrijpend lezen voor schoolteams, met als doel de
implementatie van een aantal nieuwe theoretische kaders op schoolniveau. Dan zal voor deze actie
niveau 4 vooropgesteld worden. Voor effect tot op niveau 5 is een langere termijn dan één schooljaar
nodig. Daarom werd dit niveau in het jaaractieplan nog niet opgenomen.
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6.1

SD1 Samen kansrijk school maken

OD 1.1. De pedagogische begeleiding ondersteunt scholen, centra en academies vanuit een inclusieve grondhouding en een positief engageert voor diversiteit en bevordert deze actief-pluralistische mindset.

(Buitengewoon) Basisonderwijs
Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Duiding doelgroep

Ondersteunen en begeleiden: Hoe kan ons denken en handelen ꓦ
kansen bevorderen voor alle lerenden en in het bijzonder de
kwetsbare?

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Deelteam

60

kernteam

Ondersteunen en begeleiden: spreekvaardigheid en interactie
verhogen bij kleuters die opgroeien in meertalige context

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Leraren

100

leraren kleuteronderwijs

Ondersteunen en begleiden: groeikansen in diversiteit in BuBaO ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

10

Aanbod ontwikkelen: pedagogisch project - leerlijn actief
pluralisme

Andere

Andere

nvt

nvt

Actie:

Ctct Onderwijsproff.

Vorming aanbieden: visieontwikkeling en
professionaliseringsaanbod m.b.t. actief pluralisme

ꓦ

Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

10

Coachen en begeleiden: directies en schoolteams bij het
opzetten van een talenbeleid, met daarbij aandacht voor
visievorming met betrekking tot meertaligheid en taal in relatie
tot identiteit
Coachen en begeleiden : directies en schoolteams i.f.v.
terugkeerders

ꓦ

Begeleiding

4. Implementatie

Schoolteam

vraaggestuurd

ꓦ

Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

vraaggestuurd

Thematraject aanbieden: effectiever lesgeven in diversiteit

ꓦ
ꓦ
ꓦ
ꓦ
ꓦ
ꓦ
ꓦ

Vormingsaanbod
Netwerk
Begeleiding
Vormingsaanbod
Netwerk
Vormingsaanbod
Netwerk

2.
4.
4.
2.
4.
2.
4.

Schoolteam
Deelteam
Schoolteam
Schoolteam
Deelteam
Schoolteam
Deelteam

15

Streefdoel

Thematraject aanbieden: Nieuwe autoriteit
Thematraject aanbieden: Omgaan met moeilijk gedrag

Verworven kennis en vaardigheden
Implementatie
Implementatie
Verworven kennis en vaardigheden
Implementatie
Verworven kennis en vaardigheden
Implementatie

10

specifiek voor BuBaO

leraren lager onderwijs
kernteam
leraren lager onderwijs

10

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie

Ctct Onderwijsproff.

Materialen ontwikkelen en aanbieden : leidraad rond
'omgaan met cognitief en artistiek begaafde leerlingen'
Materialen ontwikkelen en aanbieden : STICORDI fiches
opmaken voor domeinen Dans, Woordkunst en Drama
Vorming aanbieden: omgaan met leerstoornissen in het DKO ꓦ

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Publicatie

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

Publicatie

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

Vormingsaanbod

1. Tevredenheid

Leraren

12

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Andere

Streefdoel

Duiding doelgroep

(Buitengewoon) Secundair Onderwijs
Actie

Ondersteunen en begleiden: groeikansen door diversiteit

Ctct Onderwijsproff.
ꓦ

10

Duiding doelgroep:
medewerkers die niet een
leidinggevende functie hebben
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OD 1.2. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen, centra en academies bij kansenbevordering en kansrijk oriënteren in een krachtige leeromgeving.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie

Ctct Onderwijsproff.
ꓦ

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Begeleiding

4. Implementatie

Deelteam

Streefdoel
Vraaggestuurd

ꓦ

Andere

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

Vraaggestuurd

Begeleiding

4. Implementatie

Deelteam

Vraaggestuurd

5 à7 leraren per school

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

30

2 per school

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

30

Ondersteunen en begeleiden: Rijke taal in de derde
kleuterklas - taalintegratietrajecten vanuit de taalscreening
(KOaLa)
Materialen ontwikkelen en aanbieden : Ontwikkelen toolbox
taalintegratietrajecten 3de kleuterklas
Ondersteunen en begeleiden: Organiseren van
aanvangsbegeleiding voor startende zorgprofielen en
ondersteuners
Ondersteunen en begeleiden: Organiseren van
zorgcontactdagen / collegagroepen
Ondersteunen en begeleiden: Terugkommoment
organiseren: kansrijk oriënteren deelnemers 20/21
Materialen ontwikkelen en aanbieden : Verspreiden brochure
en toolbox anderstalige nieuwkomers
Materialen ontwikkelen en aanbieden : Verspreiden en
implementeren "krachtlijnen kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding", specifieke aandacht voor
beleidszwakke scholen binnen leerlingenbegeleiding
Ondersteunen en begeleiden: sterk didactisch handelen
vanuit een handelingsplanmatige aanpak
Ondersteunen en begeleiden: uitwisseling, gluren bij de
buren, intervisie
Ondersteunen en begeleiden: handelingsplanning als
hefboom van het onderwijskundig beleid in buitengewoon
onderwijs
Ondersteunen en begeleiden: kansrijk oriënteren,
doorontwikkeling voor BuBaO

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

100

leraar, leerlingenbegeleider en
d 1stekleerjaar,
t bleraar
l id f3deti
leraar

Instrument

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

ꓦ

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

75

ꓦ

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

75

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

10

Instrument

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

Instrument

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Leraren

30

Specifiek voor ervaren leraren BuBaO

ꓦ

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

15

Specifiek voro paramedici BuBaO

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

5

leraar, leerlingenbegeleider en
mederwerker met beleidsfunctie

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

5

Ondersteunen en begeleiden: aanvangsbegeleiding , focus
handelingsplanning

ꓦ

Netwerk

4. Implementatie

Leraren

25

leraar, leerlingenbegeleider en
mederwerker met beleidsfunctie in
O
startertende
leraren en paramidici

Streefdoel
12

Coachen en begeleiden : laagdrempelige en effectieve
schoolspecifieke begeleiding via zitdagen over anderstalige
nieuwkomers, individuele aangepast curriculum, …)

ꓦ
Coachen en begeleiden: Hoe kan ons denken en handelen
kansen bevorderen voor alle lerenden en in het bijzonder de
kOndersteunen
b ? en begeleiden: cognitief sterk functionerende ꓦ

leerlingen
Ondersteunen en begeleiden: kansrijk oriënteren

Duiding doelgroep:

kleuterklas en zorgcoordinator

zorgcoordinatoren

BuBaO

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie

Thematraject aanbieden: Leerlingbegeleiding in het DKO

Ctct Onderwijsproff.
ꓦ
ꓦ
ꓦ

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Netwerk
Vormingsaanbod
Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden
2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie

Leerondersteuner
Leerondersteuner
Leerondersteuner

Duiding doelgroep:

30

(Buitengewoon) Secundair onderwijs
Actie

Coachen en begeleiden: krachtige leeromgevingen

Ondersteunen en begeleiden: Zorgcontactdag
Coachen en begeleiden: laagdrempelige en effectieve
schoolspecifieke begeleiding via zitdagen over GOK
Ondersteunen en begeleiden: Professionele
leergemeenschap GASV - doelenkader, krachtige
leeromgeving, differentieren

Ctct Onderwijsproff.
ꓦ

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Deelteam

Streefdoel
40

V
V
V
V

Netwerk
Begeleiding
Ontmoetingsdag
Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie
1. Tevredenheid
1. Tevredenheid

Middenkader
Schoolteam
Schoolteam
Schoolteam

10
10
40
30

V

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

15

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden

CLB-medewerker

Streefdoel
6

Duiding doelgroep:

Andere

2. Verworven kennis en vaardigheden

Deelteam

12

CLB-medewerkers, coordinatoren en
directies

Vormingsaanbod

3. Verandering

CLB-medewerker

12

Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden

CLB-medewerker

12

Vormingsaanbod
Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie

CLB-medewerker
Ondersteunend personeel

12

Streefdoel
25

Duiding doelgroep:
starters in ondersteuningsnetwerk

Streefdoel
18

Duiding doelgroep:
CLB - SO en BaO

Duiding doelgroep:
leraar, leerlingenbegeleider en
mederwerker met beleidsfunctie
leerlingbegeleiders
leerlingbegeleiders
beleidsmedewerkers

Centra voor leerlingenbegeleiding
Actie

Vorming organiseren: 'onthaal anderstalige nieuwkomers'
V
voor medewerkers.
Materialen ontwikkelen en aanbieden : een online platform
met een bundeling van alle informatie rond OLB in functie
van kansrijk orienteren en delibereren.
Vorming organiseren: terugkomdag rond gedrag en emotie - V
verdieping 'wanneer zet ik welk kernproces in?'
(draaischijffunctie, begeleiding, consultatieve en
signaalfunctie)
Vorming organiseren: gedrag en emotie - kinderen met
V
internaliserende problematiek
Vorming organiseren: gedrag en emotie - ifv versterking
V
brede en verhoogde basiszorg en samenwerking binnen LNW V
Leersteunnetwerk
Actie

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Ondersteunen en begleiden: aanvangsbegeleiding voor
ondersteuners

V

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Ondersteunend personeel

Actie

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Vorming organiseren: OLB in functie van kansrijk orienteren
Materialen ontwikkelen en aanbieden : Verspreiden en
implementeren instrument "rad kansenbevordering"

V

Vormingsaanbod
Instrument

4. Implementatie
1. Tevredenheid

Andere
Coördinerende functie

Niveau-overstijgend
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OD 1.3. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen bij het effectief en efficiënt samenwerken met ondersteunende partners om de kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie

Ctct Onderwijsproff.

Materialen ontwikkelen en aanbieden : tool
ouderparticipatie i.s.m. KOOGO
Coachen en begeleiden: Instrumenten implementeren om
V
samenwerking tussen school en ondersteunende partners te
organiseren, optimaliseren en evalueren

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Instrument

1. Tevredenheid

Schoolteam

Begeleiding

4. Implementatie

Streefdoel

Duiding doelgroep:

Ondersteunend personeel

50

Zorgcoordinator en/of directeur

Duiding doelgroep:

Leersteunnetwerken
Actie

Ctct Onderwijsproff.

Ondersteunen en begleiden: handicapspecifieke-,
onderwijskundige, inclusie- en coachingsexpertise
Ondersteunen en begleiden: intervisie voor coördinatoren
ONW's
Aanbod ontwikkelen: Ontwikkelen aanbod expertisedeling
gewoon onderwijs - leersteunnetwerk
Informeren en sensibiliseren: Participeren aan en
organiseren van regionale initiatieven rond samenwerking
ondersteunende partners van de scholen ifv begeleiding
beleid LLB op scholen
Ondersteunen en begleiden: thema Referentiekader
kwaliteitsvolle ondersteuning

6.2

V

V

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Andere

Andere

Leerondersteuner

Streefdoel
25

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leerondersteuner

15

Andere

Andere

nvt

nvt

Specifiek voor BuO

Andere

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leerondersteuner

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leerondersteuner

150

Zorgcoordinatoren en
leerondersteuner

SD2 Doelgerichte digitale didactiek

OD 2.1. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen bij de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsvol schoolbeleid m.b.t. blended learning en digitale geletterdheid en bij het realiseren van de verbinding tussen
visie, beleid en praktijk.
Actie:
Materialen ontwikkelen en aanbieden: Ondersteunende visietekst ICTbeleid voeren: doelgericht en zinvol inzetten van digitale didactiek

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat
Visietekst

Beoogde effect cfr. Guskey
1. Tevredenheid

Beoogde doelgroep
Coördinerende functie

Aanbod ontwikkelen : Ontwikkelen netwerk ICT beleidsplan

Andere

Andere

Materialen ontwikkelen en aanbieden: Uitwisseling goede
praktijkvoorbeelden faciliteren rond pedagogisch ICT-beleid

Andere

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

Resultaat
Netwerk

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Leidinggevende

Streefdoel

Duiding doelgroep

Streefdoel
10

Duiding doelgroep
beleidsmedewerker

(Buitengewoon) Secundair onderwijs
Actie:
Ondersteunen en begeleiden: IKZ in OV1-OV2

Ctct Onderwijsproff.
v

OD 2.2. De pedagogische begeleidingsdienst stimuleert scholen, centra en academies om de inzichten en innovaties m.b.t. digitale didactiek doelgericht te implementeren in de klaspraktijk. Ze ondersteunt leerkrachten en schoolteams
in het doordacht, effectief en innovatief ontwikkelen van kwaliteitsvolle (digitale) didactiek.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Aanbod ontwikkelen: computationeel denken in kleuter en lager
onderwijs
Materiaal ontwikkelen en aanbieden : Kansen tot digitale didactiek
integreren in het nieuwe curriculum (leerplannen)
Materiaal ontwikkelen en aanbieden : Digitale OVSG-toetsomgeving
ontwikkelen om leraren en leerlingen vertrouwd te maken met digitaal
evalueren

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Andere

Andere

Instrument

1. Tevredenheid

Leraren

Instrument

4. Implementatie

Leraren

Streefdoel

Duiding doelgroep

6de lj
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Niveau-overstijgend
Actie:
Aanbod ontwikkelen : Ondersteunen van visieontwikkeling en
ontwikkeling professionaliseringsaanbod m.b.t. digitaal leren
Thematraject aanbieden: doelgerichte digitale didactiek

Ctct Onderwijsproff.

v
v
v
v
Coachen en begeleiden: implementatie geïndividualiseerde leerroutes (I- v
learn)
Ondersteunen en begeleiden: Introductie en implementatie van het Tv
pack model in aanbod PBD ( via leerplannen, lerende netwerken …)

6.3

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Duiding doelgroep

Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Begeleiding

nvt
2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie
4. Implementatie
4. Implementatie

Schoolteam
Schoolteam
Coördinerende functie
Leraren
Deelteam

nvt
52
52
52
52

39 BaO
39 BaO
39 BaO
39 BaO

Begeleiding
Instrument

4. Implementatie
1. Tevredenheid

Schoolteam
Leidinggevende

vraaggestuurd
Vraaggestuurd

10 DKO
10 DKO
10 DKO
10 DKO

3 SO
3 SO
3 SO
3 SO

afhankelijk deelnemend scholen I-learn

SD3 Datageletterdheid in functie van kwaliteit

OD 3.1. De pedagogische begeleidingsdienst versterkt de kwaliteitscultuur van scholen, centra en academies door de ontwikkeling van datageletterdheid. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen om een
schooleigen, evidence-informed en datagedreven kwaliteitszorgbeleid te voeren binnen de contouren van het rOK (doelgericht verzamelen, genereren, analyseren, functioneel interpreteren van data met het oog op
kwaliteitsverbetering).
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Coachen en begeleiden: Een beleid op leerlingenbegeleiding vanuit
kwalitatieve en kwantitatieve data
Coachen en begeleiden: Het voeren van onderwijskundig beleid vanuit
kwalitatieve en kwantitatieve data
Coachen en begeleiden: Het voeren van talenbeleid vanuit kwalitatieve en
kwantitatieve data
Coachen en begeleiden: De interpretatie van schoolfeedbackrapporten
Ondersteunen en begeleiden : Onderwijskundig beleid voeren vanuit
kwalitatieve en kwantitatieve data en vanhuit handelingsplanning
Vorming organiseren: Visieontwikkeling en ontwikkeling
professionaliseringsaanbod m.b.t. datageletterdheid (cf. opstap naar
thematraject datageletterdheid)

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Coördinerende functie

Streefdoel
Duiding doelgroep
vraaggestuurd

v

Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leidinggevende

vraaggestuurd

v

Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

vraaggestuurd

v
v

Begeleiding
Netwerk

4. Implementatie
4. Implementatie

Deel/schoolteam
Leidinggevende

vraaggestuurd
30
specifiek voor BuBaO

v

Vormingsaanbod4. Implementatie

Coördinerende functie

10

Resultaat
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
1. Tevredenheid

Beoogde doelgroep
Leidinggevende

Streefdoel
alle scholen

Duiding doelgroep

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Netwerk

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Leidinggevende

Streefdoel
5

Duiding doelgroep

Ctct Onderwijsproff.
v
v
v

Resultaat
Beoogde effect cfr. Guskey
Vormingsaanbod2. Verworven kennis en vaardigheden
Netwerk
2. Verworven kennis en vaardigheden
Begeleiding
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Deelteam
Deelteam
Deelteam

Streefdoel
48
48
48

Duiding doelgroep
39 BaO 10 DKO 3 SO
39 BaO 10 DKO 3 SO
39 BaO 10 DKO 3 SO

(Buitengewoon) Secundair onderwijs
Actie:
Ctct Onderwijsproff.
Materialen ontwikkelen en aanbieden: Verspreiden materialen/instrumenten
binnen thema van datageletterdheid via netwerken, e-zines, website,
ontmoetingsdagen, begeleiding

Centra voor leerlingenbegeleiding
Actie:
Ondersteunen en begeleiden Een datagedreven signaalfunctie realiseren

Niveau-overstijgend
Actie:
Thematraject organiseren: datageletterdheid
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OD 3.2. De pedagogische begeleidingsdienst versterkt de kwaliteitscultuur van scholen, centra en academies door de ontwikkeling van een onderzoekende basishouding bij leerkrachten en schoolteams. De pedagogische
begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen door instrumenten en methodieken aan te bieden die de eigen werking/kwalitatieve effecten van het werk onderbouwd in beeld brengen en in vraag stellen en die
onderwijsinstellingen de kans bieden om hierop te reflecteren en feedback te verwerken, te borgen en bij te sturen.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Ctct Onderwijsproff.
Coachen en begeleiden : Introductie en implementatie van referentiekaders v
i.f.v. datageletterdheid en effectmeting (Guskey, Van Gasse) in het aanbod
van de PBD
Lerend netwerk organiseren: Rijke taal in de derde kleuterklas v
taalintegratietrajecten vanuit de taalscreening

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Coördinerende functie

Streefdoel
Duiding doelgroep
vraaggestuurd

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

300

Ondersteunen en begeleiden : datageletterdheid ifv kwaliteitswerking
v
OVSG toets
Ondersteunen en begeleiden : leraren 6de leerjaar ifv link tussen data
v
OVSG -toets en didactische materialen
Coachen en begeleiden : Schoolteams versterken in het verzamelen,
v
gebruiken, analyseren en interpreteren van data vanuit een onderzoekende
houding om hun onderwijsaanbod aan te passen of af te stemmen

Ontmoetingsdag 2. Verworven kennis en vaardigheden

Leidinggevende

alle scholen

Leraar 3de kleuterklas,
leraar 1ste leerjaar en
zorgcorodinator
Directies

Ontmoetingsdag 2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

alle scholen

Leraar 6de leerjaar

Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

vraaggestuurd

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Schoolteam

Streefdoel
5

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
1. Tevredenheid

Beoogde doelgroep
Leidinggevende

Streefdoel
Duiding doelgroep
alle deelnemend directie

v

Begeleiding

1. Tevredenheid

Leidinggevende

vraaggestuurd directie

Actie:
Ctct Onderwijsproff.
Coachen en begeleiden : Opstellen beleidsplan centrum ifv de doelen, met v
de gewenste resultaten en effecten, evalueert en stuurt bij waar nodig.

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Deelteam

Streefdoel
5

Duiding doelgroep
directie en coördinatoren

Ondersteunen en begeleiden: Tde ontwikkelde TRIS-schalen op basis van v
de ontwikkingsschalen, het rCLBk en EFQM-model en PDCA worden als
mogelijk kwaliteitsinstrument gebruikt.

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

5

directie en coördinatoren

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie:
Coachen en begeleiden: Begeleiden van de zelfevaluatie obv data uit de
digitale ROK-tool met de kwaliteitsverwachtingen van het OK als
uitgangspunt.

Duiding doelgroep

(Buitengewoon) Secundair Onderwijs
Actie:
Coachen en begeleiden : terugkoppeling naar deelnemende scholen
proefafname OVSG-toets basisonderwijs
Coachen en begeleiden: beleid voeren op schooleigen curriculum via
module in GO-navigator

Centra voor leerlingenbegeleiding
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6.4

SD4 Curriculumimplementatie

OD 4.1. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt het implementatieproces van eindtermen en leerplannen in de scholen, centra en academies.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Informeren en sensibiliseren: Informeren over het proces van curriculumontwikkeling

Ctct Onderwijsproff.
v

Beoogde effect cfr. Guskey
1. Tevredenheid
1. Tevredenheid
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Leidinggevende
Schoolteam
Leraren

Streefdoel
alle scholen
alle scholen
150

Duiding doelgroep

Materialen ontwikkelen: Organiseren van focusgroepen rond curriculumontwikkeling ifv
materiaalontwikkeling
Ondersteunen en begeleiden : curriculum en doelenkaders

Resultaat
Ontmoetingsdag
Publicatie
Instrument

v

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Coördinerende functie

15

specifiek voor BuBaO

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Netwerk

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Leraren

Streefdoel
120

Duiding doelgroep

v
v

Vormingsaanbod
Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie

Leraren
Leraren

75
75

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie:
Ondersteunen en begeleiden: curriculumimplementatie per een domein en de
domeinoverschrijdende eerste graad
Thematrajecten organiseren: curriculumimplementatie

(Buitengewoon) Secundair Onderwijs
Actie:

Ondersteunen en begeleiden: Voorbereiden start 3de graad SO
Materialen ontwikkelen en aanbieden : opmaak profielen/dossiers in functie van
programmaties via netwerken

v

Netwerk
Netwerk

Andere
1. Tevredenheid

Leidinggevende

Instrument

1. Tevredenheid

Leidinggevende

Materialen ontwikkelen en aanbieden : leerplannen unieke studierichtingen derde graad via
netwerken
Materialen ontwikkelen en aanbieden: curriculum: interne procedures en website
Functietraject organiseren: teacher leader modernisering
v

Instrument

1. Tevredenheid

Leraren

Instrument
Vormingsaanbod

1. Tevredenheid
2. Verworven kennis en vaardigheden

Leidinggevende
Andere

Ondersteunen en begeleiden: Dag van de eerste graad: verbreding team en participatie dag v

Ontmoetingsdag

1. Tevredenheid

Leraren

Ondersteunen en begleiden: Beleidsteams 3de graad ifv opmaak lessentabellen
basisvorming/specifiek gedeelte
Materialen ontwikkelen en aanbieden: Toolbox curriculum
Materialen ontwikkelen en aanbieden : visie op schooleigen curriculum en wijze waarop
scholen eindtermen in de breedte van het curriculum kunnen realiseren

Netwerk

1. Tevredenheid

Instrument
Andere

1. Tevredenheid
1. Tevredenheid

Leidinggevende

Resultaat
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Leraren

v

Duiding doelgroep

Zowel voor scholen als
hun besturen
Zowel voor scholen als
hun besturen

20

leraren of
medewerkers uit
middenkader die rol
willen opnemen ifv

Streefdoel

Duiding doelgroep

Niveau-overstijgend
Actie:
Materialen ontwikkelen en anabieden: een digitaal platform voor ontsluiting van leerplannen en
andere curriculummaterialen (BaO, SO, DKO)

Ctct Onderwijsproff.
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OD 4.2. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de scholen, centra en academies bij het realiseren van een wetenschappelijk onderbouwde en effectieve didactiek.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Materialen ontwikkelen en aanbieden : Publicatie en bekendmaking "De beste lezers zitten in
mijn klas"
Ondersteunen en begeleiden: Implementeren in het werkveld van de publicatie "de beste lezers
zitten in de klas"

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat
Publicatie

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Schoolteam

Streefdoel

v

Netwerk

2. Verworven kennis en vaardigheden

Leraren

25

Ondersteunen en begeleiden: "De beste lezers zitten in de klas": didactiek optimaliseren om
leesresultaten te verhogen

v

Netwerk

4. Implementatie

Leraren

100

Ondersteunen en begeleiden: "De beste lezers zitten in de klas": didactiek optimaliseren om
verhoogde kansen te creëren om tot vlot lezen te komen in de lagere school
Ondersteunen en begeleiden: thematiseren in de kleuterschool en lagere school

v

Netwerk

4. Implementatie

Leraren

120

v

Netwerk

4. Implementatie

Deelteam

10

Materiaal aanbieden: Didactische materialen toets in de kijker: natuur

v

Instrument

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

v
v
v
v
v

Andere
Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Begeleiding
Begeleiding

Andere
5. Leerlingenresultaten
4. Implementatie
4. Implementatie
4. Implementatie

OVSG intern
Schoolteam
Schoolteam
Schoolteam
Deelteam
Leraren

15
42
10
10
50

Ctct Onderwijsproff.
v

Resultaat
Vormingsaanbod
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
1. Tevredenheid
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep
Leraren
Leraren

Streefdoel
150
100

Duiding doelgroep

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Duiding doelgroep

Netwerk

Andere

v
v
v

Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk
Netwerk

Andere
1. Tevredenheid
1. Tevredenheid
1. Tevredenheid
Andere

v
v

Begeleiding
Begeleiding

Aanbod ontwikkelen : toekomstig aanbod rond taalgericht vakonderwijs
Thematraject organiseren : Lees krachtig
Thematraject organiseren : wiskunde
Thematraject organiseren : STEM in je klas

Duiding doelgroep
ook besturen en brede
onderwijsveld

kernteam

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie:
Ondersteung en begeleiden: domein-/vakspecifieke vormingen
Materialen aanbieden: Didactische materialen via het DKO kompas tijdens netwerken en
begeleidingen.

( Buitengewoon) Secundair Onderwijs
Actie:

Aanbod ontwikkelen: Lerend netwerk leraren basisvorming derde graad voorbereiden
(sessies 22-23)
Aanbod ontwikkelen: Lerend netwerk leraren specifieke vorming derde graad voorbereiden
(sessies 22-23)
Ondersteunen en begeleiden: Terugkommomenten leraren tweede graad
Ondersteunen en begeleiden: opstart leergemeenschappen
Ondersteunen en begeleiden: implementatie leerdoelen 2.0
Aanbod ontwikkelen: implementatie leerdoelen 3.0 voorbereiden (sessies 22-23)
Coachen en begeleiden: Een op maat ontwikkeld begeleidingsaanbod
curriculumimplementatie
Thematraject organiseren: wiskunde

Leraren
Leraren
Leraren

Specifiek voor BuSO
Specifiek voor BuSO
Specifiek voor CLW

Volwassenonderwijs
Actie:

Ondersteunen en begeleiden: internettensamenwerking VO - netoverstijgend aanbod
Ondersteunen en begeleiden: Het ondersteunen van centra in kader van de
netoverstijgende projectgroep NT2020
Ondersteunen en begeleiden: Het ondersteunen van centra in kader van de
netoverstijgendeprojectgroep TKO en AAV + ondersteuning centra
Ondersteunen en begeleiden: Het ondersteunen van centra in kader van de netoverstijgend
digitale geletterdheid
Materialen aanbieden: Upto date houden van de internetttensamenwerking website SVWO

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

v

Begeleiding

v

Begeleiding

v

Begeleiding

v

Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey

Andere

Beoogde doelgroep

Andere

Streefdoel

Duiding doelgroep

Instrument

36

OD 4.3. De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de scholen in het realiseren van een schoolspecifiek breed evaluatiebeleid i.f.v. het realiseren van de leerdoelen en het gedifferentieerd ondersteunen van de lerende.
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Ctct Onderwijsproff.
Materialen ontwikkelen :Ontwikkeling van een leerlijn actief pluralisme en burgerschap (BaO en
SO)
Ondersteunen en begeleiden: Implementeren van BKD model als kader om te differentiëren in de
klas
Lerend netwerk organiseren :Netwerk formatief handelen en evalueren voor directies
Materialen ontwikkelen : Ontwikkelen van toetsen en geïntegreerde proeven
Thematraject organiseren : formatief handelen en evalueren

Resultaat
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Leraren

Streefdoel

Begeleiding

2. Verworven kennis en vaardigheden

Schoolteam

vraaggestuurd

Netwerk
Instrument
Vormingsaanbod
Vormingsaanbod
Netwerk
Netwerk
Begeleiding

2.
1.
5.
3.
4.
3.
4.

Leidinggevende

20

Schoolteam
Andere
Leidinggevende
Deelteam
Deelteam

20
20
20
20
20

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat
Netwerk
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
2. Verworven kennis en vaardigheden

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat
Begeleiding

Beoogde effect cfr. Guskey
5. Leerlingenresultaten

Beoogde doelgroep
Leerondersteuner

Streefdoel
Duiding doelgroep
vraaggestuurd in samenwerking leraar /
ondersteuner / zorg / clb

Verworven kennis en vaardigheden
Tevredenheid
Leerlingenresultaten
Verandering
Implementatie
Verandering
Implementatie

Duiding doelgroep
SO/BAO

kernteam
kernteam
kernteam

(Buitengewoon) Secundair onderwijs
Actie:
Lerend netwerk organiseren: Lerend netwerk duaal leren - evaluatie en feedback
Onderstenen en begeleiden: Back to basic's evaluatie en feedback

Duiding doelgroep

Leersteunnetwerk
Actie:
Ondersteunen en begeleiden: Begeleiden bij het opmaken van individueel aangepaste curricula,
vanuit doelenkaders en beeldvorming van de leerling

6.5 Klantgericht maatwerk – vraaggestuurde werking
(Buitengewoon) Basisonderwijs
Actie:
Materiaal ontwikkelen: ontwikkeling en uitrol van een veilige en kwaliteitsvolle digitale OVSG-toets

Ctct Onderwijsproff.

Materiaal ontwikkelen :Interne kwaliteitszorg OVSG-toets (ondersteuning en kwaliteitsbewaking toetsontwikkeling, innovatie en
versterken toetswerking)
Materialen ontwikkelen: Doorontwikkeling en verankering van schoolfeedbackrapporten in de toetswerking

Resultaat
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
Schoolteam

Streefdoel

Duiding doelgroep

Andere
Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden
4. Implementatie

Schoolteam
Schoolteam

Resultaat
Instrument

Beoogde effect cfr. Guskey
Andere

Beoogde doelgroep
Intern OVSG

Streefdoel

Duiding doelgroep

Vormingsaanbod

2. Verworven kennis en vaardigheden

Deelteam

10

Begeleiding
Instrument

4. Implementatie
1. Tevredenheid

Deelteam
Leraren

10
45

Deeltijds Kunstonderwijs
Actie
Materialen ontwikkelen: Ontwikkelen van een beleidsmodule voor het DKO kompas
Thematraject organiseren : kwaliteitsprocessen aangestuurd door een actief personeels- en professionaliseringsbeleid

Ctct Onderwijsproff.
v
v

Materialen aanbieden :Verspreiden van didactische materialen via het online MiX educational platform

(Buitengewoon) Secundair onderwijs

Actie:

Ondersteunen en begeleiden : digitale contactgroep beleid BuSO

v

Ctct Onderwijsproff.

Ontmoetingsdag

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Duiding doelgroep
specifiek voor BuSO

Ondersteunen en begeleiden : digitale contactgroep beleid CLW
Ondersteunen en begeleiden : digitale contactgroep beleid SO

v
v

Ontmoetingsdag
Ontmoetingsdag

1. Tevredenheid
1. Tevredenheid

Leidinggevende
Leidinggevende

vraaggestuurd
vraaggestuurd

Specifiek voor CLW

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Duiding doelgroep

1. Tevredenheid

Leidinggevende

vraaggestuurd

Volwassenonderwijs
Actie:

Ondersteunen en begeleiden: digitale contactgroep beleid VO

Ctct Onderwijsproff.

v

Ontmoetingsdag

1. Tevredenheid

Leidinggevende

vraaggestuurd
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Centra voor leerlingenbegeleiding
Actie:
Ondersteunen en begeleiden: reflectiegroep preventieve gezondheidszorg
Ondersteunen en begeleiden: directeurenoverleg
Informeren en sensibiliseren: terugkoppeling vanuit de ISC
Coachen en begeleiden: Het POC-anker reflecteert samen met directie (en coördinatoren/IKZ- kernteam) over de noden van het
centrum en bepaalt doelstellingen en acties voor PBD/ POC i.f.v.de noden van de centrumwerking

Ctct Onderwijsproff.
v
v

Beoogde effect cfr. Guskey
4. Implementatie
Andere
Andere
4. Implementatie

Beoogde doelgroep
CLB-medewerker
Leidinggevende
Leidinggevende
Deelteam

Streefdoel

v

Resultaat
Begeleiding
Begeleiding
Begeleiding
Begeleiding

Ctct Onderwijsproff.

Resultaat

Beoogde effect cfr. Guskey

Beoogde doelgroep

Streefdoel

Instrument

4. Implementatie

Schoolteam

v

Begeleiding

4. Implementatie

Coördinerende functie

v

Andere
Standpunt

5

Duiding doelgroep
10
10 directie + kwaliteitscoördinato
10 directie + kwaliteitscoördinato
directie en coördinatoren

Niveau-overstijgend
Actie:
Materialen ontwikkelen : Ontwikkeling van een rOK-tool in functie van interne kwaliteitszorg op school
Coachen en begeleiding : Specifieke aandacht bij begeleidingsinterventies voor thema's die na analyse onderwijsspiegel zwakker
scoren, zoals onderwijskundig beleid, leerlingenbegeleiding, …

Informeren en sensibiliseren: brede informatie binnen onderwijsveld en OVSG via tijdschrift,nieuwsbrieven en gerichte mail
naar scholen, beleidsteams en leraren
Coachen en begeleiden: ankerrol opnemen
Informeren en sensibiliseren : informeren van leidinggevenden via Beleids- en Belangenoverleg

Andere

Duiding doelgroep

vraaggestuurd

1. Tevredenheid

1. Tevredenheid
1. Tevredenheid

Leidinggevende

10 directie + kwaliteitscoördinato

6.6 Samen PBD maken
Actie:
Coördinatie, werkaanpak, redactie en opvolging opmaak driejaarlijks begeleidingsplan

Resultaat
Begeleidingsplan

Guskey:
4. Implementatie

Kennismanagement en informatiebeheer binnen de PBD: niveau-overstijgend aanbod van
materialen en kaders voor elke begeleiderspraktijk ( gids voor begeleiders )
Ontwikkelen en coördineren van een coherent, niveauoverstijgend intern
professionaliseringsaanbod voor PBD-medewerkers (i.s.m. HR)
Coördinatie, ontwikkeling en organisatie van een nascholings- en
professionaliseringstraject voor startende begeleiders (i.s.m. HR) - startwijs
Coördinatie, ontwikkeling en organisatie van een nascholings- en
professionaliseringstraject voor ervaren begeleiders (i.s.m. HR) - groeiwijs
Coördinatie, ontwikkeling en organisatie van een intern professionaliseringstraject
datageletterdheid voor pedagogisch begeleiders
Coördinatie, ontwikkeling en organisatie van een intern professionaliseringstraject digitale
didactiek voor pedagogisch begeleiders
Professionalisering in functie van kwaliteitsvolle implementatie van ontwikkelde
instrumenten (schoolfeedbackrapporten, ROK-tool, registratie,
effectmonitoringsinstrument)
Coördinatie, werkaanpak, redactie en opvolging opmaak jaarlijks begeleidingsverslag

Instrument

4. Implementatie

Professionaliseringspla4. Implementatie

Intern OVSG

Vormingsaanbod

4. Implementatie

Intern OVSG

Startende begeleiders

Vormingsaanbod

4. Implementatie

Intern OVSG

Ervaren begeleiders

Vormingsaanbod

4. Implementatie

Intern OVSG

Vormingsaanbod

4. Implementatie

Intern OVSG

Vormingsaanbod

4. Implementatie

Intern OVSG

Begeleidingsverslag

2. Verworven kennis e Andere

Ontwikkelen van een instrumentarium en werkingskader om het bereik en de werktijd van Registratietool
4. Implementatie
PBD-medewerkers te registreren en te monitoren (i.s.m. Simplicate)
Ontwikkelen van een instrumentarium en werkingskader om de effectiviteit van
Effectiviteitsmonitoring4. Implementatie
pedagogische begeleiding in kaart te brengen en te monitoren
Ondersteuning interne werking bij onderzoeken, projecten en bevragingen m.b.t.
Rapport
4. Implementatie
dataverzameling, dataverwerking, data-analyse en data-interpretatie (bv. leerachterstand,
toetstresultaten, etc.)
Materialen ontwikkelen: Gezamenlijk ontwikkelwerk van materialen gericht op
kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding (cf. WG duurzaam begeleiden)
Materialen ontwikkelen :Ontwikkeling van een werkingskader voor blended pedagogisch
begeleiding in functie van klantgericht maatwerk
Materialen ontwikkelen: Optimalisering databeheer om inschrijvingen, ontsluiting en
visualisatie van data, opmaak feedback, etc. te faciliteren in functie van klantgericht
maatwerk
Materialen ontwikkelen: Actualiseren kader toetsontwikkeling in relatie tot centrale toetsen
Vlaamse Overheid (cf. toekomstplan)
Organiseren van interne denktank ifv inzet, ontwikkeling en begeleiding rond toetswijzers
om leerwinst van leerlingen op te volgen

Beoogde doelgroe Streefdoe Duiding doelgroep:
Andere
Departement Onderwijs en alle
stakeholders
Intern OVSG

Intern OVSG

Departement Onderwijs en alle
stakeholders
PBD

Intern OVSG
Intern OVSG

Instrument

4. Implementatie

Intern OVSG

Instrument

2. Verworven kennis e Intern OVSG

Instrument

1. Tevredenheid

Visietekst
Andere

2. Verworven kennis e Intern OVSG
Andere
OVSG intern

Intern OVSG
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7 Bijlagen
7.1

Organigram OVSG – pedagogische begeleidingsdienst

7.2

Samenwerkingsafspraken volwassenenonderwijs

7.3

Samenwerkingsafspraken i-learn
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Samenwerkingsovereenkomst pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs en
Vocvo

1. Samenwerkende organisaties
•
•
•
•
•

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
De pedagogische begeleidingsdienst va het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs

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

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.

3.2

JAARLIJKSE EVALUATIE EN RAPPORTERING

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

NT2020 zet actief in op uitwisseling:
o
o
o
o

-

Lerende netwerken: trajectbegeleiding, verlengde trajecten, richtgraad 3 + 4
Expertisedeling geïntegreerde trajecten
Kwaliteitszorg en netwerking tussen centra
Expertisedeling rond aanvangsbegeleiding

NT2020 zet actief in op het bekendmaken en gebruiken van resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek.
NT2020 wil praktijkonderzoek stimuleren en zet in op het bekendmaken en gebruiken
van de resultaten.
www.nt2020.be is dé portaalsite voor professionals NT2. NT2020 zet in op het
verzamelen en bekendmaken van het brede professionaliseringsaanbod.
NT2020 wil makelaar zijn voor een kwaliteitsvol breed professionaliseringsaanbod.
Hiertoe wordt de bestaande expertendatabank verder uitgebouwd.

4.1.3. Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: KathOndVla
Werken mee: GO!, POV, OVSG

1

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,
verslaggeving, communicatie naar relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de

VOCVO zal in de loop van het schooljaar 2020-2021 bekijken of men vanaf schooljaar 2021-2022
opnieuw deelneemt.
1
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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

Geletterdheid

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 projectgroepen 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
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 bv. door het delen van goede
praktijkvoorbeelden rond geletterdheid in de specifieke projectgroepen.
Inspireren van centra door het in kaart brengen van goede praktijkvoorbeelden,
rekening houdend met het strategisch plan geletterdheid. Dit kan bv. door het
organiseren van een inspiratiedag/studiedag.

4.2.3 Trekker en meewerkende partners
- Trekker: co-trekkerschap POV-GO!
- Werken mee: KathOndVla en OVSG
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
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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 informatieverstrekking. Ook specifieke items zoals vrijstellingenbeleid,
nascholingsinitiatieven, materiaalontwikkeling, enz… kunnen aan bod komen.
4.3.2

Doelen

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

Implementatie van nieuw opleidingsprofiel
De extra verpleegkundige handelingen en het aanbod Pentaplus
Afspraken met betrekking tot EVK
Werkpekleren en stages
Overleg met sector
Overleg met VDAB
Overleg met de opleidingen van de thuiszorg
Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling

4.3.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: KathOndVla
Werken mee: GO! en POV

4.3.4 Rol van de trekker
-

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

4.3.5 Rol van de partners
-

Mee opvolgen van dit overleg
Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes
Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen
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4.4
4.4.1

(Vak)inter-nettenoverleg Begeleider in de kinderopvang
Situering

Aan deze overleggroep participeren alle centra die de studierichtingen aanbieden. Het
overleg richt zich op kennisdeling en informatieverstrekking. Ook specifieke items zoals
vrijstellingenbeleid, nascholingsinitiatieven, materiaalontwikkeling, enz… kunnen aan bod
komen.
4.4.2 Doelen
Doel van dit overleg is het versterken van de opleidingen Kinderbegeleider binnen de Centra
voor Volwassenenonderwijs. Dit thema wordt breed ingevuld gaande van beleidsopvolging
tot het agogische beleid. Het overleg functioneert in belangrijke mate als een zelfsturend
tem.
Concrete thema’s voor volgend werkjaren :
-

Implementatie van nieuw opleidingsprofiel
EVC Kinderbegeleider Baby’s en Peuters
EVC Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen
Afspraken met betrekking tot EVK
Werkpekleren en stages
Overleg met sector
Overleg met VDAB
Afstandsonderwijs – materiaalontwikkeling

4.4.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: KathOndVla
Werken mee: GO! en POV

4.4.4 Rol van de trekker
-

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

4.4.5 Rol van de partners
-

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

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
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informatieverstrekking. Ook specifieke items zoals vrijstellingenbeleid,
materiaalontwikkeling, actuele thema’s enz… 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 tem.
Concrete thema’s voor volgend werkjaren :
-

competentiegericht evalueren
lesgeven in afstandsonderwijs
betrouwbaar en valide evalueren in afstandsonderwijs
zorg/zorgkundige handelingen binnen de JGZ
implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel (eens dit er is)
vrijstellingenbeleid
EVC

4.5.3 Trekker en meewerkende partners
- Trekker: POV
- Werken mee: GO! en KathOndVla
4.5.4 Rol van de trekker
- Gespreksleider/voorzitter van dit overleg en van eventuele deel- en werkgroepen
- Opvolgen van afspraken van dit overleg – verslaggeving
- Onderhouden van het deel ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ op de site ‘stuurgroep VO’
- Staat in voor het actueel houden van het luik inter-nettenoverleg Jeugd- en
gehandicaptenzorg op de website www.stuurgroepvo.be
4.5.5 Rol van de partners
- Mee opvolgen van dit overleg
- Tussentijds overleg met trekker bij moeilijkheden en/of strategische keuzes
- Opvolging van de eigen CVO bij specifieke vragen

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.
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4.6.2 Doelen
-

Inzetten op pedagogische uitwisseling tussen de opleidingscoördinatoren TKO/AAV.
Organiseren van professionaliseringsinitiatieven en expertisedeling voor lesgevers
TKO/AAV, conform de noden uit het werkveld (netwerkdagen, studiedagen, …).
Het bijkomende verzoek om ontwikkelcommissies voor de vrijstellingsproeven AAV
te begeleiden, zal onderzocht worden nadat de impact van de vernieuwing SO
duidelijk wordt.

4.6.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: GO!
Werken mee: KathOndVla, POV en OVSG

4.6.4 Rol van de trekker
-

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)

-

Coördinatie van de netwerkbijeenkomsten voor opleidingscoördinatoren
(uitnodigingen, agenda, communicatie, rapportering)
Beoogde vergaderfrequentie: 2 halve dagen per schooljaar

-

Voorbereiding van de uitwerking van de ondersteuningsinitiatieven (externe
contacten, communicatie, verwerking evaluatie)
Beoogde frequentie van de ondersteuningsinitiatieven: 1 dag per schooljaar
Het actueel houden van het luik TKO en AAV op de website www.stuurgroepvo.be

-

4.6.5 Rol van de partners
De leden van de projectgroep engageren zich om
-

4.7

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

Digitale geletterdheid VDAB

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,…).
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4.7.2 Doelen
Het oorspronkelijke doel van de samenwerking werd reeds gerealiseerd. Daarom wil de
projectgroep volgende nieuwe doelstellingen vooropstellen:
-

De projectgroep engageert zich om in overleg de bestaande materialen up-to-date te
houden.
De projectgroep gaat op zoek naar andere doelgroepen waarvoor het bestaande
materiaal kan aangewend worden.
De projectgroep zal in het schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid tot werken met open
ICT-modules verder bekend maken bij de centra.
De projectgroep gaat samen met de VDAB op zoek naar manieren om de toestroom
van cursisten te vergroten.
De projectgroep gaat actief samenwerken met de PG Geletterdheid om de
opdrachten van elke projectgroep duidelijk af te bakenen.

4.7.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: OVSG
Werken mee: KathOndVla, POV en GO!

4.7.4 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 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).
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
-

-

4.8

De leden van de projectgroep engageren zich één maal per trimester vrij te maken
voor overleg en organisatie. De vergaderkalender wordt per jaar opgemaakt. Tijdens
het overleg wordt de opvolging van de projecten (inhoudelijk en financieel)
behandeld.
De taakverdeling (operationele doelen) gebeurt tijdens het overleg.

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.
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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.
4.8.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: GO!
Werken mee: KathOndVla, POV (Anja Dobbelaere) en OVSG

4.8.4 Rol van de trekker
De trekker engageert zich om
-

Minstens éénmaal per schooljaar overleg te coördineren met de partners en de
centra te bevragen over deze website.
Met de ontvangen informatie, suggesties en materialen de website aan te passen
Initiatieven te coördineren om centra te motiveren om nieuw materiaal te delen
Op de website www.stuurgroepvo.be het luik’ website SVWO’ actueel te houden

4.8.5 Rol van de partners
De partners engageren zich om:
-

4.9

zich éénmaal per schooljaar een halve dag vrij te maken voor overleg en organisatie
actief mee te monitoren en achterhaalde informatie bij deze website door te geven

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 volwassenenonderwijs bepaalt
eveneens dat de pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO gezamenlijk voorstellen
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
-

Prioriteitenplan: we stellen jaarlijks tegen 1 september een prioriteitenplan op,
gebaseerd op een bevraging van de centra.
Ontwikkelwerk:
o we stellen een ontwikkelcommissie OP samen voor de ontwikkeling
van nieuwe of geactualiseerde opleidingsprofielen die in principe
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-

tweemaal per jaar (15 januari en 15 september) worden voorgedragen
aan de administratie.
o 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).
Monitoring: we monitoren dat de werkzaamheden van de ontwikkelcommissies OP
binnen de vooropgestelde termijn worden afgerond.
Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderen-brede communicatie over de nieuwe
en geactualiseerde opleidingsprofielen.

We coördineren de ontwikkeling van netoverschrijdende leerplancommissies
-

Ontwikkelwerk: we stellen een leerplancommissie samen en begeleiden het
ontwikkelwerk.
- 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.
- Communicatie: we zorgen voor een Vlaanderen-brede communicatie over de nieuwe
leerplannen.
4.9.3 Trekker en meewerkende partners
-

Trekker: GO!
Werken mee: KathOndVla en POV

Gelet op de regelgeving en rekening houdend met het feit dat voor OVSG
curriculumontwikkeling VO geen kerntaak meer is, geeft OVSG aan KathOndVla, POV en
GO! het mandaat om het netoverschrijdend curriculumwerk 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.
VOCVO zal niet meer structureel participeren aan de netoverschrijdende
curriculumontwikkeling en zal alle curriculumontwikkeling voor de basiseducatie op zich
nemen. Voor de gezamenlijke indiening van voorstellen van opleidingsprofielen en voor het
opstellen van de jaarlijkse prioriteitenplannen zal de trekker met Vocvo de nodige afspraken
maken. Er worden ook gezamenlijk afspraken gemaakt met Vocvo rond
informatiedoorstroming 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
Vocvo.
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4.9.4 Rol van de trekker
-

Verzamelt de agendapunten, stuurt de uitnodiging en neemt het voorzitterschap op
van de (maandelijkse) bijeenkomst van de projectgroep curriculumontwikkeling.
Staat in voor het actueel houden van het luik curriculum op de website
www.stuurgroepvo.be
Fungeert als aanspreekpunt en verzorgt de communicatie met de overheid/derden
m.b.t. de curriculumontwikkeling
Neemt de rol op van partner (zie hieronder)

4.9.5 Rol van de partners
-

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!
Elke partner neemt deel aan de (maandelijkse) vergadering van de projectgroep
curriculumontwikkeling. Voor de verslaggeving werken we met een beurtrol.
Elke partner neemt deel aan de werkgroep modularisering i.f.v. het ontwikkelwerk dat
door hem/haar opgenomen wordt.

31 januari 2021
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Raymonda Verdyck

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Lieven Boeve

OVSG, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
Patriek Delbaere

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Griet Mathieu

Vocvo vzw - Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs
Inge Van Acker
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S AMENWERKINGSOVEREENKOMST
W E L EARN
1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•
•
•
•

de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap coördineert het samenwerkingsverband.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Dit samenwerkingsverband werd opgericht naar aanleiding van de iLearn Tender. Binnen het iLearn project
wordt een portaal met toegang tot educatieve technologie voor digitaal gepersonaliseerd leren aangeboden.
Hiermee wil het i-Learn programma verzekeren dat deze technologie op een pedagogisch-didactisch
verantwoorde en efficiënte manier ingezet wordt. Daarom zal de nodige opleiding en begeleiding voorzien
worden om leerkrachten, directieleden en ICT-coördinatoren te ondersteunen bij het implementeren van
digitaal gepersonaliseerd leren a.d.h.v. het i-Learn portaal. Het bovengenoemde samenwerkingsverband
kandideerde om als aanbieders van professionalisering hun diensten aan te bieden aan het Vlaams onderwijs
via het i-Learn programma. Concreet werd op de volgende thema’s (of percelen) gekandideerd:
Perceel Perceel
Beschrijving
numme
r
P1
Schooloverstijgende vormingssessies rond de schoolbrede im Het uitwerken en uitvoeren
plementatie van i-Learn
van schooloverstijgende vormingssessies rond
verschillende topics gerelateerd
aan de schoolbrede implementatie van iLearn. Concreet zullen deze sessies leerkrachten,
ICT-coördinatoren en directieleden opleiden in
de didactische en
technische basisprincipes van digitaal
gepersonaliseerd leren via het iLearn portaal. Voor deze sessies wordt op
voorhand een datum, locatie en inhoud bepaald,
zodat geïnteresseerden uit diverse scholen zich
kunnen inschrijven. Het kan hierbij zowel gaan om
éénmalige sessies als een reeks(je) van sessies met

P2

Schooloverstijgende vormingssessies
rond domeinspecifieke didactische verdieping

P3

Schooloverstijgende vormingssessies
rond themaspecifieke didactische verdieping

P4

Coaching op maat

P5

Coördinatie van Teacher Design Teams

dezelfde deelnemersgroep. De sessies kunnen
zowel online als offline plaatsvinden.
Het uitwerken en uitvoeren
van schooloverstijgende vormingssessies rond
verschillende topics gerelateerd
aan domeinspecifieke didactische
verdieping. Concreet zullen deze sessies
leerkrachten (en eventueel ICT-coördinatoren en
directieleden) verder verdiepen in het gebruik van
i-Learn voor gepersonaliseerd leren binnen
specifieke vakdomeinen (bv. talen, exacte
wetenschappen, menswetenschappen,...). Voor
deze sessies wordt op voorhand een datum, locatie
en inhoud bepaald, zodat geïnteresseerden uit
diverse scholen zich kunnen inschrijven. Het kan
hierbij zowel gaan om éénmalige sessies als een
reeks(je) van sessies met dezelfde
deelnemersgroep. De sessies kunnen zowel online
als offline plaatsvinden.
Het uitwerken en uitvoeren
van schooloverstijgende vormingssessies rond
verschillende topics gerelateerd
aan themaspecifieke didactische
verdieping. Concreet zullen deze sessies
leerkrachten, ICT-coördinatoren en
directieleden verder verdiepen in de didactische
principes verbonden aan het gebruik van iLearn voor gepersonaliseerd leren
(bv. differentiatie, zelfsturing, samenwerkend lere
n,...). Voor deze sessies wordt op voorhand een
datum, locatie en inhoud bepaald, zodat
geïnteresseerden uit diverse scholen zich kunnen
inschrijven. Het kan hierbij zowel gaan om
éénmalige sessies als een reeks(je) van sessies met
dezelfde deelnemersgroep. De sessies kunnen
zowel online als offline plaatsvinden.
Het uitwerken en uitvoeren
van coachingstrajecten op maat. Scholen die graag
persoonlijke begeleiding wensen bij de
implementatie van gepersonaliseerd leren a.d.h.v.
i-Learn, kunnen een coachingstraject op maat
aanvragen. Dit traject wordt opgesteld in
samenspraak met (het kernteam van) de school en
omvat een
aantal coachingssessies die aangepast zijn
aan hun specifieke noden en context.
Het coördineren en begeleiden van Teacher Design
Teams. Teacher Design Teams (TDT) zijn
groepen van leerkrachten die samen onder
begeleiding van een coach nieuwe leersporen
ontwikkelen voor het i-Learn portaal. Deze
groepen worden gevormd d.m.v. oproepen (zowel
vanuit i-Learn als vanuit de leerkrachten zelf) en
zullen tijdens een aantal (digitale) sessies een
leerspoor rond een vooraf afgesproken
onderwerp uitwerken. Hierbij worden de
leerkrachten ondersteund door een coach die hen
begeleidt doorheen het ontwerpproces en die erop
toe ziet dat de ontwikkelde leersporen aan de i-

P6

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

P7

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

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

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

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN
3.1 DOELSTELLING 1
Het consortium legt zich erop toe om de professionals uit het onderwijs te professionaliseren omtrent het
gebruik van het i-Learn platform.

3.2 DOELSTELLING 2
Het consortium kijkt toe op de correcte implementatie van het i-Learn platform.

3.3 DOELSTELLING 3
Het consortium voorziet langdurige ondersteuning en begeleiding aan de betrokken scholen om een vlotte
implementatie mogelijk te maken.

4 GEPLANDE INITIATIEVEN
Het consortium plant volgende initiatieven:
•
•
•
•
•

Coaching momenten met deelnemende scholen
Workshops
Begeleiding teacher design teams
Infomomenten
Samenwerkings- en overlegmomenten tussen de partners

Deze weergave wordt meer uitgebreid eens er zicht is op de toegekende percelen.

5 ENGAGEMENTEN VAN DE SAMENWERKENDE PARTNERS
5.1 BIJ DOELSTELLING 1
Activiteit
Infomomenten en workshops voor onderwijsprofessionals

Partner

5.2 BIJ DOELSTELLING 2
Activiteit
Opvolging en evaluatie sessies met de onderwijsprofessionals

Partner

5.3 BIJ DOELSTELLING 3
Activiteit
Coachingssessies

Partner

6 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De werkgroep zal bestaan uit leden van elk consortiumlid. De specifieke samenstelling wordt op een later
tijdsstip vastgelegd.

7 LOOPTIJD VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 2021 tot 2023 en is in onderling overleg met
iMEC verlengbaar.
Een samenwerkende partner kan voor het einde van deze looptijd uit het project stappen mits
geargumenteerde mededeling aan alle partners van deze samenwerkingsovereenkomst.

8 KWALITEITSZORG
De projectgroep engageert zich om acties te ondernemen om de kwaliteit te borgen, te verbeteren en te
verantwoorden.
De samenwerking wordt tussentijds en aan het einde van het project geëvalueerd. Data worden in bijlage
opgenomen van zodra het project aan dit samenwerkingsverband wordt toegekend.
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap rapporteert aan het overleg van de hoofden van de
pedagogische begeleidingsdiensten.
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bezorgt elke partner een verslag dat in het eigen
begeleidingsverslag van de PBD opgenomen kan worden tegen eind september van elk jaar.
[Datum]
Voor GO!

Voor Katholiek Onderwijs
Vlaanderen

Voor OVSG

Voor POV

