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1. Inleiding
Dit verslag beschrijft de werking van de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) en de Permanente
Ondersteuningscel (POC) van OVSG voor het schooljaar 2019-2020. Het begeleidingsplan 2018-2021
vormt het referentiekader voor dit verslag. Zoals decretaal bepaald legt de pedagogische
begeleidingsdienst jaarlijks een verslag neer bij de Vlaamse Regering over de realisatie van het
begeleidingsplan. Dit verslag is conform de afspraken die we met de overheid maakten.
Het begeleidingsplan 2018-2021 ‘Samen leergemeenschap vormen’ is noch een strategisch plan in
strikte zin, noch een omvattend overzicht van de ‘volledige’ reguliere werking. Wel geeft het kleur en
reliëf aan de reguliere werking, door daarin een aantal accenten te benoemen die samenhangen met
actuele noden binnen het onderwijsveld, met uitdagingen die samenhangen met beleidsinitiatieven van
de overheid (o.m. via decreten) en met de specifieke identiteit van stedelijk en gemeentelijk onderwijs
en de missie en visie van OVSG. Alle decretale opdrachten zijn impliciet vervat en verankerd in het
begeleidingsplan 2018-2021, zoals verduidelijkt wordt in bijlage 1.
Als begeleidingsdienst vinden wij het onze kernopdracht om scholen te versterken in de eigen regierol
over het eigen schoolbeleid. Onze begeleiders kennen de noden en de context van de school. De
opgebouwde vertrouwensband over de verschillende schooljaren heen, is hierbij van cruciaal belang.
Ze kennen de specifieke verbinding tussen het schooleigen opvoedingsproject, de beleidskeuzes en de
concrete klaspraktijk van elke school die ze begeleiden. Ze kunnen daardoor ook scholen ondersteunen
in het versterken van deze verbindingen. Vanuit onze unieke positie realiseren wij een
ondersteuningsaanbod dat afgestemd is op het pedagogisch project van de school, dragen we op
unieke wijze bij aan de kwaliteitsontwikkeling en het beleidsvoerend vermogen in scholen. We zien dit
expliciet als de meerwaarde van een pedagogische begeleidingsdienst.
Dit verslag beschrijft onze werking op een synthetiserende manier. Hoofdstuk 2 geeft ons in één
(eerste) oogopslag het globale overzicht van contacten en interventies van de PBD op basis van de
registraties: bereik, doelgroepen en thema’s.
In maart 2019 ontvingen we het evaluatierapport van de visitatie o.l.v. de heer G. Monard (januari 2018).
Hoe we verder zijn omgaan met deze aanbevelingen en deze hebben gestalte gegeven via het PBDBoost-project leest u in hoofdstuk 3.
Met de uitbraak van de coronacrisis werden we gedwongen in snel tempo te schakelen en onze werking
werd grondig dooreengeschud. We beschrijven onze corona-aanpak en de impact op onze
ondersteuning in hoofdstuk 4.
De speerpunten uit het begeleidingsplan vormen de kern van onze strategische werking. Voor deze
speerpunten is een specifieke projectmatige aanpak ontwikkeld en uitgerold, waarin kwaliteitszorg en
effectmeting systematisch zijn opgenomen. Onze aanpak en de realisaties m.b.t. de speerpunten
worden beschreven in hoofdstuk 5.
Elke dienst maakt jaarlijks een dienstfiche op waarin de acties voor het komende schooljaar worden
vastgelegd. In dit verslag beperken we ons wat de reguliere werking betreft tot één korte factsheet per
dienst waarin we kort en bondig beschrijven waar we fier op zijn. Hoofdstuk 6 loodst u doorheen de
trotsdozen van de niveaus.
Zoals decretaal bepaald werkt de PBD samen met tal van onderwijsactoren. Hoofdstuk 7 bundelt de
verslagen van de netoverstijgende samenwerking, het overleg van inspectie en begeleidingsdiensten
en de samenwerking met hogescholen, universiteiten en andere partners.
Tot slot trekken we conclusies en doen we beleidsaanbevelingen in hoofdstuk 9.
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2. Begeleiding 2019-2020 in één (eerste) oogopslag
2.1 Organogram van de PBD

Figuur 1: organogram van de pedagogische begeleidingsdienst (1/1/2020)

2.2 Omkadering Personeel
We zetten in het schooljaar 2019-2020 52,8 FTE in voor de begeleiding van onze scholen, academies
en centra. Hiernaast namen de coördinatoren ook een rol op in de begeleiding en nascholing van
onze instellingen.

In het schooljaar 2019-2020 telde de afdeling Pedagogische Begeleiding van
OVSG 82,8FTE, waarvan
− 52,8 FTE collega’s effectief begeleiden in onze instellingen (als adviseur,
begeleider, projectmedewerker… vanuit PBD middelen)
− 9,8 FTE collega’s een coördinerende/leidinggevende functie hebben (PBD)
− 6,6 FTE collega’s studie- en ontwikkelingswerk leveren
− 4,3 FTE collega’s administratieve ondersteuning bieden
− 9,3 FTE collega’s nascholing geven (opbrengsten nascholing)

− 63,2 FTEvan
collega’s
effectief begeleiden in onze instellingen (als adviseur,
2.3 Registratiesysteem
de PBD

begeleider, projectmedewerker …)
−
collega’s te
eenbeperken
coördinerende/leidinggevende
hebben 2018 een
Om de planlast bij 8,7
de FTE
begeleiders
heeft de PBD vanaffunctie
1 september
− 5,8 FTE collega’s studie- en ontwikkelingswerk leveren
vereenvoudiging van het registratiesysteem doorgevoerd. We registreren wat 'need to know' is in functie
5,3 FTE collega’s administratieve ondersteuning bieden
van interne kwaliteitszorg en verantwoording naar de overheid. Dit houdt in dat we het bereik en de
tijdsvolumes van de activiteiten met betrekking tot onze primaire processen (dienstverlening aan
scholen, centra, academies) in kaart brengen volgens volgende categorieën:
•
•
7

uitvoering van begeleidingen in de scholen, centra en academies;
netwerken/leergemeenschappen;

•
•
•

doelgroepen van de interventies;
thema’s die aan bod komen in de interventies (decretale opdrachten);
nascholing die niet is opgenomen in het aanbod van AVS.

Daarnaast registreren we ook de tijd die we besteden aan extern overleg.

2.4 Bereik
De PBD streeft naar een maximaal bereik. Alle scholen, centra en academies worden gecontacteerd
door de verantwoordelijke ankerfiguur van de regio die het aanbod van de pedagogische
begeleidingsdienst toelicht. Binnen Secundair en Volwassenenonderwijs (SOVO) wordt dit aanbod
toegelicht op ontmoetingsdagen met directies. Nieuwe directies worden steeds door het anker
gecontacteerd. Scholen beslissen autonoom of en in welke mate ze op dit aanbod ingaan.
De PBD van OVSG heeft 776 scholen, centra of academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
begeleid in het schooljaar 2019-2020, hiernaast gaf ze nog ondersteuning aan 55 andere instellingen
(bv. POV-scholen en centra, ondersteuningsnetwerken, besturen, geaffilieerde leden…).
Per niveau geeft dit het volgende beeld:

Figuur 2: aantal bereikte instellingen per onderwijsniveau

Voor de scholen die behoren tot de stad Gent en de stad Antwerpen is er ook overkoepelende
begeleiding in samenwerking met de respectievelijke stedelijke pedagogische begeleidingsdiensten.
Hierbij zijn o.a. ook afspraken gemaakt over de scholen die de stedelijke begeleidingsdienst zelf
ondersteunt en waar onze PBD aanvullend werkt aan deze begeleidingsdiensten.
We bereiken via onze begeleidingsdienst 98% van onze scholen, een stijging van 14% ten opzichte van
het schooljaar 2018-2019. Het bereik varieert per niveau (zie figuur 2).
In deze cijfers werden het aantal scholen dat we via ons nascholingsdienst AVS bereiken, niet
meegerekend. Al onze centra voor leerlingenbegeleiding, secundaire scholen, centra voor
volwassenenonderwijs en ondersteuningsnetwerken werden ondersteund vanuit onze begeleiding. De
8

POC Officieel Gesubsidieerd Onderwijs bereikte naast de 5 centra van OVSG en POV, ook 4 vrije
CLB’s. We bereikten respectievelijk 35% en 14% meer scholen deeltijds kunstonderwijs en scholen
basisonderwijs dan in het schooljaar 2018-2019.
Een groot aandeel van de ondersteuning van het volwassenenonderwijs gebeurt netoverstijgend (zoals
beschreven in de samenwerkingsovereenkomst 2019-22). We hebben geen concrete cijfers over de
deelname van onze centra aan dat netoverstijgend aanbod. Zelf bereikten we 100% van de directies
via de OVSG-eigen netwerken.

Figuur 3:procentueel bereik instellingen per onderwijsniveau

Een school(team), academie of centrum heeft vaak meerdere contacten met verschillende begeleiders
(afhankelijk van de nodige expertise) gedurende een schooljaar. Soms zijn er begeleidingen door 2
begeleiders op eenzelfde moment, elk vanuit hun eigen expertise. Om de inzet van onze begeleiders
en de intensiteit van onze begeleidingen in kaart te brengen, brachten we het aantal
begeleidingseenheden in kaart (zie tabel 1). Gemiddeld duurt een begeleiding ongeveer 3 uur.
Aantal
Aantal
Aandeel
Gemiddelde duur contact
begeleidingseenheden*
instellingen
(in uren)
1-4
341
41,03%
2,77
5-8
187
22,50%
2,80
9-12
129
15,52%
2,70
13-16
68
8,18%
2,77
>16
106
12,76%
2,85
Totaal
831
100%
2,78
*begeleidingseenheid = aantal contacten X aantal betrokken begeleiders
Tabel 1: aantal begeleidingseenheden en gemiddelde duur van begeleidingen
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2.5 Doelgroep en onderwerp
Ongeveer 40% van de begeleidingstijd is gericht op leidinggevenden (zie figuur 4) . De helft van de
begeleidingstijd aan leidinggevenden gaat over onderwerpen die verband houden met beleidsvoerend
vermogen (27%) en integrale kwaliteitszorg (22%) van de instelling (zie figuur 5 en 6).

Figuur 4: verdeling begeleidingstijd per doelgroep

Ongeveer 30% van de begeleidingstijd is gericht op deelteams of teams (zie figuur 4). De focus ligt bij
deelteams voornamelijk op onderwerpen die vallen onder de thema’s competentieontwikkeling (12%),
doorlichting (11%), talenbeleid (11%) en de implementatie van innovaties (13%) (zie figuur 5 en 6). Ook
thema’s als integrale kwaliteitszorg en veranderingsprocessen scoren hoog binnen deze doelgroep.
Wanneer we het schooljaar 2019-2020 vergelijken met het schooljaar 2018-2019 zien we dat met onze
begeleidingen nagenoeg 10% meer leidinggevenden en 3% beginnende personeelsleden bereikten.
Lerende netwerken die vanuit onze begeleiding ingericht werden, gingen voornamelijk over
competentieontwikkeling (31%), beleidsvoerend vermogen (22%) en integrale kwaliteitszorg (14%). De
lerende netwerken competentieontwikkeling en beleidsvoerend vermogen vonden voornamelijk plaats
binnen het onderwijsniveau basisonderwijs.
In onze lerende netwerken lag in het schooljaar 2018-2019 meer de nadruk op het talenbeleid (32%) en
de implementatie van leerplannen (14%), waar tijdens het schooljaar 2019-2020 meer de nadruk lag op
competentieontwikkeling (31%) en het beleidsvoerend vermogen (22%) van scholen.
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Figuur 5: verdeling begeleidingstijd per onderwerp per doelgroep

De doelgroep ‘Andere’ bestaat voor bijna 40% uit leraren zesde leerjaar, alsook voor bijna 40% uit
leden van een ondersteuningsnetwerk.
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Figuur 6: verdeling begeleidingstijd per onderwerp per doelgroep

Het onderwerp ‘Andere’ bestaat voor 10% uit begeleidingsonderwerpen ten gevolge van de
coronacrisis, zoals ondersteuning bij het organiseren van afstandsleren en preteaching.
We bereikten 141 startende leerkrachten uit 117 scholen, via 18 lerende netwerken. De begeleiding van
beginnende personeelsleden is voornamelijk gericht op de competentieontwikkeling (53%) van deze
starters. Ook bij personeelsleden met een specifieke opdracht ligt de focus van de begeleiding eveneens
op de competentieontwikkeling van deze personeelseden (40%).

2.6 Ondersteuning tijdens corona
Naar aanleiding van de sluiting van de scholen medio maart ten gevolge van de coronacrisis zocht de
PBD van OVSG naar alternatieve manieren om haar scholen, centra en academies te blijven
ondersteunen. Naast het ontwerpen van een E-leren website (https://www.ovsg.be/e-leren), werden er
webinars omtrent verschillende onderwerpen georganiseerd (zie tabel 2). In totaal volgden bijna 1400
leraren en directies een live webinar. Ook achteraf werden de webinars nog vaak geraadpleegd (cijfers
zie tabel 3 p.21).
Webinar

Onderwerp

Titel

Webinar 1 (19 maart)

Online
lesgeven
DKO

Online lesgeven? Hoe doe je
dat?
Hoe volg je leerlingen in de
academie op?
Onderwijs op afstand, zo bereik
je elke leerling.

Webinar 2 (25 maart)
Webinar 3 (27 maart)

Kwetsbare
jongeren

Besloten webinar
leidinggevenden (26 maart)
Webinar 4 (2 april)

Aantal live
deelnemers
250
405
372
16

Evalueren

Hoe prioriteren en evalueren na
de coronacrisis?

340

Tabel 2: aantal live deelnemers webinars per onderwerp

2.7 Extern overleg
De PBD wordt vaak als partner door de overheid gevraagd om te participeren aan extern overleg. In het
schooljaar 2019-2020 werden 268 mandagen geïnvesteerd in overleg met externe partners. De helft
van dit extern overleg wordt besteed aan de samenwerking met de andere pedagogische
begeleidingsdiensten (in kader van bereik, ontwikkeling leerplannen…).
Ongeveer 25 mandagen van deze overlegtijd van de PBD met externen ging naar overleg met het
departement onderwijs en vorming. Dit overleg kadert niet altijd in de decretale opdrachten van de PBD
of in de speerpunten die door de PBD in haar begeleidingsplan naar voor geschoven worden.

3. Opvolging evaluatie hervisitatie: Project BOOST
3.1 Aan de slag met de opvolgingsevaluatie PBD
Het strategisch doel van het PBD-BOOST-project was de organisatie en de werking van de
PBD versneld bijsturen / vernieuwen in opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie door de
commissie Monard en conform de doelstellingen m.b.t. OVSG 2.023. Een projectleider is voltijds
aangesteld gedurende 1 schooljaar (met eigen OVSG-middelen) om dit proces te coördineren.
Zoals in het projectplan beschreven zochten we in het PBD-BOOST project zo veel mogelijk aansluiting
bij bestaande, lopende werkzaamheden in de PBD, bij de uitvoering van het Begeleidingsplan 20182021 en breder in OVSG bij de projectgroepen OVSG 2.023. We hebben dus de acties ingebed binnen
de bestaande reguliere en strategische werking en fora.
In de projectplanning van PBD-BOOST werd van meet af aan rekenschap gegeven van het feit dat
actuele beleidsontwikkelingen een impact zouden kunnen hebben op de doelstellingen en de uitvoering.
Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering (september 2019) bleek inderdaad dat heel wat
beleidsintenties de vooropgestelde timing en werkwijze zouden beïnvloeden. Niet in het minst was dat
het geval voor de aankondiging van een nieuw kwaliteitsdecreet en de aankondiging van besparingen
bij de PBD’s.
Verder is de timing van de acties door de coronacrisis en de lockdown beïnvloed. Het structureel
ingeplande intern voortgangsoverleg moest vanaf half maart 2020 door andere urgenties regelmatig
geannuleerd of uitgesteld worden, waardoor ook de geplande uitvoering van de acties werd geraakt.
(zie ook hoofdstuk 4. Impact corona). De uitgestelde acties worden weer opgenomen en ingepast in de
planning van het schooljaar 2020-21.
Alle realisaties van het schooljaar 2019-2020 zijn door de projectleider beschreven in een uitgebreid
verslag.1 Dit document biedt een stand van zaken (dd. half juni 2020) en blikt vooruit op de noodzakelijke
vervolgstappen en/of stelt vragen i.v.m. de verankering van de resultaten. De evaluatie van het PBDBOOST-project wordt geïntegreerd in de reguliere evaluaties die de PBD van haar eigen werking
uitvoert en die hun neerslag vinden in het jaarverslag van de PBD.

3.2 Realisaties en outcomes van het PBD Boost-project: samenvatting
Personeelsbeleid voor competente en gemotiveerde begeleiders
1 – Professionaliseringscontinuüm voor begeleiders evalueren en optimaliseren
Zoals vooropgesteld is er een geactualiseerd professionaliseringsplan voor de PBD 2020-2021 klaar.
Dat omvat zowel een niveau-overstijgend deel (Groeiwijs) als een dienstgebonden aanpak. Ook het
niveau-overstijgend programma voor startende collega’s (Startwijs) is na evaluatie op punt gesteld. Het
resultaat van subproject 3C (netwerken evalueren) kon ook al verwerkt worden in deze plannen. Er is
veelvuldig overleg geweest met dienst Personeel & Organisatie en dat overleg wordt gecontinueerd.

Begeleiding is gedreven door visie, relevant, effectief
2A - Visie doen leven in de begeleidingspraktijk
Er is een inventaris van bestaande visieteksten, een concept voor het ontsluiten van visieteksten en een
voorstel van implementatietraject binnen de diensten.
2B - Relevantie van het vormings- en begeleidingsaanbod: in kaart brengen van noden
De nood om op een systematische en waar mogelijk gelijkgerichte manier noden van klanten te
bevragen blijft gelden. Het verzamelen van de informatie, het verwerken en rapporteren daarvan

1

Projectverslag PBD Boost - 26/6/20

14

verloopt volgens een diensteigen aanpak. Het consultatieproces2 vanuit PBD-BOOST bij de diensten
(vraag naar hoe men nu per dienst noden van klanten in kaart brengt) werd (tijdelijk) stopgezet. De
geplande voorbereiding om relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen
(omgevingsanalyse, onderzoek, onderwijsspiegel,...) als bron van noden te benutten, wordt weer
opgestart
2C - Effect in àlle scholen: ‘no school left behind’
Conform de planning resulteerden de activiteiten (overleg, deskresearch) in een globale nota met
probleemstelling, mogelijke scenario's (incl. de bijsturing m.b.t. het gebruik van gegevens uit de OVSGtoets door PBD). De nota werd na schriftelijke aftoetsing ook door de PR bevestigd (op 20 november
2019). Deze nota werd daarna nog voor feedback bezorgd aan collega’s van de Koepel.3 Vanaf
december 2019 werd de verdere afhandeling van de nota (en de voorstellen voor implementatie
opgenomen door de promotor (overleg op niveau DC en niveau bestuursorgaan). Deze oefening zal
verdergezet worden in afwachting van duidelijkheid op de nieuwe kerntaken van de PBD.

Begeleiding onderzoekt systematisch de eigen kwaliteit
3A - Meer systematiek in het intern kwaliteitszorgsysteem PBD
Conform de planning hebben een reeks activiteiten (consultatie, overleg, deskresearch) geleid tot een
analytische nota en op basis daarvan een concept annex ‘visual’ van een systematische IKZ-cyclus van
de PBD (‘IKZ-klok’). Dit werd begin maart afgetoetst in de PR. Daar werd ook de vraag gesteld hoe we
nu (binnen de lijnen van deze klok) de bevraging van klanten (zie subproject 2B) zouden organiseren. 4
Door corona werden verdere werkzaamheden binnen dit project (implementatie) op vraag van de
promotor vanaf half maart 2020 voorlopig on hold gezet. Hier stelt zich de nood aan afstemming met
andere afdelingen binnen de organisatie.
3B - Gedeelde definities ontwikkelen van bereik, tijdsbesteding en effectiviteit
Dit subproject werd opgenomen binnen het overleg met de D4. Het overleg in de D4 resulteerde in een
gemeenschappelijk afsprakenkader dat de inhoudelijke contouren in grote lijnen vastlegt. Binnen OVSG
vertaalt de SOD deze afspraken via enkele aanpassingen in het registratiesysteem (lopend).5
3C - Leren in netwerken evalueren en optimaliseren
Conform de planning hebben een reeks activiteiten (deskresearch, consultatie) geleid tot een
referentiekader en een praktische leidraad voor het ‘leren in netwerken’ (als begeleidingsmethodiek).
Op 2 maart 2020 werd een definitieve versie door de PR gevalideerd en daarna ontsloten via de Gids
voor begeleiders.6 Tijdens de lockdown is op basis van dit kader een praktische doorvertaling gemaakt
voor het houden van intervisies met scholen ‘op afstand’.7

Begeleiding en vorming op een ondersteuningcontinuüm
4 - Begeleiding en vorming nog meer integreren
Verschillende beoogde resultaten zijn in het kader van de werkgroep Duurzaam begeleiden
gerealiseerd: de werkstroom begeleiding, rol van de ankers (zie 5.6 Effectief PBD maken voor de
verslaggeving van het project Duurzaam begeleiden).
Wat betreft makelaarschap is conform de planning en op basis van een aantal activiteiten
(deskresearch, overleg, brainstorming) een concept uitgewerkt dat op de Gemeenschappelijke
bijeenkomst van mei 2020 in een finale versie zou worden voorgesteld. De uitrol hiervan is door corona
uitgesteld.8
2

Document: Relevantie van het vormings- en begeleidingsaanbod: in kaart brengen van noden
Intern document: Effect in àlle scholen (“No school left behind”)
4 Document: Interne kwaliteitszorg PBD (discussienota PR) en de visual ‘IKZ-klok’
5 Voorbereidend document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor overleg in de D4: Prioriteit ‘bereik’ en
‘werkvloer’ en de verslaggeving D4 (2019-2020)
6 Document: Lerende netwerken: een praktische leidraad voor onze ondersteuning (Gids voor begeleiders)
7 Document: Online ondersteuning schoolleiderschap (april 2020)
8 Document: Makelaarschap in de pedagogische dienstverlening (voorontwerp)
3
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In de algemene kwestie van de afstemming tussen vorming (AVS) en begeleiding (PBD) werd het
voortouw genomen door de directie PDB. Dit werd gekoppeld aan de organisatorische vertaling daarvan
n.a.v. de aanstelling van een nieuwe directie AVS en de overheveling van de Dienst Vorming naar AVS.
Specifiek vanuit het BOOST-project werd een consultatieproces ontworpen met de PR gepland voor 20
maart, maar door de lockdown werd dat traject uitgesteld en maar gedeeltelijk uitgevoerd. De consultatie
werd grotendeels digitaal uitgevoerd en verwerkt (zie verslag van 3 april 2020). 9 Dir proces is vanaf
augustus weer opgenomen in samenwerking met de nieuwe directie AVS

Onze PBD als een sterk merk profileren
5 - Externe communicatie en ‘reputatiemanagement’ PBD versterken
Conform de planning hebben een reeks activiteiten (deskresearch, overleg, consultatie) in nauw overleg
en samenwerking met collega’s van de Dienst Communicatie geleid tot een concept en
implementatieplan inzake ‘reputatiemanagement’. De nota werd besproken en aanvaard door de PR op
29 november 2019. De nota bevatte ook enkele concrete acties die op korte termijn werden uitgevoerd.10
In de nota werd ook aangegeven dat de regie van ‘reputatiemanagement’ volledig door de dienst
Communicatie wordt gevoerd, die kan rekenen op input vanuit de PBD. Er zijn afspraken gemaakt om
verder te werken op het spoor van sterkere externe profilering (via onder meer visualisering). 11

9

Documenten:
Voorstel van aanpak voor de PR van 20/3/20 over afstemming PBD - Divo
Aangepast voorstel van aanpak voor digitaal overleg op 3/4/20
Verwerking van de resultaten van de PR van 3/4/20 (integratie Forms & Padlet)
10 Webpagina www.ovsg.be/pedagogische-begeleiding en publicatie van enkele visueel aantrekkelijke items over
PBD: ‘begeleidingsflow’ en tekstuele duiding
11 Document: Voorontwerp nota reputatiemanagement en externe profilering pedagogische dienstverlening OVSG
(2/12/19)
-
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4. Impact corona
Sinds half maart beheerste corona onze samenleving. Toen de nationale veiligheidsraad besliste dat
de scholen hun deuren moesten sluiten, belandde het onderwijs van het ene op het andere moment in
een andere wereld. Een ongeziene wereld van afstandsonderwijs, aanloopleren en noodopvang… Hoe
ging de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG hiermee om?12

4.1 Corona-overleg met overheid
Vanaf het begin van de lockdown werd veelvuldig en intensief overlegd met de overheid via de Centrale
werkgroep corona en later de werkgroep Post-corona.
Belangrijke thema’s zoals pedagogische draaiboeken, protocollen, scenario’s voor heropstart… werden
hier besproken. Dit alles had uiteraard gevolgen voor de communicatie. We informeerden onze klanten
veelvuldig om de voortdurende aanpassingen zo breed en zo helder mogelijk te communiceren naar
onze doelgroepen. E.mago verscheen soms tot drie keer per week (versus de gebruikelijke twee keer
per maand) en de sociale media werden massaal ingezet om pedagogische tips en juridische FAQ’s te
verspreiden of om uit te nodigen voor de webinars.
Binnen de verschillende onderwijsniveaus waren ook heel wat collega’s betrokken bij dit overleg, hetzij
door rechtstreeks te participeren, hetzij door input te leveren of met de directie te communiceren.

4.2 Ondersteunen op afstand
De coronacrisis had een ongeziene impact op de werking van OVSG. Net zoals de hele maatschappij
ging ook OVSG in lockdown: Huis Madou werd gesloten, alle medewerkers werkten van thuis.
Vormingen werden geannuleerd, net zoals het jaarlijkse congres Schoolbesturen. Pedagogische
begeleiding vond enkel nog vanop afstand plaats. Dit vertaalde zich duidelijk in een piek van de online
activiteiten.13
Door het (nieuwe) afstandsleren was de vraag naar begeleiding vanuit de scholen groot, corona bracht
een boost aan digitale didactiek. Om maximaal ondersteunend tegemoet te komen aan de noden in het
veld, maakte een werkgroep van de pedagogische begeleiding een online omgeving e-leren aan met
tips, documenten, handleidingen en opnames van de webinars.
Uitgangspunt was om maximaal de bestaande platforms te benutten (bv. Smartschool, Google drive,
Teams…), dit in functie van efficiëntie. Tegelijk - vanuit vrijheid van onderwijs - was het belangrijk om
eigen invulling te kunnen geven en zelf keuzes te maken, vandaar telkens de koppeling aan de OVSGeigen visie op begeleiden.
De pedagogisch begeleiders van OVSG hebben hun aanpak snel aangepast aan de veranderde
omstandigheden. De ankers bleven in nauw contact met directies en de (school)teams, via welk medium
dan ook. Er werd snel geleerd, samen met directies, medewerkers en leerkrachten.
Dankzij een belronde in maart 202014 waarbij alle directies telefonisch werden gecontacteerd, konden
we de meest acute noden snel ondervangen en samen met hen naar oplossingen zoeken. In deze
belronde peilden we naar hun vragen en ondersteuningsnoden (vooral met het oog op snel inspelen op
deze ondersteuningsnoden), maar ook naar hun ervaringen met het e-leren platform en de webinars
van OVSG (evaluatie in functie van wenselijke bijsturingen).
We bleven de vinger aan de pols houden om onze ondersteuning zoveel mogelijk af te stemmen op de
noden en behoeften, zowel op korte als op middellange termijn. Naast acute coronanoden bleven de
12

Imago juni 2020/4: Dossier corona
Rapport: Cijfers websites, sociale media en e-zines OVSG – januari t.e.m. mei 2020
14 Intern document met synthese van de belrondes
13
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‘gewone’ begeleidings- en ondersteuningsvragen maximaal doorlopen, om het versterken van de
onderwijskwaliteit maximaal te blijven garanderen. Ook de lopende netwerken werden online verder
gezet.
We berichtten uitvoerig over onze aanpak in het Imago-dossier Lessen uit corona.

Figuur 7: visual gecombineerd onderwijs

Het nieuwe platform e-leren met digitaal ondersteuningsmateriaal voor onderwijs op afstand was (en is)
voor iedereen toegankelijk, ook leerkrachten en scholen die geen lid zijn van OVSG kunnen hier dus
een beroep op doen. Het platform ontsluit praktische en goed onderbouwde materialen, geordend in
een nieuw ontwikkeld didactisch model en concreet inzetbaar in de lespraktijk.

Figuur 8: didactisch model
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Deze e-pagina werd regelmatig aangepast. In totaal bereikten we ongeveer 45.000 unieke bezoekers
op zes maanden tijd. Tussentijdse evaluatie en screening van de bezoekersaantallen stelde ons ook in
staat om beter zich te krijgen op welke materialen het meest geconsulteerd werden en een direct effect
hadden op de onderwijspraktijk. Twee voorbeelden:
1. We stelden vast dat materialen m.b.t. doelenselectie veelvuldig geconsulteerd werden, wat
leidde tot de opmaak van meer gedifferentieerde documenten voor doelenselectie per
onderwijsniveau en leergebied.
2. Eveneens bleek al snel dat er uitgesproken noden waren in het DKO voor een aanbod op maat.
Waar er Vlaanderenbreed heel wat materialen beschikbaar waren voor het leerplichtonderwijs,
was dat voor het deeltijds kunstonderwijs allerminst het geval (integendeel: ook de draaiboeken
van de overheid werden in eerste instantie voor het leerplichtonderwijs en pas in tweede orde
voor het DKO en VO ontwikkeld), terwijl de noden er niet minder groot waren.
Uit de cijfers en de reacties van directies en leerkrachten blijkt een grote appreciatie voor de snelheid
waarmee geschakeld werd en voor de kwaliteit van de materialen. Naast heel wat praktische vragen,
kwamen ook veel vragen rond feedback, evalueren, delibereren… We gaven ook aandacht aan de
heropening van de scholen en de combinatie van afstands- en contactonderwijs.
De webinars, georganiseerd door onze begeleiders en de Studie- en Ontwikkelingsdienst in
samenwerking met externe experts, trokken honderden deelnemers aan. Via een Q&A-kanaal werden
ondersteuningsnoden in het veld snel op grote schaal gecapteerd om richting te geven aan het
ontwikkelen van ondersteuningsmaterialen en het opzetten van begeleidingsinitiatieven. OVSG
ontwikkelde vier webinars.
Deze webinars zijn integraal te herbekijken en telkens voorzien van een handige samenvatting in enkele
kernprincipes en linken naar ondersteunend materiaal. De webinars werden ook achteraf massaal
herbekeken:
Webinar

Titel

Webinar 1 (19 maart)
Webinar 2 (25 maart)
Webinar 3 (27 maart)

Online lesgeven? Hoe doe je dat?
Hoe volg je leerlingen in de academie op?
Onderwijs op afstand, zo bereik je elke
leerling
Hoe prioriteren en evalueren na de
coronacrisis?

Webinar 4 (2 april)

Aantal unieke
paginaweergaves d.d.
9/9/2020
1420
1232
1247
830

Tabel 3: cijfers webinars OVSG

Eind maart 2020 organiseerde OVSG ook twee online intervisies voor schoolleiders. Dat gebeurde
onder leiding van Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen) en Koen Marichal (Antwerpen
Management School). Het resultaat is een smeltkroes van gedeelde inzichten, vertaald naar concrete
tips om samen school te maken, ook op afstand.

4.3 De impact van corona op de OVSG-toets
Wat de impact van corona betekende voor de leerprestaties van de leerlingen is geen eenvoudige
kwestie. Vanuit OVSG focussen we daarvoor vanzelfsprekend op de OVSG-toets
(https://www.ovsg.be/ovsgtoets):
De gevalideerde toetsen waren dit jaar niet verplicht. De decretale verplichting werd doorbroken omwille
van corona-omstandigheden.
In totaal besloot 68,5% van de scholen die aanvankelijk intekenden voor de OVSG-toets, uiteindelijk
ook effectief de OVSG-toets te bestellen en deel te nemen. In absolute cijfers komt dit neer op initieel
19

26 413 leerlingen die zouden participeren, na de annuleringen zijn dat er nog 18 096.15 Deze daling is
grotendeels te verklaren doordat de GO! scholen niet deelnamen:
•
•

98,3% van de OVSG-scholen bestelde initieel de OVSG-toets voor dit jaar. Uiteindelijk besloot
(slechts) 11,1% van deze OVSG-scholen tot annulering naar aanleiding van corona.
91,9% van de GO!-scholen bestelde initieel de OVSG-toets voor dit jaar. Uiteindelijk besloot
57,3% van deze GO!-scholen tot annulering naar aanleiding van corona.16

De toets ging zoals gangbaar door op het einde van het schooljaar, voorafgaand aan de zomervakantie:
•
•

•

We stelden niet uit tot na de vakantie: dat zou een vertekening geven van resultaten gezien de
tussenliggende vakantieperiode die op zich tot een terugval in leerresultaten leidt;
We wilden de toetsen na de vakantie dus ook niet hernemen omwille van methodologische
redenen: hertesten met dezelfde vragen zou de betrouwbaarheid van resultaten danig
ondermijnen;
In het teken van onderwijstijd maximaliseren, gaven we scholen de ruimte om de verschillende
onderdelen van de toets meer gespreid af te leggen.

Om onze scholen zoveel mogelijk te ontlasten, heeft OVSG bewust gekozen voor maximale flexibiliteit
bij het afnemen van de OVSG-toets. Resultaten mochten nog tot begin juli ingediend worden, waardoor
de onderwijs- en evaluatietijd tot de laatste dag benut kon worden. Daarnaast konden we ook meer
scholen de mogelijkheid geven de toetsen digitaal af te nemen, wat de werklast om de resultaten te
verwerken voor de leraren vermindert. Waar de focus van de OVSG-toets op de eerste plaats op interne
kwaliteitszorg op school- en klasniveau ligt, benadrukten we dit jaar in onze eigen communicatie (naar
de gemeentelijke en stedelijke scholen) ook de mogelijkheden om de toets als een ondersteunend
element voor eindevaluatie mee te nemen op leerlingniveau (naast andere informatiebronnen). 17
De resultaten van de OVSG-toets lees je in deze factsheet.18
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Persbericht 15/6/20: OVSG-toets: niet verplicht, toch een succes
Het GO! vaardigde een advies uit voor al haar scholen om niet te participeren aan de OVSG-toets. Dat
resulteerde in heel wat afzeggingen van GO!-scholen die aanvankelijk wel intekenden voor dit jaar. De
afzeggingen bij gemeentelijke en stedelijke (OVSG)-scholen waren dus veel beperkter.
17
Volgende communicatie werd aan de scholen bezorgd: ‘De OVSG-toets kan gebruikt worden voor de evaluatie
van individuele leerlingen. We benadrukken dat het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt wordt op basis van brede
en langdurige evaluatie. De OVSG-toets kan hooguit een element zijn in die bredere evaluatie over een langere
periode. De uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis zorgen ervoor dat leerkrachten en de klassenraad
over minder informatie dan anders kunnen beschikken om leerlingen te evalueren. In die omstandigheden kan de
OVSG-toets er toe bijdragen om die informatiegrond te verbreden en sterker te objectiveren. Leerkrachten dienen
zich daarbij bewust te zijn van het feit dat de toets een aantal leerplandoelen/eindtermen in beeld brengt, maar niet
het geheel. Daartegenover staat dat aan de ontwikkeling van de toetsen een grondig kwaliteitsproces voorafgaat.
Achteraf beschik je als leerkracht en school bovendien over een vergelijkingsbasis (met andere klassen binnen de
eigen school; andere scholen met een gelijkaardig profiel; tendens in resultaten van je school ten aanzien van het
Vlaams gemiddelde in de afgelopen jaren).
16

18

Imago juni 2020/4: Niet verplicht, toch een succes
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Figuur 9: factsheet OVSG-toets
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De resultaten leiden tot twee interessante bevindingen m.b.t. de impact van corona op de
leerresultaten19:
•
•

De Vlaamse gemiddelde resultaten verschillen niet sterk van die van de voorbije jaren.
De kloof tussen leerlingen is op basis van deze resultaten niet vergroot.

In de gemiddelden stellen we ondanks de coronacrisis geen opvallende of grote verschillen vast met
voorgaande jaren. We moeten hier natuurlijk de nuance aanbrengen dat dit enkel geldt voor de scholen
die participeerden.
Een tweede vaststelling is dat de kloof tussen sterk en zwak presterende leerlingen op het eerste gezicht
niet is gegroeid naar aanleiding van corona. Dat bevestigt de indruk dat onze scholen er alles aan
gedaan hebben om gelijke kansen voor alle leerlingen te waarborgen. Ook de pedagogische
begeleidingsdienst van OVSG zette met een specifiek ondersteuningsaanbod in de afgelopen periode
sterk in op leerlingenbegeleiding, het bereiken van kansengroepen en de realisatie van gelijke kansen
op kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen.

4.4 Zorgzaam PBD maken
Voor onze begeleiders was het snel en grondig aanpassen. Thuiswerken, begeleiden op afstand,
onszelf heruitvinden… We waren ook bezorgd over het welbevinden van onze eigen medewerkers en
de impact op onze begeleidingspraktijk.
Zowel groepsreflecties in de interne werkgroepen en lerende netwerken online als een grote
coronabevraging van onze medewerkers20 hielpen ons om de impact van corona op ons werk en
welbevinden in te schatten en er zorgvuldig mee om te gaan.
We stelden vast dat corona onze visie op begeleiden heeft verdiept en versterkt. Ons vertrouwen in de
groeikracht van scholen en teams is toegenomen. We hebben ons palet aan begeleidersvaardigheden
en competenties uitgebreid. We leerden snel en veel, vooral op het vlak van digitale competenties en
online interactie. We hebben inzichten verworven m.b.t. de specificiteit van begeleiden op afstand. We
waren creatief en flexibel, ondernemend en vindingrijk. Maar we misten ook het live ontmoeten op de
werkvloer, de informele en ongedwongen sociale contacten. Ook het omgaan met de balans tussen
werk en privé was en is voor velen een uitdaging.
Tijdens de coronaperiode bereikte de pedagogische begeleiding bijna 9% meer leidinggevenden dan
voor de coronaperiode.
Doelgroep
Andere
Beginnende personeelsleden
Bestuur
Deelteam
Leidinggevende(n)
Netwerk
Personeel met specifieke opdracht
Personeelslid
Team

Verdeling (in %)
Pre-corona

Corona
2,25
7,63
3,95
19,46
38,12
5,51
6,87
5,52
10,69

2,90
2,43
6,01
17,65
46,91
5,86
9,18
4,64
4,61

Tabel 4: verdeling bereik doelgroepen voor en tijdens corona

Wanneer we de inhoud van begeleidingen voor de coronaperiode vergelijken met de inhoud van
begeleidingen tijdens de coronaperiode merken we een opvallende verschuiving voor wat betreft het

19
20

Persbericht 2/7/20: Kloof tussen leerlingen lager onderwijs niet gegroeid tijdens corona
Flash 11/6/20: OVSG coronabevraging leidt tot boeiende resultaten
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onderwerp ‘beleidsvoerend vermogen’ en ‘andere’. Tijdens de coronaperiode ging de aandacht meer
dan 11% vaker naar beleidsvoerend vermogen, in vergelijking met de pre-corona periode. Daarnaast
had een begeleiding tijdens de coronaperiode 8% vaker ‘andere’ als thema dan voor corona. Het
onderwerp ‘andere’ ging in 30% van de tijd over corona-gerelateerde onderwerpen.
Thema begeleiding
(Artistiek) (ped)agogisch project
Andere
Beleidsvoerend vermogen
Competentieontwikkeling
Doorlichting
Gelijke onderwijskansen
ICT-beleid
Implementeren (nieuwe) leerplannen
Implementeren van innovatie/ project
Integrale kwaliteitszorg
Professionaliseringsbeleid
Talenbeleid
Veranderingsprocessen

Verdeling (in %)
Pre-corona

Corona
4,76
8,75
10,98
14,29
6,06
2,45
0,24
3,89
7,01
15,59
6,31
11,14
8,52

1,74
16,55
22,11
12,76
5,73
3,80
0,62
3,92
3,58
7,42
7,17
7,21
7,39

Tabel 5: verdeling thema voor en tijdens corona

Indien we de opvallendste verschuivingen van de thema’s over de doelgroepen heen vergelijken, valt
op dat leidinggevenden tijdens de coronaperiode 16% meer begeleid werden voor wat betreft het thema
‘beleidsvoerend vermogen’ dan de periode voor corona. Zoals eerder vermeld bestaat het thema
‘andere’ voor 30% uit corona-gerelateerde onderwerpen. We merken dat de begeleidingstijd van
personeelsleden tijdens de coronaperiode 23% meer uitging naar het thema ‘andere’ dan de periode
voor corona; voor leidinggevenden en besturen was dit respectievelijk 14% en 9% meer.
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5. Realisatie van de Speerpunten Begeleidingsplan 2018-2021
5.1 Projectmatige aanpak van de speerpunten
Om voldoende duidelijk te maken waar de prioriteiten liggen, is ervoor gekozen om een aantal
kernuitdagingen als ‘speerpunten’ van onze werking vanuit een projectmatige benadering aan te pakken
en om deze zoveel als mogelijk niveau-overstijgend te benaderen. Op die manier creëren we enerzijds
scherpte, focus en duidelijke prioriteiten in onze strategische planning, en zetten we anderzijds sterker
in op niveau-overstijgende samenwerking en afstemming.
1.
2.
3.
4.
5.

Zorgzaam school maken: SP Leerlingbegeleiding
Verbredend en verbindend school maken: SP Taal en taalbeleid
Toekomstgericht school maken: SP Digitale cultuur
Effectief school maken: SP Curriculumimplementatie
Effectief PBD maken: SP Kwaliteit en effectiviteit van begeleiden

Een projectmatige aanpak impliceert dat deze speerpunten worden getrokken door projectverantwoordelijken met expertise en inhoudelijk en methodologisch worden ondersteund vanuit de
Studie- en Ontwikkelingsdienst (SOD). Van deze speerpunten omschrijven we de beoogde effecten en
leggen we (niveau-overstijgend) indicatoren vast. In deze projecten wordt effectiviteitsmeting
systematisch toegepast als uitgangspunt voor kwaliteitsontwikkeling (IKZ).

Effectief PBD maken
In ‘Samen PBD maken’ formuleren we als kerndoel 8: De PBD optimaliseert de kwaliteit, impact en
effectiviteit van haar begeleidingsinterventies en volgt ze systematisch op. In het kader van
kwaliteitsdenken wil de PBD dus de effectiviteit van interventies in kaart brengen, ze systematisch
opvolgen en deze monitoring hanteren als hefboom voor optimalisatie. Voor het opvolgen en evalueren
van de realisatie van het begeleidingsplan zijn verdere stappen gezet onder impuls van de Studie- en
Ontwikkelingsdienst (SOD). Deze zijn besproken en opgevolgd in de pedagogische raad (het
overlegorgaan van de coördinatoren binnen de PBD). Hierbij focussen we vooral op het uitzetten en
implementeren van projectmatig werken en het ontwikkelen en monitoren van systematisch
kwaliteitsdenken. In dit tweede projectjaar zijn de projecten geëvalueerd, bijgestuurd en verder
uitgewerkt.
De SOD volgt de kwaliteitszorg en aanpak van de prioritaire projecten op, om overzicht te houden over
alle projecten heen en om de praktische coördinatie en afstemming in timing te bewaken. Vaste
overlegmomenten zijn ingepland in de PBD-kalender en worden systematisch opgenomen in de interne
IKZ-klok PBD.
In 2019 zijn alle medewerkers PBD en de directies bevraagd. Uit de reacties blijkt duidelijk dat de
directies behoefte hebben aan praktijkgerichte begeleiding: coaches die betrokken zijn bij de school en
contact hebben met de werkvloer. Pedagogisch begeleiders, aanspreekbaar en actief in de regio van
de school zijn noodzakelijk om dit waar te maken.
De resultaten van de nulmeting zijn zowel naar de diensten als naar de projectgroepen teruggekoppeld
en dienen als uitgangspunt voor de verdere werking en bijsturingen. We communiceerden de resultaten
ook naar onze klanten via e-zines en Imago.21 We gingen verder aan de slag met de resultaten van de
nulmeting. De nameting is uitgesteld naar het schooljaar 2020-2021 omwille van corona.

21

E.mago 26/9/19: Directies aan het woord over OVSG begeleiding
Imago december 2019/2: Hoe ervaart u onze pedagogische dienstverlening?
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Figuur 10: schematisch overzicht van het begeleidingsplan 2018-2021

Inhoudelijke focus van de projecten
In wat nu volgt beschrijven we per project de inhoudelijke werking tijdens het voorbije schooljaar 20192020.
•
•
•

Per project vertrekken we vanuit de geformuleerde doelen in het begeleidingsplan en de
geplande acties in de projectfiches.
We beschrijven schematisch welke acties zijn uitgerold en tot welke resultaten deze hebben
geleid.
We geven aan wat de bijsturingen en geplande acties zijn voor het schooljaar 2020-2021.

5.2 Zorgzaam school maken – Speerpunt 1 Leerlingbegeleiding
Doel BP 2018-2021: De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in het realiseren
van condities om het leren te bevorderen, waarbij iedereen de kans krijgt zijn capaciteiten te
ontwikkelen.
Ambitie: leerlingen en cursisten in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs kunnen in toenemende mate
rekenen op een inclusieve onderwijsaanpak die afgestemd is op hun specifieke kenmerken en noden.
Om dit te helpen realiseren werkt de PBD een begeleidingsaanbod uit rond:
1. het creëren van een warm en zorgzaam schoolklimaat
2. een geïntegreerd beleid op leerlingbegeleiding (SPEERPUNT - PRIORITAIR PROJECT)
Doelgroep: Pedagogisch begeleiders/scholen, centra en academies
Ontwikkeld door: werkgroep zorg en projectgroep leerlingenbegeleiding (LLB)/SOD. Deze werkte in
vier subgroepen.
Ontwikkelgroep Kansenbevordering
De visie op omgaan met kansarmoede kreeg een update op de website. De ontwikkelgroep creëerde
een visual om alle factoren die invloed hebben op kansenbevorderend onderwijs in beeld te brengen.
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Alle bestaande materialen en instrumenten kunnen aan dit beeld gekoppeld worden. De ontwikkelgroep
werd uitgebreid om rond dit thema een netwerk schaarste te ontwikkelen. De voorstelling zou
plaatsvinden op de ontmoetingsdagen voor directies in maart 2020 en uitgerold worden schooljaar
‘2020-2021. Omwille van Corona schuift dit aanbod naar schooljaar 2020-2021.
Ontwikkelgroep Warme overdracht
De groep kwam tot een instrument voor begeleiders en scholen: ‘12 krachtlijnen voor een warme
overdracht’. De krachtlijnen zetten we op verschillende momenten in de kijker tijdens het ontwikkelde
netwerk kansrijk oriënteren. In het schooljaar 2020-2021 wordt dit netwerk uitgerold in alle regio’s en
worden de krachtlijnen extern verspreid via de e-zines en andere communicatielijnen.
Ontwikkelgroep Flexibel Organiseren
In het schooljaar 2019-2020 werd het veldonderzoek concept tienerscholen gevoerd en intern gedeeld.
De andere doelen van deze ontwikkelgroep worden geïntegreerd in de ontwikkeling van een
vormingstraject met als thema ‘lesgeven in diversiteit’. Hierin borgen we de expertise opgedaan
tijdens het project differentiatie, Potential, de interne werkgroep Daltons en de projectgroep flexibel
organiseren.
Ontwikkelgroep Makelaarsrol
De ontwikkelgroep klaarde de makelaarsrol van de PBD binnen leerlingbegeleiding uit en ontwikkelde
instrumenten en criteria om samenwerkingsafspraken te formuleren.
De werkgroep vertrok vanuit een bevraging binnen de PBD om overzicht te krijgen van de partners. Er
zijn criteria geformuleerd om de partners te benaderen vanuit de makelaarsrol en er is een kijkwijzer
ontwikkeld. Het resultaat is een lijst van een 25-tal kwalitatieve partners ingedeeld en verbonden aan
de domeinen van leerlingbegeleiding.
We voorzien interne expertisedeling binnen de PBD rond ‘de makelaarsrol van de PBD binnen LLB’
tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst in januari 2021 (uitgesteld wegens corona: oorspronkelijk
mei 2020). Het gaat hier om een praktijkbeurs met alle externe partners, zodat begeleiders de
partners leren kennen.
Krachtlijnen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Tijdens de lockdown konden we deze ambitie versneld waarmaken: een sterke tekst als leidraad
binnen de pedagogische begeleidingsdienst om te duiden wat voor ons een krachtig en kwaliteitsvol
beleid op leerlingenbegeleiding is. Een niveau-overstijgende groep experten schreef een eerste
versie van deze krachtlijnen en creëerde materiaal (o.a. screencast en padlet) om feedback en input te
verzamelen tijdens overlegmomenten in de verschillende diensten en niveaus binnen de organisatie.
Dit proces werd afgerond half september 2020.
Met alle verzamelde input zal deze groep de tekst verder verfijnen en afwerken om op de
gemeenschappelijke bijeenkomst in januari 2021 met een gedragen eindproduct te komen waar elke
begeleider op zijn scholen mee aan de slag kan.
Tijdens de werkzaamheden vanuit het speerpunt leerlingenbegeleiding drong de nood zich op om een
sterk herkenbaar beeld te hebben voor de domeinen binnen leerlingenbegeleiding. In samenwerking
met de communicatiedienst kwam dit er tijdens de vakantie.
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Figuur 11: visual leerlingenbegeleiding

Werkgroep zorgbegeleiders
Net zoals de voorbije schooljaren organiseerden de groep zorgbegeleiders zorgcontactdagen voor het
basisonderwijs. Het overkoepelende en ambitieuze doel was dat elke school een kwaliteitsvol beleid
op leerlingenbegeleiding voerde (schooljaar 2018-2019 en 2019-2020). We bereikten traditioneel
meer dan 95% van onze scholen tijdens deze laatste sessies. Corona gooide roet in het eten van de
laatste sessie die in teken van het evalueren en meten van effecten stond. We creëerden een
gedifferentieerd aanbod waarbij scholen de keuze kregen tussen drie trajecten: digitale sessie als
afronding, begeleiding in kleine groepen op maat of een uitgestelde sessie in het eerste trimester van
schooljaar 2020-2021.

5.3 Verbredend en verbindend school maken – Speerpunt 2 Taal en talenbeleid
Doel BP 2018-2021: De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in het vaardig
omgaan met (super)diversiteit, (meer)talige communicatie en samenwerking met diverse (lokale)
partners.
Ambitie: leerlingen en cursisten in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs kunnen in toenemende mate
rekenen op een onderwijsomgeving die verbindend omgaat met diversiteit vanuit de lokale context.
Om dit te helpen realiseren werkt de PBD een begeleidingsaanbod uit rond:
1. een participatieve schoolcultuur
2. taal/talenbeleid als hefboom voor verbindende communicatie in te zetten (SPEERPUNT PRIORITAIR PROJECT)
3. (lokale) samenwerking in de context van een open, brede school
Doelgroep: leraren en scholen BaO, SO, BuBaO, CLB
Ontwikkeld door: projectgroep Taal, werkgroep Taal
1. Taal - Doordacht talenbeleid
We realiseren onze visie op taal en meertaligheid
De verschillende visies op taal, vreemde talen en talenbeleid worden benut en verspreid. De PBD
ontwikkelde filmmateriaal om deze visieteksten op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken
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voor de scholen en academies. Deze werden verspreid via nieuwsbrieven, Imago, vorming AVS en via
netwerken.
De volgende visieteksten en kaders werden uitgedragen: visie op leren van taal in vijf krachtlijnen, acht
krachtlijnen voor sterk leesonderwijs, kader talenbeleid, visie omgaan met meertaligheid.
Op ludieke wijze werd de dag van de moedertaal in de kijker gezet.
In de school lezen we vooral op papier. Buiten de school en in het (hoger)onderwijs wordt steeds meer
digitaal gelezen. De PBD boog zich over bestaande onderzoeken die effecten van digitaal leren in kaart
brengen. In het nieuwe begeleidingsplan zal het digitaal lezen verder worden uitgediept en deze
inzichten worden vertaald in de publicatie ‘Licht op krachtig leesonderwijs’.
We geven impulsen aan het leesonderwijs
De PBD herwerkt de publicatie Licht op krachtig leesonderwijs. Hiervoor worden recentelijke
wetenschappelijke inzichten geïntegreerd in de publicatie. De praktijkgerichte literatuurstudie ‘Sleutels
voor effectief begrijpend lezen, inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het Basisonderwijs’ van de
VLOR en de literatuurstudie naar onderwijs in begrijpend lezen ‘De vele kanten van leesbegrip’ vormen
de basis van de herwerking van de publicatie.
De PBD heeft hierbij aandacht voor aspecten van begrijpend luisteren in het kleuteronderwijs en voor
ontluikende geletterdheid. Er wordt didactiek voor de eerste graad van het secundair onderwijs
opgenomen. De publicatie omvat een doorgaande lijn die start in het kleuteronderwijs tot de eerste
graad van het secundair onderwijs.
De publicatie zal gebruiksklaar zijn voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021. Via o.a.
netwerken en pedagogische studiedagen zullen de vernieuwde inhouden en recentelijke inzichten de
scholen bereiken.
We zetten in op begrijpend lezen in het basisonderwijs
De PBD organiseerde netwerken begrijpend lezen voor leraren van de tweede en derde graad van het
lager onderwijs. De inzichten vanuit de praktijkgerichte literatuurstudies ‘Sleutels voor effectief
begrijpend lezen’ en ‘De vele kanten van leesbegrip’ vormden hierbij het uitgangpunt. Tijdens de
netwerken voor leraren werden voorbeelden van goede praktijk gedeeld, nieuwe methodieken
besproken en uitgeprobeerd en werd het opvolgen van leerlingenresultaten uitvoerig besproken.
De PBD organiseerde in analogie met de netwerken voor begrijpend luisteren voor de leraren van de
derde kleuterklas en de leraren 1ste graad van het lager onderwijs. Via een traject kreeg vorm via
netwerkmomenten waar inzichten rond begrijpend luisteren werden vertaald naar de klaspraktijk,
opdrachten die in klassen werden uitgevoerd en achteraf werden besproken. De leraren werkten zo op
concrete manier aan het verhogen van het didactisch handelen.
We geven handvatten voor het omgaan met moderne vreemde talen op school en in de klas
De PBD ontwikkelde een tekst ‘Handvatten voor het omgaan met vreemde talen in de school- en
klaspraktijk’. Deze tekst werd bekendgemaakt via nieuwsbrieven, E-mago, vorming, ontmoetingsdagen.
Er werd een film gemaakt om deze uitgangspunten op laagdrempelige manier toegankelijk te maken
voor de scholen. Dienst vorming organiseerde ISB’s voor individuele leraren in het kader van vreemde
talen in de klas.
2. Actief Pluralisme - Taal en cultuur als hefboom naar samenleven/verbinding
De werkgroep ‘actief pluralisme’ ontwikkelde een werkingskader om op schoolniveau concreet aan de
slag te gaan rond het thema actief pluralisme. De engagementsverklaring van OVSG ‘Actief pluralisme’
vormt hierbij de leidraad.
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Naar de toekomst voorziet de werkgroep het ontwikkelen van een toolbox met concrete materialen zodat
scholen met de aanwezige diversiteit aan de slag kunnen. Scholen erkennen diversiteit als een krachtig
instrument om samen te leven en te ontwikkelen zodoende dat elk mens volwaardig kan deelnemen
aan de maatschappij. De lerenden ontwikkelen burgerschapscompetenties.
De engagementsverklaring werd in de vorming voor directeurs aangereikt en besproken.

5.4 Toekomstgericht school maken – Speerpunt 3 Digitalisering
Doel BP 2018-2021: De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in het bieden
van (creatieve) antwoorden op eigentijdse uitdagingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
Ambitie: scholen, centra en academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs kunnen in
toenemende mate vanuit een heldere visie hun aanbod afstemmen op nieuwe leervragen en
maatschappelijke uitdagingen.
Om dit te helpen realiseren werkt de PBD een begeleidingsaanbod uit rond:
1. het ontwikkelen en ontwerpen van innovatieve vormen van schoolorganisatie
2. implementatie van 21e-eeuwse vaardigheden met in het bijzonder het omgaan met de digitale
cultuur (SPEERPUNT - PRIORITAIR PROJECT)
Doelgroep: scholen, centra en academies/pedagogisch begeleiders, ICT-coördinatoren
Ontwikkeld door: Projectgroep digitalisering
OVSG-breed loopt er een project met focus op de IT-processen die de dienstverlening naar onze
doelgroepen verbeteren. De digitalisering van de OVSG-toets maakt deel uit van het project 2.023 (zie
verder bij 6.1), maar er wordt ook gewerkt aan een klantenvolgsysteem (CRM), een nieuwe interactieve
website en samenwerkingsplatformen tussen OVSG en onze doelgroepen.
Doel uit het begeleidingsplan
De PBD ondersteunt S/A/C bij het implementeren van de 21e-eeuwse vaardigheden met in het bijzonder
omgaan met digitale cultuur en het ontwikkelen van volwaardige integratie van het digitaal denken in de
manier waarop we school vorm geven.
Waarom?
Huidige generatie lerenden zijn digital natives.
Taak van het onderwijs:
•
•

Lerenden leren over technologie
Lerenden leren met technologie

Acties uitgebouwd volgens volgende domeinen
•
•
•

Onderwijsinnovaties
Reflecterend, onderzoekend en creatief handelen bij leraren en eigen medewerkers
Digitaal leren inclusief de ontwikkeling van tools om het digitale te integreren als didactische
meerwaarde

Dit alles moet resulteren in
•
•
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Niveauoverstijgende gedragen visie
Niveauspecifieke (leergebied- vakoverschrijdende) leerlijn geïntegreerd in leerplannen

•
•

Vormings- en begeleidingsaanbod ter ondersteuning en versterking van leraren
Digitaal leerplatform voor leraren/directies

We bouwden verder op
•

Link website; https://sites.google.com/view/denktankictovsg

Corona heeft het proces van digitalisering, afstandsleren, blended learning versneld. Voor de realisatie
van onze website e-leren en het ondersteunen van afstandsonderwijs, verwijzen we naar 4.2
Ondersteunen op afstand.

5.5 Effectief school maken – Speerpunt 4 Curriculum implementatie
Doel BP 2018-2021: De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in het
kwaliteitsvol en doelgericht realiseren van het kerncurriculum.
Ambitie: scholen, centra en academies van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs realiseren in
toenemende mate de leerdoelen op een kwaliteitsvolle manier.
Om dit te helpen realiseren, werkt de PBD een begeleidingsaanbod uit rond:
1. De ontwikkeling van een haalbaar en uitdagend kerncurriculum dat optimale
ontwikkelingskansen biedt voor alle leerlingen (= leerplanontwikkeling met betrokkenheid van
leraren/directies)
2. de schooleigen implementatie van het nieuwe kerncurriculum (SPEERPUNT - PRIORITAIR
PROJECT)
3. het vormgeven van een evaluatiebeleid
4. het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur
Doelgroep: afhankelijk van de doelstelling of acties: intern PBD of directeurs of leraren in één of
meerdere niveaus
Ontwikkeld door: SOD/verschillende niveauraden/projectgroep curriculum/ werkgroep leerplanconcept
BaO
Acties in de focus (Projectfiche
Curriculum)

Resultaat – Output 2019-2020

Niveau-overschrijdend
Niveau-overschrijdend
onderwijsconcept implementeren
Niveau-overschrijdend ondersteunend
materiaal voor
curriculumimplementatie

Het niveau-overstijgende onderwijsconcept werd
inhoudelijk doorvertaald in nieuw ontwikkelde materialen
binnen de verschillende onderwijsniveaus (cf. infra)
Deze mini-wijzers werden ontwikkeld: digitale
competenties, mediawijsheid, computationeel denken,
taxonomie van Bloom, screenen van handboeken,
feedback.

Basisonderwijs
Ontwikkelen van een leerplanconcept
voor het BaO
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Creëren van draagvlak voor het leerplanconcept BaO. In
afwachting van overheidsinitiatief rond de eindtermen
BaO werd de verdere leerplanontwikkeling voorlopig on
hold geplaatst.

Conclusies maken voor de
ontwikkeling van de eindtermen BaO
op basis van de eindtermen SO en het
leerplanconcept

Doorvertaling van het leerplanconcept naar standpunten
m.b.t. doelen in het kleuteronderwijs, in het BuO, het
format voor eindtermen BaO, etc.

Deeltijds kunstonderwijs
Didactische cahiers ontwikkelen voor
het DKO ter ondersteuning van de
implementatie van de leerplannen
Via een digitaal platform de
leerplannen en didactische cahiers ter
beschikking stellen van de academies

Inhoudelijke ontwikkeling van de didactische cahiers (cf.
hoofdstuk DKO), met inbegrip van sterke
praktijkvoorbeelden en evaluatietools.
Ontwikkeling van een digitaal platform voor ontsluiting van
leerplannen en didactische cahiers op maat van de
academies.

Secundair onderwijs
Ontwikkelen van haalbaar en
gedragen curriculum

Ondersteuning implementatie nieuw
curriculum

Ontwikkelen leerplan 1ste graad basisopties
Gerichte deelname ontwikkelcommissies 2de en 3de graad
specifieke eindtermen
Deelname ontwikkeling curriculumdossiers 2de en 3de
graad
Matrix secundair onderwijs: deelname besprekingen
Duaal: deelname ontwikkelingscommissies
BuSO: deelname ontwikkelingscommissies
VO: netoverschrijdend voor een 30-tal opleidingen
opleidingsprofielen en leerplannen ontwikkelen
Beleidsspoor: idem
Inhoudelijk spoor:
• basisvorming 1ste graad: continuering
leergemeenschappen met interne procescoaches van
scholen (vorming en intervisie interne procescoaches,
ondersteunen start- afsluitmoment
leergemeenschappen en tussentijds op vraag).
• basisopties 1ste graad: klankbordgroepen en
implementatiesessies
Duaal: deelname ontwikkelingscommissies
BuSO: deelname ontwikkelingscommissies
VO: in 8 netoverschrijdende werkgroepen materialen
ontwikkelen voor de implementatie

Met de werkgroep leerplanconcept BaO is een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van leerplannen
basisonderwijs die we effectief zullen uitvoeren van zodra er nieuwe eindtermen basisonderwijs
ontwikkeld zijn. Dit proactieve werk moet er niet enkel voor zorgen dat de leerplannen OVSG sterke,
innovatieve leerplannen worden waarmee het schoolteam aan de slag kan en die een krachtige
implementatie van de nieuwe eindtermen garanderen.
In de ontwikkeling van de leerplannen secundair onderwijs is er gekozen voor gezamenlijke leerplannen
officieel onderwijs, met POV en GO!.
Realisaties van de projectgroep Curriculum
Het overkoepelend, niveau-overstijgend onderwijsconcept dat dient als richtingwijzer voor
curriculumontwikkeling over de verschillende onderwijsniveaus heen werd doorvertaald in de
ontwikkelde materialen en gehanteerd als richtingwijzer voor curriculumimplementatie. Op die manier
willen we de curriculaire samenhang doorheen de volledige schoolloopbaan waarborgen binnen onze
eigen werkzaamheden. Samenvattend bestaat het onderwijsconcept uit de volgende principes:
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De kenmerken van stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn volgens OVSG:
•

De school, academie of het centrum wendt zijn eigen leerplanautonomie aan.

•

De school, academie of het centrum werkt vanuit een actief pluralistische visie.

•

De school, academie of het centrum creëert zorgzaam onderwijs.

•

De school, academie of het centrum stimuleert de totale ontwikkeling.

•

De school, academie of het centrum participeert aan brede schoolprojecten.

Waar zijn we trots op?
Per onderwijsniveau geven we nog een concreet voorbeeld van een realisatie in het afgelopen
schooljaar mee.
Specifiek voor het basisonderwijs werd draagvlak gecreëerd voor het leerplanconcept, met het oog op
de ontwikkeling van nieuwe leerplannen in afwachting van de eindtermen. Schematisch ziet dit er als
volgt uit:

Figuur 12: schematische weergave leerplanconcept OVSG

Binnen het deeltijds kunstonderwijs werden gefocust op de implementatie van de nieuwe leerplannen.
Daartoe werd een kader ontwikkeld om aan leerplanondersteuning te doen en ondersteunende
materialen te ontsluiten: de didactische cahiers DKO. Hierbij een voorbeeld:
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Figuur 13: duiding van één leerplandoel in het didactisch cahier voor het domein Muziek.

Voor het secundair onderwijs werd het nieuwe curriculum van de basisvorming eerste graad
geïmplementeerd via drie sporen: beleidsspoor, praktijkspoor en onderzoeksspoor. Om leraren die op
een later tijdstip in het praktijkspoor in stroomden te ondersteunen, ontwikkelden we een stoomcursus
eindtermen. Via flipping the classroom kregen ze de kans om vragen te stellen over een screencast die
ze vooraf bekeken. Zo werden ze in sneltempo bijgebeend. De screencast werd nadien ook breed
aangeboden aan alle geïnteresseerde leraren.

Figuur 14: screenschot stoomcursus eindtermen
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5.6 Effectief PBD maken – Speerpunt 5 Duurzaam en effectvol begeleiden
Doel BP 2018-2021: De PBD wil de kwaliteit, impact en effectiviteit van haar begeleidingsinterventies
optimaliseren en systematisch opvolgen.
De PBD wil dit realiseren door:
• haar begeleidingsopdrachten (incl. werkstroom) vorm te geven vanuit wetenschappelijk
onderbouwde inzichten
• de effectiviteit van interventies in kaart brengen en te hanteren als hefboom voor optimalisatie
• vorm te geven aan een professionaliseringsbeleid
Doelgroep: intern PBD – pedagogisch begeleiders
Ontwikkeld door: SOD/niveau-overstijgende werkgroep Duurzaam begeleiden
Deze 3 projectdoelen waren vooropgesteld in het schooljaar 2019-2020:
1. Opvolging ontwikkelingswerk
•

•
•

Implementeren van de visie, rol ankers en werkingscode en deze verankeren in
professionaliseringsbeleid (opnemen in Startwijs, Groeiwijs en gemeenschappelijke
bijeenkomsten)
Proefdraaien met de ontwikkelde materialen (routes na Doorlichting, stappenplan,
werksjablonen)
Integreren van de begeleidingsflow in website & in de Gids voor begeleiders

2. De Gids voor begeleiders
•
•
•

Doel en functie van de Gids voor begeleiders scherpstellen
De Gids organiseren volgens de begeleidingsflow
Ordenen, verzamelen en ontwikkelen van instrumenten, methodieken, sjablonen

3. Kwaliteitsmonitoring opvolgen en verder verfijnen (opgenomen via Boost)
•
•
•
•

Opvolging 0-Meting
Implementeren Guskey
Kwaliteitszorg netwerken in de focus
Afstemmen met de andere PBD’s/D4-werkgroep
begrippenkader hanteren)

Effectiviteit

(gemeenschappelijk

Projectinhoud
Alle vooropgestelde acties zijn aangepakt. We zijn trots op volgende realisaties:
De ontwikkeling van de begeleidingsflow ‘Samen maken we school’ en de implementatie via de website
en Imago22:
•

•

•
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In samenwerking met de dienst communicatie is werk gemaakt van het visualiseren van de
begeleidingsflow. Via de website van OVSG wordt de klant wegwijs gemaakt in de stappen van
het ontwikkelingstraject en de ondersteuning door de PBD. Deze flow is ook ontsloten via
Imago.
Alle materialen voor de begeleidingsflow zijn intern ontsloten via SharePoint en de Gids voor
begeleiders. Dankzij de niveau-overstijgende samenwerking worden materialen in alle niveaus
besproken, verfijnd en breder ontsloten. De werkgroep ervaart dit delen van materialen en
inzichten als waarderend en verrijkend.
De materialen worden ook systematisch gedeeld en geïmplementeerd via het Startwijs-traject
voor startende medewerkers PBD en op deze manier ingebed in de interne professionalisering..

Imago maart 2020/03: Samen maken we school

34

Figuur 15: begeleidingsflow ‘Samen maken we school’’

We kwamen via co-creatie en overleg tot een gedragen kwaliteitsschema van OVSG ‘werken aan
kwaliteit’, dat zowel binnen alle niveaus als in het niveau-overstijgend nascholingsaanbod kan worden
gebruikt als uitgangspunt.

Figuur 16: kwaliteitsschema ‘Werken aan kwaliteit’

We verzamelden input voor de ‘Praktische leidraad lerende netwerken’.
De afgewerkte leidraad wordt systematisch ingezet voor de organisatie van interne lerende netwerken
en van binnen- en bovenschoolse netwerken die we als begeleidingsdienst initiëren.
Daarnaast fungeerde de werkgroep als kritische vriend en klankbord voor de ontwikkeling (inhoud en
design) van de rOK-tool. In opvolging van het samenwerkingstraject rOK-tool met UA ‘School in de
Spiegel’ is een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling een niveau-overstijgend zelfevaluatieinstrument voor scholen/centra/academies opgemaakt door de SOD, besproken in de werkgroep DZB
en voorgelegd aan het DC. De werkgroep DZB zal dit project verder opvolgen in 2020-2021.
Proces (SWOT werkgroep)
De werkgroep ervaart de vertegenwoordiging van alle niveaus als forum om te spreken over de ‘stiel’
van begeleider als een uitgesproken sterkte. De werking wordt gekenmerkt door openheid, constructief
denken en outputgerichtheid. Er is een goede aansturing en consequente opvolging. Op die manier

slaagt de werkgroep erin te beantwoorden aan een organisatienood. De SOD heeft hier haar rol als
‘smeermiddel’ tussen de diensten volop ingezet, waardoor de samenhang en gelijkgerichtheid is
versterkt.
Naast het ontwikkelen van materialen dient in de toekomst vooral aandacht te gaan naar de
implementatie. Hiervoor is een concreet plan van aanpak nodig, zodat naast het wat en waarom ook
het hoe duidelijk wordt en de terugkoppeling naar de niveaus/regio’s voldoende aandacht krijgt.
Aandachtspunten voor de toekomstige werking
We hebben een plan van aanpak voorzien voor implementatie van alle ontwikkelde materialen. We
moeten structureel werktijd inplannen om te werken aan draagvlak, implementatie en continuering.
Tegelijk moeten we de werkdruk voor de begeleiders onder controle houden.
De begeleidingsflow dient als uitgangspunt om niveau-overstijgende begeleidingsmaterialen aan op te
hangen. Het ontwikkelingswerk wordt verder gezet.
We willen de effecten van onze begeleidingspraktijk in kaart brengen. De werkgroep zal samen met de
Studie- en ontwikkelingsdienst zich buigen over een systematiek van effectmeting die nauw spoort met
de ontwikkeling van het nieuwe begeleidingsplan 2021-24.
Bovendien kan de werkgroep als klankbord voor ontwikkelingswerk, o.a. rOK-tool (zelfevaluatieinstrument voor scholen/centra/academies)
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6. Realisaties van de diensten en niveaus
Elke dienst maakt jaarlijks een dienstfiche op waarin de acties voor het komende schooljaar worden
vastgelegd. In dit verslag beperken we ons voor de reguliere werking tot een korte factsheet per dienst:
we vertellen kort en bondig waar we fier op zijn.

6.1 Waar we in het basisonderwijs trots op zijn
Onderbouwd werken en datageletterdheid
Binnen het project differentiatie zijn we met 15 scholen aan de slag rond differentiatie. We hebben
daarbij ingezet op netwerking, samenwerking met academische wereld voor onderbouwing en
datageletterdheid. Een nulmeting en een vervolgmeting werden afgenomen; de resultaten werden
besproken met scholen en binnen onze organisatie. Effecten van begeleiding brachten we in beeld (zie
ook ‘Basisonderwijs zoemde in op effectmeting in het Project differentiatie).

Bijzondere aandacht voor de directies
Vanuit de koppeling ‘scholen – ankers begeleiding’ hebben we intensieve multimediale contacten met
onze directies. Zowel starters als ervaren directies brengen we samen in netwerken rond o.a.
professionalisering, datageletterdheid, aanvangsbegeleiding … Het bereik is groot, zie ook ‘2.4 Bereik’.

Breed evalueren muzische vorming
Vorig schooljaar verscheen een publicatie rond breed evalueren bij muzische vorming. Regionaal
werden geïnteresseerde leraren samengebracht in een netwerk en boden we ondersteunden we op de
klasvloer. Doel was kennismaking, implementatie en uitwisseling rond werkvormen. Omwille van corona
zijn deze netwerken gedeeltelijk afgewerkt.

Vertaling van het decreet leerlingenbegeleiding tot op de werkvloer
Via talrijke netwerken verspreid over Vlaanderen kregen zorgbegeleiders materialen, interactieve
werkvormen om hun beleid op leerlingenbegeleiding vorm te geven. Elke gemeentelijke en stedelijke
basisschool ging met deze materie aan de slag. Bij het einde van dit traject blijken er grote verschillen
in de outcome. We investeerden daarom in inhaalmomenten, feedbackmomenten, vraaggestuurde
ondersteuning. Tijdens de coronaperiode boden we de scholen kansen om digitaal ondersteund te
worden of uit te stellen naar het volgende schooljaar.

Netwerken begrijpend lezen en begrijpend luisteren
Als reactie op de inzichten van PIRLS werden bovenschoolse netwerken rond begrijpend lezen en
begrijpend luisteren verder uitgewerkt. Via een mix van theoretische onderbouwing, inzichten uit
onderzoek, opdrachten om in de praktijk aan de slag te gaan en reflecties tussen leraren gaven we
praktijkimpulsen. Omwille van grote interesse werden extra netwerken ingelegd. Door corona werden
deze netwerken stopgezet en kennen een vervolg tijdens de maanden september en oktober van het
schooljaar 2020-2021.

Digitalisering OVSG-toets
Op basis van de resultaten van de digitale pilot tijdens schooljaar 2018-2019, werd een tweede grotere
versie uitgebouwd. 50 scholen/2000 leerlingen kregen de kans om drie toetsen in een digitale variant af
te leggen. OVSG stimuleert daarmee de digitale evolutie in de scholen, maar krijgt ook meer verfijnde
data ter beschikking.
Op basis van de verfijnde data toets 2018-2019 ontwikkelden we schoolfeedbackrapporten. De
pilotscholen kregen een geïndividualiseerd rapport, een begeleider ondersteunde de school om de data
te lezen en een vertaalslag naar de praktijk te maken. Op basis van reflecties van de scholen en
begeleiders wordt een nieuwe versie van het feedbackrapport opgemaakt.
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De corona-omwenteling
De coronacrisis stelde de werking van de pedagogisch begeleidingsdienst op de proef. De
ondersteuningsnood in scholen veranderde. We zochten actief plek in dit veranderende landschap. Dat
deden we op verschillende manieren:
•
•
•

ondersteunende materialen/inzichten rond afstandsleren aanbieden via een digitaal platform eleren;
scholen actief contacteren om hen te ondersteunen en noden te bevragen (die inspiratie boden
voor de ontwikkeling van materialen);
verzamelen van goede praktijk en die actief verspreiden tussen de scholen.

6.2 De dienst vorming zet in op kwaliteitszorg
Missie van de dienst vorming
De dienst vorming (DIVO) wil een niveau-overstijgende en kwaliteitsvolle werking op het vlak van
vorming uitbouwen binnen de afdeling pedagogische begeleiding. Samen met of ter ondersteuning van
de pedagogische begeleiding wil de dienst de kernopdrachten van de pedagogische begeleiding
realiseren.
Tijdens schooljaar 2019-2020 realiseerde de dienst vorming volgende items die zich situeren binnen de
kernopdrachten van de dienst.

Nascholingsaanbod bepalen-plannen
Bepalen van de focus voor de nascholing op basis van prioriteiten in het begeleidingsplan,
actualiteit, consultatie klanten, prioriteiten vanuit de overheid.
•
•
•
•
•

BaO - lezen, diversiteit en differentiatie, ICT, microdidactiek (meetkunde, lezen, WO)
SO - modernisering secundair onderwijs
DKO - implementatie nieuw decreet en nieuwe leerplannen
niveau-overschrijdend - OPSTART-TOPSTART-TOPROUTE en opleiding voor mentoren
uitwerking (prioritaire) projecten lezen gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

Nascholingsaanbod ontwikkelen
•

•
•

•
•
•

Alle nascholingen worden ontwikkeld of kregen een kwaliteitscheck op basis van de
kwaliteitscriteria uitgewerkt op basis van onderzoek van Melissa Tuytens, Geert Devos, e.a.
wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
Uitwerking van een evaluatiemoederbord
Uitwerking digitale tool voor evaluatie op basis van Guskey (wordt in 2020-2021 in gebruik
genomen door de medewerkers van de projecten om in een latere fase door te trekken in de
ganse werking van de dienst.
Uitwerking TOPROUTE en mentoropleiding
Ontwikkeling nieuwe sessies in het aanbod
Ontwikkeling digitaal vormingsaanbod

Nascholingsaanbod communiceren
•
•
•

Optimalisering website
Ingebruikname digitale aanwezigheidslijst
Nascholingen promoten via social media

Nascholingsaanbod organiseren
•
•
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Digitalisering aanvraagprocedure voor schoolteamcursussen
Digitale verwerking en organisatie schoolteamcursussen

•

Aanmaken en ingebruikname materialenbank om alle ontwikkelde sessiematerialen te borgen.

Nascholingsaanbod geven
•
•
•
•

Digitale vormingen aanbieden aan de klanten
Start van de vernieuwde directiecursus TOPSTART 2de jaar
Start mentoropleiding met 7 groepen mentoren
Delen van sessiematerialen aan deelnemers via ‘mijn OVSG’

6.3 De dienst deeltijds kunstonderwijs gaat voluit voor materiaalontwikkeling
Op 1 september 2018 ging er een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs in voege. Dit had
voor alle 151 academies van ons net een grote impact op zowel juridisch (aanpassingen van
reglementen), organisatorisch (een nieuwe structuur) als inhoudelijk vlak (nieuwe competentiegerichte
einddoelen). De PBD voor het DKO van OVSG heeft tijdens de voorbije schooljaren hier - naast de
reguliere lopende begeleidingen - dan ook prioritair op ingezet.
Aan de grote kwaliteitsbevraging (nulmeting kwaliteitskwartet) tijdens het schooljaar 2018-2019 werd er
door directies van het DKO beperkt deelgenomen. Toch bleek uit deze bevraging dat er vooral nood is
aan concreet materiaal om leraren te ondersteunen bij de verdere implementatie van het nieuwe
curriculum.
In het schooljaar 2019-2020 heeft de PBD van het DKO hier prioritair werk van gemaakt. De coronacrisis
heeft er voor gezorgd dat hier een versnelling hoger is geschakeld.

Ontwikkeld ‘concreet’ materiaal
•

Leerplan aanpassingen
- Leerlijnen van 4de graad werden aangepast na overleg met de leraren uit de
specifieke domeinen/opleidingen
- Concept en inhoud herwerkt o.b.v. input en overleg met inspectie

•

Didactisch cahier (als doorvertaling en concretisering van het leerplan)
- Evaluatiefiches 1ste t.e.m. 3de graad graad
- Leerinhouden 1ste t.e.m. 3de graad graad
- Praktijkvoorbeelden 1ste t.e.m. 3de graad graad
- Bronnen 1ste t.e.m. 3de graad graad
- Algemene tekst evaluatie
- BAK: in overleg met werkgroep Codibel werd de tekst ‘vertaling leerplan naar de
praktijk’ aangepast
- DO 1ste graad: praktijkvoorbeelden + leerinhouden

‘Corona’ materiaal
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•

Website rond e-leren met doorvertaling naar DKO:
- Oplijsten en beantwoorden van de meest voorkomende vragen
- Domeinspecifiek concreet materiaal gezocht en ontwikkeld om lesgeven op afstand
mogelijk te maken.
- Doelenselectie te gebruiken tijdens de coronacrisis + bijhorende praktijkoefeningen
- Document om essentiële doelgroepen te bepalen
- Document rond het voeren van een warme communicatie/onthaal
- Delen van good practices via de rubriek ‘tip van de dag’

•

Visie op blended learning in het DKO
- Met focus op evaluatie: hoe evalueer je blended learning?

Begeleiden en netwerken
Ondanks corona liepen de begeleidingsacties en netwerkmomenten online gewoon verder. Hierdoor
werd enerzijds het contact met de concrete klas- / ateliervloer behouden en anderzijds geraakte het
begeleidend werk van academies niet achterop. DKO organiseerde:
•
•
•
•
•
•

Online begeleidingen en interventies
PLG creërend profiel (5/6x samengekomen)
Intervisies
Belronde ter ondersteuning van alle academies
Webinars
Ondersteuningstrajecten voor kernteams ter ondersteuning van:
- De 1ste graad in het DKO
- Curriculumimplementatie
- Cultuurhistorische competenties binnen de BAK

6.4 De dienst secundair- en volwassenonderwijs ondersteunt de implementatie van
de modernisering SO
Uitwerken concept van ondersteuning voor de implementatie van de modernisering
secundair onderwijs in de tweede en derde graad
Een wereldwijde pandemie rond Covid-19 legde het maatschappelijke leven dit schooljaar tijdelijk stil.
Scholen kwamen voor onverwachte uitdagingen te staan. Uitdagingen in het hier en nu, die hun
organisatorisch talent en flexibiliteit testte. Daarvoor moesten ze noodgedwongen andere processen
even op een zijspoor plaatsen. Schooljaar 2019-2020 kondigde zich aan als het schooljaar van de
modernisering secundair onderwijs, het werd het coronaschooljaar. Getuige daarvan zijn de webinars,
resultaten van contactgroepen en materialen om het nieuwe schooljaar kwaliteitsvol op te starten.
De timing voor de uitrol van de modernisering secundair onderwijs is echter verschroeiend. Zelfs corona
vertraagt deze trein niet. Schooljaar 2020-2021 is, met of zonder corona, het schooljaar voor de
voorbereiding van de uitrol van de gemoderniseerde tweede graad. In snelvaart opgevolgd door de
derde graad. De tweede en derde graad zijn van een volledig andere schaal dan de eerste graad. De
uitdaging van dit schooljaar was dan ook om een concept van ondersteuning te ontwikkelen waarbij we
schoolteams kunnen versterken om hun schooleigen curriculum tweede graad inhoudelijk en
organisatorisch vorm te geven enerzijds en hen te professionaliseren om met het nieuwe curriculum in
de klas aan de slag te gaan anderzijds. Na feedbacksessies met onze directies, stuurden we het concept
bij zodat het nog beter bij de noden van de scholen aan sluit.
Het voltallige team SOVO zal de komende schooljaren zijn schouders zetten onder thematrajecten
waarbinnen begeleiding en vorming hand in hand gaan. In de opbouw van de trajecten voorzien we
verbindingen tussen de verschillende doelgroepen (beleidsteams en leraren). In het traject voor
beleidsteams bouwen we meteen ook de schooleigen vertaling in en voorzien we tussentijdse
schoolinterne begeleidingen. Zo ondersteunen we scholen om binnen hun specifiek context
toekomstgerichte keuzes te maken. Door zowel op meso- als op micro-niveau in te zetten, ontstaat een
versterkend effect, wat de kans op duurzame verandering verhoogt en mogelijkheden creëert om
gedeeld onderwijskundig beleid op school vorm te geven.
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Figuur 17: traject beleidsteams

Figuur 18: traject leerkrachten basisvorming
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6.5 De dienst CLB-POC zet in op verandering, kwaliteit en datageletterdheid
Waar zijn we als POC fier op voor de werking 2019-2020
Net zoals in de voorbije jaren realiseerde het POC-team in schooljaar 2019-2020 een aanbod op maat
van de CLB’s. Op basis van hun input, het huidig onderwijskundig klimaat en onze ervaringen als POCteam zetten we begeleiding op touw.
Ondanks het divers aanbod zijn we in het bijzonder trots op de trajecten in het kader van de TRISschalen en datageletterdheid. Deze trajecten zijn uniek gezien zij niet of niet zo intensief worden
aangeboden door andere POC’s. We kozen ervoor om een traject uit te stippelen in het kader van
kwaliteitszorg aan de hand van het gebruik van TRIS-schalen. Concreet maakten we een draaiboek
waarin de verschillende schalen werden uitgewerkt en voorzagen we ondersteuning in het gebruik
ervan. Op die manier probeerden we onze centra te ondersteunen in het gebruik van het nieuwe RCLB-K, dat de inspectie in co-creatie uitwerkte voor onze sector.
Het traject rond datageletterdheid voor directies en Q-coördinatoren, zette sterk in op het analyseren en
interpreteren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Op die manier wordt actief aan de slag
gegaan met data die het CLB kan benutten om zijn kwaliteit te verbeteren en benut men de gegevens
die medewerkers dienen in te geven en frequent ervaren als planlast. Met behulp van dit traject kunnen
ook medewerkers ervaren wat de echte meerwaarde is van deze administratie en geeft het ook hen
richting voor de toekomst van hun werking.
Verder zijn we trots op de vormingen rond onthaalfunctie en leiderschap. Beide vormingen kaderen in
de nieuwe manier van werken in de centra. Ze kozen er namelijk voor om zich anders te organiseren
zodat ze beter voorbereid zijn op de nieuwe uitdagingen die zich binnen de sector aanbieden. Waar de
ene vorming, onthaalfunctie, zich meer richtte op de inhoud van bepaalde werkzaamheden, richtte de
andere vorming rond leiderschap, zich meer op het organiseren en uitvoeren van hun opdracht in een
steeds sneller veranderende CLB-context.
Aangezien we enkel tevreden zijn als ook onze centra tevreden zijn én een meerwaarde ervaren in het
centrum, waren we dan ook blij dat ze in de jaarlijkse bevraging omtrent ‘tevredenheid en zinvolheid
van onze begeleiding’, aangaven dat ze hier een grote meerwaarde van ondervonden. Onze manier
van werken zorgde voor nieuwe inzichten en bood concrete handvaten om direct aan de slag te gaan
in hun centrum.

Aanpassingen door corona
De maatregelen in het kader van COVID-19 zorgde voor heel wat uitdagingen in de centra:
verschuivingen in opdrachten, bijkomende opdrachten, een andere manier van werken… In het
bijzonder op het domein van de preventieve gezondheidszorg diende gezocht te worden naar
alternatieven.
Als POC-team is het onze taak om de centra hierin zo snel en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Hierin
werd dan ook, zowel netgebonden als netoverstijgend, sterk in geïnvesteerd. Concreet gaat het
bijvoorbeeld over het aanbieden van een permanente (telefonische) hulplijn, het voorzien van een plan
van aanpak voor het prioriteren van vaccinaties en systematische contactmomenten, als
contactpersoon snel bekommernissen en voorstellen tot aanpak bij de overheid doorgeven en frequent
informatie vanuit de overheid naar de centra brengen.
Daarnaast voorzagen we ook op de andere domeinen extra ondersteuning. Dit gebeurde onder meer
door het organiseren van online vragenuurtjes voor CLB-medewerkers aangaande nieuwe regelgeving,
het aanbieden van een webinar rond attesteringen en het inrichten van extra netoverstijgend overleg.
Verder gingen we proactief aan de slag. In het bijzonder bevraagden we bij de centra de impact van
corona op hun werking en zorgden we voor een extra netoverstijgende analyse van hun kwantitatieve
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gegevens. Het bestuderen van deze gegevens kon ons verder helpen in het ondersteunen van de centra
bijvoorbeeld bij de stijgende trend in het kader van verontrusting.
Naast dit extra aanbod gebeurde onze dienstverlening op een andere manier, onder andere meer online
overleg, of werden bepaalde functies intensiever ingezet. Al voor het ontstaan van corona konden onze
centra beroep doen op onze helpdeskfunctie. Dit betekent dat CLB directies, coördinatoren en
medewerkers bij een vast anker terecht kunnen met zijn of haar vragen. Tijdens corona werd er nog
meer beroep gedaan op deze functie. Hierdoor merken we dat de CLB’s hun weg naar onze
hulpverlening duidelijk vinden en waarderen.
Op basis van de bevraging van onze centra werden een aantal lerende netwerken geschrapt en werden
een aantal nieuwe netwerken toegevoegd aan het aanbod voor onze centra.
De navorming en het lerend netwerk data-geletterdheid werd digitaal verdergezet. Gezien de situatie
werd er vooral aan de slag gegaan met de data rond het psychosociaal functioneren en verontrusting.

6.6 De Studie-en ontwikkelingsdienst verbindt, verdiept en verbreedt
De werking van de SOD (studie- en ontwikkelingsdienst) als niveau-overstijgende dienst binnen de PBD
wordt krachtig uitgedrukt in 3 V’s die de oriënterende richtingwijzers vormen van de rol van de dienst:
verbinden – verdiepen – verbreden:
Verbinden verwijst naar onze rol om het niveau-overschrijdend werken nog sterker
waar te maken en uit te bouwen door de samenwerking en afstemming over niveaus
heen te bevorderen.
Verdiepen verwijst naar het belang om (wetenschappelijk) onderbouwd te werken, door
studie- en ontwikkelwerk te verrichten.
Verbreden verwijst naar horizonverbreding en het binnenbrengen van nieuwe
mogelijkheden en perspectieven. Dit betekent dat de SOD innovatie initieert én
capteert.
Naast de centrale rol die de SOD opnam in de uitrol van de vijf strategische projecten van het
begeleidingsplan 2018-2021 (cf. supra) door het trekkerschap en de operationele coördinatie van elk
van de projecten op te nemen, werden voorgenoemde uitdagingen in het afgelopen jaar waargemaakt
door de dienst onder andere volgende acties te realiseren:
•
•
•

•
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Prioritaire nascholing: wetenschappelijke onderbouwing en visie op professionalisering bij het
uitschrijven van de prioritaire nascholing Leerkracht-Leeskracht.
Curriculumontwikkeling SO: participatie aan de ontwikkelingscommissies voor de nieuwe
eindtermen secundair onderwijs.
Corona: ondersteuning afstandsleren en coördinatie van een werkgroep e-leren, die instond
voor de op opmaak van de webpagina e-leren en het ontwikkelen van de daar ontsloten
ondersteuningsmaterialen voor scholen. Vormgeving en logische ordening van zowel de niveau
specifieke als niveau overstijgende deelsites van de OVSG e-leren website. Ontsluiten van
didactisch en ondersteunend materiaal voor directies, leraren en ouders betreffende
afstandsleren op de OVSG webpagina.
Corona: organisatie van webinars om scholen te ondersteunen en in te spelen op directe
noden, in samenwerking met wetenschappelijke experten en met getuigenissen vanuit sterke
en inspirerende praktijken
(https://www.ovsgtoetsen.net/moodle_eleren/mod/page/view.php?id=681)

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
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Directie-opleiding: coördinatie project ‘Poortwachterschap’ en integratie binnen onze
reguliere opleiding voor schoolleiders om verduurzaming te waarborgen.
Tool met goede praktijkvoorbeelden voor DKO: als uitloper van het prioritair
nascholingstraject ‘Route DKO’ werd, in samenwerking met leraren die deelnamen aan het
traject, een tool met goede praktijkvoorbeelden ontwikkeld voor het DKO. De voorbeelden
dienen ter inspiratie van leraren die lesgeven binnen de domeinoverschrijdende 1ste graad, de
2e graad muziek en de 4e graad, profiel creërende kunstenaar (muziek, woord, dans).
Didactische cahiers DKO: Op basis van de leerplannen 1ste tot en met 3e graad werden voor
het didactisch cahier per kerncompetentie en/of doel leerinhouden, praktijkvoorbeelden,
bronnen en evaluatietools uitgewerkt voor de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama.
Ook voor de domeinoverschrijdende 1ste graad werden deze rubrieken ingevuld.
Leerplanimplementatie DKO: ontwikkelen van een format en omgeving voor digitale
ontsluiting van de leerplannen, didactische cahiers en goede praktijkvoorbeelden voor het DKO.
In het kader van het project leerlingenbegeleiding kwam de tekst ‘warme overdracht’ tot stand
en werden fiches opgesteld met informatie over de nabije netwerkpartners van OVSG (cf.
opnemen van de makelaarsrol van de PBD binnen leerlingenbegeleiding).
Opvolging en inhoudelijke coördinatie van het prioritair nascholingsproject SWITCH. In het
kader van dit project werd op 8 mei 2020 voor 230 deelnemers (ondersteuners en coördinatoren
in ONW’s, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers...) een grootschalige
online studiedag georganiseerd met eerst een webinar door prof. E. De Schauwer (UGent Vakgroep orthopedagogiek) en nadien twee rondes met 8 keuzesessies. Tot slot werd een
SWITCH-pagina uitgewerkt op KlasCement met daarop goede ondersteuningspraktijken uit
verschillende ONW’s binnen Vlaanderen en filmmateriaal rond ‘participatie’ en ‘cocreatie’, zie
https://www.klascement.net/organisatie/24411/
Wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van de pedagogische begeleidingspraktijk in het
kader van het proefproject differentiatie, dat liep over de schooljaren 2018-2019 en 20192020, door de nameting van de DI-quest statistisch te analyseren.
Eerste stappen richting het ontwikkelen van een rOK-proof en gevalideerde vragenlijst ter
ondersteuning van het interne kwaliteitszorgproces van scholen en academies.
De SOD trok de projectwerking en de werkgroep Duurzaam begeleiden. In samenwerking
met de dienst communicatie is werk gemaakt van het visualiseren van de begeleidingsflow. Via
de website van OVSG wordt de klant wegwijs gemaakt in de stappen van het
ontwikkelingstraject en de ondersteuning door de PBD. Deze flow is ook ontsloten via Imago.
Daarnaast is ook een gedragen kwaliteitsschema van OVSG ontwikkeld, dat zowel binnen alle
niveaus als in het niveau-overstijgend nascholingsaanbod kan worden gebruikt als uitgangspunt
voor werken aan kwaliteit.
Op vlak van interne kwaliteitszorg ontwikkelde de SOD voor de PBD de IKZ-klok, een
werkinstrument waarin de verschillende lijnen van kwaliteitszorg van de PBD gevisualiseerd zijn
en op elkaar worden afgestemd. Op die manier houden we overzicht en kunnen we de
kwaliteitszorg gericht en systematisch monitoren.
Binnen het luik interne professionalisering biedt de SOD het traject Startwijs aan dat het
samenspel
tussen
OVSGen
PBD-brede,
dienstgebonden
en
persoonlijke
professionaliseringsbehoeften van nieuwe medewerkers in de PBD orkestreert. Het traject
Startwijs is uitgewerkt op basis van systematisch evalueren en opvolgen van de sessies. Het is
aangepast aan de noden van startende begeleiders, in nauwe afstemming met de dienst HR.
Zowel inhoudelijke als begeleidings-didactische thema’s worden aangebracht in een veilige en
zorgzame leeromgeving.
Daarnaast ontwikkelde de SOD het concept Groeiwijs met als doel effectieve
professionaliseringsmogelijkheden voor begeleiders te voorzien via interne lerende netwerken.
Het biedt de mogelijkheid om de eigen expertise intern te ontsluiten en ontwikkelde materialen,
visieteksten, leidraden te implementeren. Een eerste thema dat wordt uitgerold in deze lerende
netwerken in 2020-2021 concentreert zich op het omgaan met groepen en teamdynamiek.

•

•

•

•

•

•

•

•
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De SOD nam ook het initiatief in het opzetten van de grote corona-enquête voor
medewerkers van OVSG en in het bijzonder het bevragen van de pedagogisch begeleiders.
De resultaten zijn verwerkt en uitgebreid toegelicht in de pedagogische raad. Ze geven ons
inzicht in de specificiteit van begeleiden op afstand, het digitaliseren en het omgaan met werkprivébalans en welbevinden van onze medewerkers in tijden van corona. Ze bieden handvatten
en richtingwijzers om de toekomstige kwaliteitszorg en het plaats- en tijdsonafhankelijk werken
(PTOW) vorm te geven.
Naast het organiseren van digitale OVSG-toetsen, boden we deelnemende scholen vanaf dit
schooljaar ook persoonlijke schoolfeedbackrapporten. Dit rapport bood scholen
verbredende en verdiepende analyse en interpretatie wat ze in nauwe samenwerking met hun
adviseur konden opnemen in hun kwaliteitszorgwerking (toelichting hierover werd gegeven
tijdens de parlementaire zitting rond centrale toetsing).
Kwaliteitszorgwerking van de OVSG-toets: intern de kwaliteit van de toets en toetsvragen
optimaliseren. In samenwerking met de toetsgroepen werd aan de slag gegaan op basis van
descriptieve statistieken op basis van de digitale (proef)toetsen om de betrouwbaarheid en
validiteit van de OVSG-toets te verhogen en toetsontwikkelaars verder te professionaliseren in
toetsontwikkeling. Daarnaast werd gewerkt aan het stimuleren en versterken van de
datageletterdheid van begeleiders om hen in deze rol ten aanzien van scholen te versterken.
Kwaliteitszorgwerking van de OVSG-toets: om vergelijking voor scholen met referentiegroepen
waarheidsgetrouwer te laten verlopen, introduceerden we nieuwe SES-groepen. Dit op basis
van nauwkeurige/recentere databanken van de overheid en aangepaste statistische principes.
(filmpje met uitleg over SES-groep aanpassingen)
De SOD stond in voor de begeleiding van een stagestudent pedagogische wetenschappen
die mee werk maakte van een wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling van
schoolfeedbackrapporten op basis van de OVSG-toets.
Kennisdisseminatie door middel van een selectie van relevante publicaties in
wetenschappelijke en praktijktijdschriften (op basis van de prioriteiten in ons driejaarlijks
begeleidingsplan) voor begeleiders via de wekelijkse ‘maandagmail’ vanuit de strategische
prioriteiten.
Ondersteuning van het PBD Boost-project in cocreatie met de projectleider, met uitrol van tal
van acties in opvolging van de doorlichting van de PBD door de Commissie Monard (cf. Boostproject – zie hoofdstuk 3)).
Organisatie van themagerichte interne professionaliseringen (‘Gemeenschappelijke
bijeenkomsten’) voor de volledige PBD van OVSG vanuit de strategische prioriteiten van het
begeleidingsplan.

7. Samenwerking met andere onderwijsactoren
7.1 Samenwerking met andere PBD’s
Een zestal keer per jaar overleggen de directies/coördinatoren van de pedagogische
begeleidingsdiensten van het GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG en POV. Dit overleg is niet
formeel of decretaal geregeld maar het fungeert wel als overkoepelende stuurgroep voor onderliggende
overlegorganen waarvoor de betrokken koepels een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten
bij de opmaak van het nieuwe begeleidingsplan. Daarnaast worden bijkomende mogelijkheden tot
samenwerking er verder verkend. Afgelopen schooljaar werden onder andere afspraken gemaakt over
afstemming in de modaliteiten van registratie van bereik en werktijd van pedagogisch begeleiders met
het oog op efficiëntiewinst en gelijkgerichte rapportering naar de overheid in onze jaarverslagen.
Voor een verslag van de activiteiten binnen elk van de officiële samenwerkingsovereenkomsten
verwijzen we naar de bijlagen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Competentieontwikkeling (bijlage 2)
Taalbeleid (bijlage 3)
Curriculumontwikkeling + EVC (bijlage 4)
Effectiviteit (bijlage 5)
NT2 jaarverslag (bijlage 6)
NT2 samenwerkingsovereenkomst (bijlage 10)
Geletterdheid (bijlage 7)
Onderwijs aan gedetineerden (bijlage 8)

Met het provinciaal onderwijs Vlaanderen is een formele samenwerkingsovereenkomst voor
pedagogische ondersteuning voor het basisonderwijs, buitengewoon onderwijs, Centra voor deeltijds
onderwijs, volwassenenonderwijs en CLB.

Samenwerking curriculum Openbaar Onderwijs
In 2016 engageerden de onderwijsverstrekkers openbaar onderwijs zich om samen te werken op het
vlak van curriculum. Meer bepaald worden gezamenlijke leerplannen geschreven binnen het openbaar
onderwijs. Tijdens het schooljaar 2019-2020 ligt de nadruk vooral op de modernisering van het
secundair onderwijs, maar daarnaast worden ook nog in de tweede en derde graad nieuwe leerplannen
ontwikkeld die urgent (omwille van nieuwe referentiekaders of omwille van nieuwe regelgeving) zijn. Op
31 januari 2020 was OVSG verantwoordelijk om de gezamenlijk ontwikkelde leerplannen in te dienen
bij de onderwijsinspectie. Deze werden ook goedgekeurd.
Eerste graad

Derde graad TSO
Derde graad BSO (3de jaar)

A-stroom basisopties
B-stroom basisopties
B-stroom opstroomoptie
A-stroom basisvorming
(aanpassing)
B-stroom basisvorming
(aanpassing)
Mechanische
vormgevingstechnieken
Naamloos jaar basisvorming

OO-2020-001
OO-2020-002
OO-2020-003
OO-2019-001
OO-2019-002
OO-2020-005
OO-2020-008

Tabel 6: leerplannen ingediend op 31/1/2020

De dienst DKO organiseerde ontmoetingsdagen voor het domein samen met GO!
In het schooljaar 2019-2020 werden binnen het domein dans i.s.m. het GO! 3 regionale
netwerkmomenten voor leraren georganiseerd. De realisatie van de nieuwe einddoelen
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(basiscompetenties en beroepskwalificaties) stond hierbij centraal. Leraren verwierven inzicht in hoe de
nieuwe einddoelen geordend zijn en er werd een plan van aanpak besproken van hoe ze te
implementeren in hun onderwijsleerpraktijk.

7.2 Samenwerking met andere POC’s
Met de omkadering die decretaal aan de POC is gegeven, wordt voornamelijk de ISC
(internettensamenwerkingscel) en een aantal VLOR-werkgroepen opgevolgd. Artikel 16, §2 van het
decreet op de leerlingenbegeleiding stelt het volgende: “de permanente ondersteuningscellen werken
samen in een netoverstijgende regionale ondersteuningscel. De netoverstijgende regionale
ondersteuningscel opgericht door de permanente ondersteuningscellen zet minimaal in op
professionalisering voor de thema’s, zoals bepaald voor de netoverstijgende regionale
ondersteuningscellen”.
Momenteel neemt de ISC reeds een aantal opdrachten voor de CLB-sector op (overleg kabinet,
makelaar naar externen bv. Bednet, Integrale jeugdhulp, informatieveiligheid, CLB-chat,
onderwijskiezer, LARS, VWVJ …). Maar in het nieuwe decreet worden een aantal bijkomende
opdrachten voor de ISC meegegeven. Het valt af te wachten wat dit zal betekenen voor de werking van
de ISC in de toekomst.
Met de mandaathouders van onze centra werd afgesproken om een aantal CLB-medewerkers vanaf
het schooljaar 2018-2019 mee te laten aansluiten bij dit netoverstijgend en sectoraal overleg. Dit
gebeurde voor de volgende netoverstijgende werkgroepen:
•

•

•

•

•
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Werkgroep ISC-M
Deze werkgroep ontwikkelt de sjablonen van de M-verslagen, de richtlijnen voor centra m.b.t.
het M-decreet en stemt af met de coördinator van LARS m.b.t. bijsturingen die nodig zijn vanuit
wijzigingen in het M-decreet.
Stuurgroep LARS
In de stuurgroep LARS wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beleid rond LARS. De te
ontwikkelen vernieuwingen m.b.t. LARS worden hier geagendeerd en besproken. Van de
betrokken medewerker wordt verwacht om aanwezig te zijn op de stuurgroep LARS en de
agenda vooraf af te stemmen met de centra zodat hun inbreng kan worden meegenomen naar
de stuurgroep.
Werkgroep ISC-PGZ
Deze werkgroep wordt opnieuw opgericht en heeft als opdracht om een netoverstijgende visie
te ontwikkelen m.b.t. de systematische consulten en in een tweede fase de invulling ervan
verder vorm te geven.
Werkgroep Integrale Jeugdhulp
Binnen het domein van de Integrale Jeugdhulp bestaan verschillende netoverstijgende
initiatieven. Vooral rond de NAFT-trajecten (i.f.v. duaal leren), persoonsvolgende financiering
… en de nieuwe invulling van de draaischijffunctie van de centra zal het komende jaar input
gevraagd worden.
Jaarverslag sector
Om het sectoraal jaarverslag vorm te geven wordt beroep gedaan op het POC om het ontwerp
van jaarverslag na te lezen, de voorgestelde conclusies na te kijken, zelfanalyses voor te stellen
en persberichten na te lezen.

7.3 Formeel overleg inspectie – begeleiding
Zoals decretaal bepaald is ook tijdens het schooljaar 2018-2019 formeel overleg ingepland tussen de
onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten, zowel voor de onderwijsniveaus als in
een overkoepelend overleg.
We verwijzen hiervoor naar het gemeenschappelijk jaarverslag ‘Formeel overleg onderwijsinspectie
PBD 2019-2020 (bijlage 9).

7.4 Samenwerking met hogescholen, universiteiten en externe partners
Als pedagogische begeleidingsdienst blijven we het belangrijk vinden om zoveel mogelijk evidence
informed te werken. Vanuit onze eigen doelstellingen, specifiek gericht naar onze begeleidingspraktijk
in scholen, zijn we vooral geïnteresseerd in het praktijkgericht benutten van wetenschappelijk
onderzoek.
We doen dit op verschillende manieren en volgens verschillende intensiteit, gaande van zelfonderzoek
doen, over actief participeren aan onderzoek (materialen ontwikkelen, uittesten in het veld, samen
nadenken over interventies) tot deel uitmaken van een klankbordgroep of stuurgroep met als doel de
praktijkrelevantie van het onderzoek te bewaken, of door het verspreiden van inzichten op basis van
literatuurstudie van afgerond onderzoek.
Als pedagogische begeleidingsdienst dragen we bij aan de valorisatie van deze onderzoeken. Enerzijds
maken we via onze communicatiekanalen deze onderzoeksprojecten bekend bij onze instellingen.
Anderzijds geven wij deze onderzoeken ook een plaats binnen onze werking bij de ontwikkeling van
nieuwe materialen, nascholingen begeleidingsinitiatieven.
We staan stil bij enkele van deze samenwerkingen:

Prioritair nascholingstraject ‘SWITCH’
In 2019-2020 ging het tweede jaar van ‘SWITCH’ van start. Het betreft het prioritair nascholingsproject
dat OVSG en POV in nauwe samenwerking met UGent (vakgroep orthopedagogiek) uitwerken. Net
zoals in 2018-2019 werden opnieuw 19 kernteams ondersteund. We bereikten 210 kernteamleden en
108 extra ondersteuners uit het ondersteuningsteam.
Het SWITCH-project is gebaseerd op het doctoraat van prof. dr. Inge van de Putte (2019) waarin ze
rapporteert over vijf rollen waartussen ondersteuners continu ‘switchen’. In het eerste jaar werden reeds
drie rollen besproken. In het tweede jaar werden doorheen de nascholingssessies de rollen van
‘procesbegeleider’ en ‘verbinder’ (beiden i.f.v. ‘partnerschappen tussen ondersteuners en externen’)
diepgaand verkend, alsook de samenhang tussen de vijf rollen.
Hieronder bieden we een overzicht van de belangrijkste realisaties m.b.t. de rollen van procesbegeleider
en verbinder:
•

•
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Procesbegeleider: De cyclus van handelingsplanning werd diepgaand besproken en kreeg zo
meer gedragenheid; Ondersteuners bekwaamden zich in het formuleren van haalbare doelen
met handelende werkwoorden, en dit in samenspraak met andere partners; Ze verwierven
inzicht in co-creatie en leerden zelfstandig werken met co-creatieve methodieken; Ze
verwierven meer inzicht in de rollen en taken van de verschillende actoren rond de leerling (o.a.
door kaders, oefeningen rond perspectiefwissel…); De drempel om met het CLB samen te
werken werd verlaagd doordat men meer inzicht kreeg in elkaars taken. Ondersteuners voelden
zich ook gesterkt om met CLB-medewerkers in gesprek te gaan over verslagen van leerlingen.
Verbinder: Ondersteuners verwierven inzicht in de complexe relatie tussen de rol van ‘verbinder’
en die van ‘inclusiebezieler’ (2018-2019). Ze beseffen dat ze eigenlijk moeten inzetten op het

continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden waardoor het kind kan participeren
(inclusiebezieler), maar doen in de praktijk regelmatig uitspraken over de schoolloopbaan van
leerlingen en/of nemen beslissingen hierrond. Dit laatste is echter de taak van de school;
Ondersteuners verwierven daarnaast een sterk inzicht in het fenomeen ‘weerstand’.
De focus van het tweede jaar lag op de transfer van hetgeen de kernteamleden leerden naar hun
collega’s van het ondersteuningsteam. Hiervoor organiseerden de kernteams, met ondersteuning van
de trajectbegeleider, een interne studiedag voor hun team (live of digitaal). Daarnaast hebben we ook
ingezet op transfer Vlaanderenbreed. We organiseerden hiervoor een online studiedag voor
ondersteuners die niet deelnamen aan SWITCH en hun coördinatoren, zorgcoördinatoren,
leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers… Eerst boden we een webinar aan, gegeven door prof. dr.
De Schauwer, over de vijf rollen van ondersteuners. Nadien voorzagen we twee rondes waarin we 8
verschillende keuzesessies aanboden met daarin goede praktijkvoorbeelden. We ontvingen 230
inschrijvingen voor deze studiedag. Deze werd bijzonder goed onthaald.
Doorheen het traject kwam het projectteam meermaals samen om de sessies en de online studiedag
gezamenlijk uit te werken, om ervaringen uit te wisselen, evaluatieresultaten te bespreken en te bekijken
welke bijsturingen mogelijk zijn. Tussentijds werden overlegmomenten vastgelegd met medewerkers
van UGent die een rol als kwaliteitsbewaker innamen en die zelf ook een sessie en ondersteunende
materialen (o.a. een video rond ‘co-creatie i.f.v. participatie’) uitwerkten voor het traject. Het
videomateriaal en de fiches met goede praktijkvoorbeelden die doorheen het project ontwikkeld werden,
zijn terug te vinden op de ‘SWITCH’-pagina op KlasCement (Iedereen Telt Mee):
https://www.klascement.net/organisatie/24411/

Prioritair nascholingsproject ‘Samen aan de poort’
Samen aan de poort is een opleidingstraject om schoolleiders te versterken in hun rol als poortwachter.
Daarnaast is een even belangrijk doel het leren uit de trajecten over de verschillende netten heen. In
het kader hiervan zijn we op zoek gegaan naar onderzoekspartners. Er werd een
samenwerkingsverband opgezet met UA en KUL, aangezien de thematiek ook een meerwaarde was
binnen hun lopend onderzoek. Wij hebben ons traject grondig kunnen opvolgen en evalueren dankzij
de deskundige en wetenschappelijke expertise van de partners. Deze partners hebben de relevante
data kunnen gebruiken binnen hun onderzoeksvelden. Een duidelijke win-win.
OVSG werkte een traject uit met het stedelijke onderwijs van Antwerpen en Gent. Via opleiding en
begeleiding gingen we samen met de deelnemende schoolleiders op zoek naar hoe ze hun leiderschap
kunnen delen en wat dit betekent voor hun eigen rol. Het traject bestond enerzijds uit een opleiding over
gedeeld leiderschap en het werken met professionele leergemeenschappen. Anderzijds werd het
aangevuld met coaching voor de schoolteams in hun eigen context. In intervisies konden deelnemers
hun ervaringen met elkaar delen. Dat alles ging gepaard met een intensief opvolgings- en
onderzoekstraject. We trokken zes conclusies en bundelden deze ervaringen in een nieuw
nascholingstraject ‘Van schooldirecteur naar leider van leerkrachtenteams’.23

23

Imago september 2020/1: Schooldirecteur m/v gezocht: bruggenbouwer en poortwachter
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De dienst DKO ontwikkelde MiX – Music Education Platform (Erasmus+)
Het MIX-Erasmus+ project is een internationale samenwerking tussen
België (OVSG), Nederland (Cultuurconnectie) en Finland (Lapin
musiikkiopisto).
MIX is een communicatie- en e-learning platform gecreëerd door en voor
muziekleraars en wil voor innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
bevorderen binnen muziekeducatie.
MIX inspireert muziekleraars door praktische voorbeelden en
getuigenissen met didactische tips aan te bieden aansluitend bij deze
thema’s:
•
•
•

Diversiteit
Creativiteit
Ludodidactiek

MIX verbindt muziekleraars met de leervraag en de leefwereld van de kinderen van vandaag. Het biedt
hen ook de toegang tot een hele nieuwe wereld van uitwisselingsmogelijkheden met collega's op lokaal,
nationaal en Europees niveau.
Het MIX project wordt gefinancierd door de Europese commissie. OVSG is als projectcoördinator
verantwoordelijk voor het hele project. Het loopt in totaal over 3 schooljaren. Het is gestart op 1
september 2018 en loopt af op 31 augustus 2021. Tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn volgende
activiteiten ontplooid:
Maandelijkse Skype meetings
Hierop wordt de inhoud en de voortgang van het project met alle partners besproken. Dit gebeurt o.b.v.
een door OVSG opgemaakte agenda die op voorhand wordt bezorgd aan alle partners. De opvolging
en aanpassingen van taken en afspraken worden bijgehouden en samen met de verslagen door OVSG
in een gezamenlijke folder gezet.
Transnational Project Meetings
In het schooljaar 2019-2020 vonden er 2 van deze meetings plaats:
•
•

Utrecht (NL) op 6 oktober 2019 rond het afstellen van de beoogde doelen op het product
Rovaniemi (FIN) op 12 Januari 2020 rond de afspraken over inhoud, timing en benadering van
de tool.

Transnational Training & Learning Activities
Deze driedaagse leer- en trainingsactiviteiten worden georganiseerd rond elke subthema. Hier wordt de
theorie aan de praktijk getoetst en delen lokale leraren, experten en stakeholders hun kennis en
expertise met het projectteam.
In het schooljaar 2019-2020 stonden ludodidactiek (Utrecht van 3-5 oktober 2019) en creativiteit
(Rovaniemi van 9-11 januari 2020) centraal.
Opmaken van een learning design voor de webtool
De MIX web tool leidt leraren door verschillende kennis- en bewustzijnsniveaus van hun professionele
ontwikkeling rond diversiteit, creativiteit en ludodidactiek. Het doet dit op zowel een horizontale (over de
thema’s heen) als verticale (kennisopbouwende) manier.
Opmaak van surveys en vragenlijsten
Deze worden gebruikt om de impact van de tool bij de eindgebruiker te meten.
Bouw van het MiX webplatform
Op basis van de output van de TTLA’s is er een eerste ontwerp van platform ontwikkeld. Dit is a.d.h.v.
de surveys getest en bevraagd bij de eindgebruikers. Tijdens de TPM in Rovaniemi is dit besproken en
zijn er afspraken gemaakt rond bijsturing ervan
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SOVO (secundair en volwassenenonderwijs) zet in op Route Duaal: professionaliseringstraject
voor trajectbegeleiders duaal
Duaal leren is een nieuwe leerweg waar nog veel scholen zoekende in zijn. Leerkrachten krijgen als
trajectbegeleider een andere rol: ze moeten intensiever samenwerken met mentoren uit bedrijven, ze
moeten samen met het bedrijf en de leerling de opleiding vorm geven, ze zijn het eerste aanspreekpunt
voor bedrijven en ouders met organisatorische vragen. Er is dan ook grote nood aan ondersteuning en
professionalisering van deze leerkrachten.
In 2018-2019 deden we vijf netwerkdagen voor trajectbegeleiders, in de twee volgende schooljaren
waren er telkens drie gepland. Op deze lerende netwerken bereiken we jaarlijks al onze duale scholen
SO en BuSO alsook al onze centra voor deeltijd leren. We moedigen de scholen aan om zoveel mogelijk
in team aan de netwerkdagen deel te nemen: twee trajectbegeleiders samen met een technisch
adviseur, een trajectbegeleider, leerlingbegeleider en een leerkracht PAV, kortom een team duaal,
omdat we er van overtuigd zijn dat de schoolinterne transfer van de inhouden van de netwerkdagen op
die manier beter gemaakt kan worden.
Als we willen van duaal leren een succes maken, dan moeten ook directies hier blijven tijd en ruimte in
investeren. Door de inhouden van de netwerkdagen ook naar directies te brengen op onze vaste
ontmoetingsdagen voor schoolleiders, vergroten we het draagvlak voor duaal leren. We zorgen er voor
dat directies die reeds duale opleidingen aanbieden geïnformeerd en betrokken blijven en dat niet-duale
directies geïnspireerd kunnen geraken om er ook aan te beginnen.
De noden van de duale scholen worden op de netwerkdagen in kaart gebracht. Gedeelde noden nemen
we op in een volgende netwerkdag. Anderen worden school per school aangepakt. Onze eigen focus
voor de begeleidingen op school blijft het opzetten van duale teams, het opzetten van een interne
overlegstructuur en de samenwerking met de bedrijven versterken.
De trajectbegeleider is de bindende factor tussen bedrijf, school en leerling. Een goede
trajectbegeleiding is de sleutel tot een succesvolle uitbouw van duaal leren. Als pedagogische
begeleiding moeten we hier blijven op inzetten.

Schoolontwikkeling via leergemeenschappen – SOVO werkt mee aan de publicatie ‘Team
School’
Uit
onze
praktijkervaring
en
uit
eerste
onderzoeksresultaten blijkt dat leergemeenschappen een
krachtige professionaliseringsvorm zijn met effect tot op de
klasvloer. We werkten samen met verschillende experts en
onderzoekers aan de publicatie ‘Team School’ over het
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creëren van leergemeenschappen in Onderwijs.24 De dienst SOVO koos er immers expliciet voor om
de nieuwe eindtermen van de modernisering secundair onderwijs via leergemeenschappen in de
praktijk te implementeren.
Team School helpt om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle
en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen
om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen, Dit boek
legt uit wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor leergemeenschappen en welke verschillende fasen
bij de ontwikkeling en inbedding ervan in de school en over scholen heen moeten worden doorlopen.

OVSG werkt samen met de provincie Limburg aan het traject ‘Ontdek techniektalent’
De provincie Limburg stelt een halftijdse begeleider ter beschikking van het gemeentelijk en stedelijk
basisonderwijs in Limburg (vanuit SALK-middelen). De collega ondersteunt de scholen in hun concrete
werking rond techniekonderwijs. Dit gebeurt laagdrempelig door workshops voor leerlingen en een
(netwerk)aanbod voor leraren.
De medewerker OTT neemt deel aan de werking van OVSG met als doel wederzijdse verrijking van
STEM-inzichten. Zo participeert de medewerker OTT aan regionaal overleg OVSG en een publicatie
rond STEM. De OVSG-begeleider maakt kennis met de netwerken en workshops van OTT.
Tot slot worden de vragen van scholen besproken en zetten we samen in op ondersteuning van STEMvragen.

Basisonderwijs zoemde in op effectmeting in het Project differentiatie
Effecten van begeleidingsinterventies meten is complex, maar essentieel. In de periode 2018-2020
realiseerde onze pedagogische begeleiding een tweejarig project over differentiatie in de derde graad
basisonderwijs. Dit traject namen we als casus voor een grondige analyse aan de hand van de DIQuest, een wetenschappelijk gevalideerde bevraging (Coubergs, Struyven, Vanthournout & Engels,
2017) die zowel voor als na het traject werd afgenomen. Onze studie- en ontwikkelingsdienst
analyseerde de resultaten.
Focus op differentiatie
Bij de projectoproep nodigden we leraren van de derde graad uit om twee jaar lang te werken aan een
zelfgekozen traject rond differentiatie. Vijftien scholen werden geselecteerd. Bij de start maakten we
samen met de teams een foto die in beeld bracht wat de school al deed op het vlak van differentiatie en
hoe ze daarover dacht. Ook naar het welbevinden en denken van de leerlingen werd gepeild. We
bepaalden in overleg met de teams een eind- doel en stelden een plan op om dat doel te bereiken. De
leraren gingen aan de slag in hun klas, overlegden met hun collega’s en met collega’s van andere
deelnemende scholen. Ze volgden een vorming over differentiatie en wat ze daar leerden, werkten ze
uit in hun school. Een begeleider van de pedagogische begeleidingsdienst kwam hen daarbij
ondersteunen, met maximaal zes interventies per schooljaar. In de loop van het traject werd regelmatig
gemeten wat veranderd was en wat het effect daarvan was op de leerlingen. Er ontstond er een krachtig
samen- spel tussen de geëngageerde teams, sterke directies en de begeleiders van OVSG.
Wat zijn de bevindingen?
De deelnemers vulden voor en na het traject de DI-Quest bevraging online in. Die bestaat uit 30
stellingen over 5 onderwerpen: visie op leren, ethisch kompas (focus op leerling bij het leren tegenover
focus op de methode/leerplannen), flexibele groeperingsvormen, evaluatie (evalueren om te
rapporteren tegenover evalueren om nieuw aanbod te voorzien) en differentiëren op basis van interesse,
leerstatus en leerprofiel.

24

Imago maart 2020/3: Boekbespreking - Startende leerkrachten: bouwen aan zelfvertrouwen en begeleiding
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Uit de analyse bleek dat de begeleiding het denken van de leraren wel degelijk beïnvloed heeft. De
pedagogische begeleiding van OVSG heeft er in grote mate toe bijgedragen dat leraren meer overtuigd
zijn van de kan- sen die differentiëren biedt. Na dit proefproject gaan leraren er significant meer vanuit
dat het succes van hun leerlingen gerelateerd is aan de inspanningen die ze leve- ren. In vergelijking
met het begin hanteren ze meer flexibele groeperingsvormen. Daarnaast stippelen zij meer routes uit
op maat van de leerling. Hierin scoren leraren die alle begeleidingsmomenten volgden significant hoger
dan leraren die slechts een aantal begeleidingsmomenten bijwoonden. Ook droeg de pedagogische
begeleiding van OVSG er in grote mate toe bij dat leraren meer rekening houden met de verschillen in
interesses, leerstatus en leerprofiel van de leerling. En tot slot zijn de leraren er op het einde van het
project significant meer van overtuigd dat verschillen tussen leerlingen kunnen worden aangewend om
het leerrendement van alle leerlingen te verhogen. Al deze bevindingen wijzen duidelijk op het effect
van onze werking. Maar er blijven ook aandachtspunten. Zo leggen leraren de focus nog steeds meer
op handboeken, leerplannen en verwachtingen van de inspectie dan op de leerling zelf. Ook kunnen
leraren nog groeien in het geven van feedback op basis van de output.
Ten slotte werden ook het welbevinden en denken van de leerlingen gemeten. Verschillende scholen
zagen een gunstige evolutie, maar of dat een direct effect is van de pedagogische begeleiding, valt
moeilijk hard te maken. Het onderzoek toont aan dat de inspanningen van de begeleiders
basisonderwijs in dit project rendeerden. Door het project te koppelen aan een grondig onderzoek,
kunnen we aantonen dat pedagogische begeleiding effect heeft tot op de klasvloer. Dat hoeft op zich
niet te verwonderen want de inzichten over wat werkt bij professionalisering zaten in dit project
verweven.

Figuur 19: kenmerken van professionalisering die werkt
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8. Conclusies en beleidsaanbevelingen
8.1 Duidelijke prioriteiten en effectmeting als leidraad voor resultaatsgerichte
werking van de PBD
Als pedagogische begeleidingsdienst voelen wij een grote verantwoordelijkheid in het ondersteunen,
borgen en ontwikkelen van de onderwijskwaliteit in al onze onderwijsinstellingen. Ons gemeenschappelijk streefdoel is een brede ontwikkeling bij al onze lerenden, waarbij we binnen de gegeven
middelen en mogelijkheden, excellente resultaten nastreven met respect voor en erkenning van de
diverse onderwijsbehoeften. In dit begeleidingsverslag hebben we de huidige werking van de PBD van
OVSG geschetst in al haar rijkdom, veelheid en variatie. Dit begeleidingsverslag getuigt dat we hiervoor
opnieuw voor een groot doelpubliek een breed ondersteuningsaanbod realiseerden.

De PBD formuleert haar doelen in een uitdagend begeleidingsplan met focus op het ‘samen
leergemeenschap vormen’
We ontwikkelden het begeleidingsplan 2018-21 ‘Samen leergemeenschap vormen’ geheel volgens de
uitgangspunten van de kwaliteitsdriehoek en het Referentiekader Onderwijskwaliteit, als een coherent
en geïntegreerd kader. We kozen ervoor om een aantal kernuitdagingen als ‘speerpunten’ van onze
werking projectmatig aan te pakken vanuit een niveau-overstijgende benadering. Op die manier creëren
we enerzijds scherpte, focus en duidelijke prioriteiten in onze strategische planning, en zetten we
anderzijds sterker in op niveau-overstijgende samenwerking en afstemming. Deze niveau-overstijgende
werking laat tevens toe om expertise over de niveaus heen uit te wisselen en een meer gelijkgerichte
werking te verkrijgen. In deze projecten is effectmeting systematisch toegepast als uitgangspunt voor
kwaliteitsontwikkeling (IKZ). In de tweede helft van het schooljaar 2019-’20 kregen de werkgroepen de
kans om hun ontwikkelwerk af te ronden en werden de materialen verspreid binnen de PBD in functie
van een krachtige implementatie in het werkveld vanaf het schooljaar 2020-2021. Tijdens deze
regeerperiode zullen we echter worden geconfronteerd met besparingen op onze reguliere middelen en
een herformulering van onze kernopdrachten waardoor deze niveau-overstijgende projectwerking onder
druk komt te staan.

De PBD van OVSG engageert zich om een interne organisatiestructuur uit te werken
die flexibel kan inspelen op beleidsuitdagingen en noden geformuleerd door onze
onderwijsinstellingen en besturen. Onze scholen, centra en academies zullen vanuit
één aanspreekpunt een beroep kunnen doen op specifieke expertise die niveauoverstijgend binnen de PBD van OVSG aanwezig is. Vanuit een inventarisatie van
recente begeleidingsvragen zullen we onze makelaarsrol verbreden en uitdiepen zodat
we maximaal kunnen anticiperen op vragen van onze scholen.
Opdat wij onze scholen duurzaam en kwaliteitsvol kunnen begeleiden, vragen wij om
de PBD een stabiel contingent aan begeleiders toe te kennen, dat op zijn minst gelijk
loopt met de duur en/of de periode van het begeleidingsplan.

De coronacrisis gaf een nieuwe focus aan onze begeleiding
De coronacrisis kende ook op onze werking een grote impact. We brachten reeds bij de start van het
schooljaar 2019-2020 de digitale competenties van al onze medewerkers in kaart, dit in functie van een
toekomstbestendig intern professionaliseringtraject voor alle medewerkers van de PBD. De coronacrisis
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zorgde voor een versnellingsbeweging in de digitale kennis- en expertiseontwikkeling binnen onze PBD.
Tijdens de coronacrisis werd de focus van onze werking volledig gericht op de ondersteuning van onze
scholen met betrekking tot afstandsleren (via belrondes, intervisies met leidinggevenden, begeleiding
van op afstand…). Daarnaast organiseerden we voor het brede publiek (dus niet alleen voor onze
leraren en scholen) webinars en ontsloten we ondersteunende materialen via onze webpagina e-leren.
De coronacrisis noopte er ons dan ook toe om een aantal begeleidingsinitiatieven te herprioriteren.
Hierdoor konden we een aantal acties uit ons begeleidingsplan voor het tweede semester van 20192020 niet realiseren. Maar tegelijkertijd heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat we als
begeleidingsdienst een aantal nieuwe innovaties versneld omarmden binnen het speerpunt
‘toekomstgericht school maken’ van ons begeleidingsplan 2018-2021.

De PBD van OVSG engageert zich om de frequentie en intensiteit van het
ondersteunen van leerkrachten, schoolteams en directies te versterken via blended
begeleiden, door begeleidingscontacten uit te werken via digitale tools. Bijkomend
wordt nagegaan in welke mate ‘klasspecifieke’ begeleidingsvragen opgenomen
kunnen worden, binnen het beschikbare personeelskader.
We vragen dat de overheid samen met ons en de andere onderwijsverstrekkers in een
open dialoog realistische taakverwachtingen formuleert ten aanzien van de
pedagogische begeleidingsdiensten.

Versterkt inzetten op de decretale kernopdracht aanvangsbegeleiding
De primaire verantwoordelijkheid om starters te ondersteunen ligt bij onze scholen. Als een ‘volgende
stap’ in het professionaliseringscontinuüm van leerkrachten na de basisopleiding tot leerkracht is het
cruciaal om via aanvangsbegeleiding generieke inzichten en competenties uit de lerarenopleiding aan
te vullen en te verbinden met context-specifieke kennis en ervaringen. Wij nemen deze rol op door sterk
in te zetten op de professionalisering en ondersteuning van de mentoren, die op hun beurt op school
instaan voor de ondersteuning van startende leerkrachten. Bijkomende focusten we in onze begeleiding
op de aanvangsbegeleiding voor specifieke doelgroepen en Brusselse starters.

De PBD van OVSG engageert zich om scholen instrumenten aan te reiken in het
realiseren van een constructief HR-beleid met focus op begeleiding van mentoren en
directeuren.

8.2 De aanbevelingen van de commissie Monard als kwaliteitsimpuls
Voor de opvolging van de aanbevelingen op basis van de hervisitatie ontwikkelden we een projectplan
‘PBD-BOOST’. De inzet van dit project was de organisatie en werking van de PBD versneld bij te sturen
en te vernieuwen in opvolging van de aanbevelingen. Hierbij werd zo veel mogelijk aansluiting gezocht
bij bestaande, lopende werkzaamheden in de PBD, bij de uitvoering van het Begeleidingsplan 201821 en de OVSG-brede werking. Na bekendmaking van de rapporten startte een intern opvolgingstraject
en werd een projectplan opgesteld. OVSG zette extra middelen in om voor de duur van het schooljaar
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2019-2020 het verbeterplan te laten coördineren door een projectleider. De projectleider bewaakt
de timing, de volgorde van de verschillende ondernomen acties en een daadkrachtige en efficiënte
implementatie binnen de werking. Een aantal acties uit het projectplan PBD-BOOST lopen nog door in
het schooljaar 2020-2021.

Naar een doordachte aanpak voor beleidszwakke scholen
De Vlaamse Regering besliste om gestandaardiseerde, gevalideerde en centrale toetsen te
ontwikkelen. Als onderwijsverstrekker zien wij de meerwaarde van deze toetsen voor
kwaliteitsontwikkeling en leerwinstmonitoring; belangrijk hierbij is:
•

•

De finaliteit van deze toetsen dient scherp gesteld te worden. De primaire rol van
overkoepelende toetsen is ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling, dat wil zeggen het
beleidsvoerend vermogen en de interne kwaliteitszorg van scholen.
OVSG beschikt over jarenlange expertise in het ontwikkelen van gevalideerde toetsen. Als
vertegenwoordiger van onze onderwijsinstellingen vragen wij met aandrang om als volwaardige
partner betrokken te worden bij de ontwikkeling en de implementatie van deze toetsen.

De PBD van OVSG wil inzetten op impact/effectiviteitsonderzoek van de geboden ondersteuning in
scholen, inclusief de monitoring van kwaliteitsindicatoren.
We zijn ervan overtuigd dat we met een doordachte aanpak beleidszwakke scholen tijdig kunnen
detecteren. We willen ons uitdrukkelijk engageren om een meer sturende rol op te nemen en gericht in
te zetten op de opvolging van zwak presterende scholen (geïdentificeerd via doorlichtingen en/of
gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven). Tijdens de coronacrisis organiseerden
we zo bv. reeds een aantal laagdrempelige initiatieven om die scholen te bereiken waar we geen
ondersteuningsvragen van kregen (bv. belrondes om actief scholen te bevragen naar hun noden,
(thematische) zitdagen …).
Daarnaast is het nodig om onze huidige preventieve werking te blijven waarborgen: proactief werken
aan kwaliteitsversterking is een uitdaging voor álle scholen. We willen daartoe vooral focussen op het
schoolbeleid door in te zetten op een aantal specifieke, sterk kwaliteitsgerelateerde thema’s (bv
datageletterdheid, …) én ondersteuning bieden op basis van noden die scholen zelf definiëren. We zijn
ervan overtuigd dat deze proactieve aanpak die vanuit vertrouwen, contextgericht, trajectmatig en
geïntegreerd instellingen te ondersteunt, een onmisbare schakel vormt in de versterking van
onderwijskwaliteit.

De PBD van OVSG engageert zich om op basis van zwakke resultaten op de OVSGtoets en gestandaardiseerde toetsen, de school en het schoolbestuur aan te spreken
en een begeleidingsvoorstel voor optimalisatie van de leerlingenresultaten voor te
leggen.
Hiernaast vormt onze huidige preventieve aanpak een onontbeerlijke aanvulling,
naast deze eventueel nieuwe curatieve rol. We vragen om dit mee te nemen in het
(her-)bepalen van de kernopdrachten van de PBD.

Een geïntegreerde aanpak voor nascholing en begeleiding
De commissie Monard gaf nadrukkelijk de aanbeveling om begeleiding en navorming te integreren.
Nascholing is gericht is op kennisverwerving, waar begeleiding ondersteuning biedt bij de concrete
vertaling naar de werkvloer van de aangeleverde kaders. Deze complementariteit is een troef. Eén
ontwikkelde methodologie, gemeenschappelijke objectieven en evaluaties zorgen voor een groter effect
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van de begeleiding. Voor scholen, academies en centra is het belangrijk dat zij één aanspreekpunt
hebben die nascholing en begeleiding op elkaar afstemt. We zien hier een coördinerende rol voor de
begeleiding.

De PBD van OVSG engageert zich om op basis van begeleidingsvragen door scholen
en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vormings- begeleidingsinitiatieven uit te
werken vanuit een sterke vakdidactische invalshoek.
Vanuit haar rol kan een PBD de nascholing induceren in scholen, zodat dit aanbod
geïntegreerd met het begeleidingsaanbod en doelgericht ingezet kan worden. Wij
vragen dan ook dat de PBD haar coördinerende rol in deze kan blijven opnemen.

Gedeeld leiderschap centraal in de directieopleiding
In al onze begeleidingsinterventies spelen het beleidsvoerend vermogen van scholen en de rol van de
leidinggevenden een cruciale rol. We onderkennen de toenemende complexiteit en hoge eisen op het
vlak van leiding geven in alle onderwijsniveaus. Binnen het navormingsaanbod kent de
(kandidaat)directieopleiding een specifieke plaats. Wij beschouwen dit als een kaderopleiding die
gebeurt vanuit het eigen netwerk omdat deze gelinkt is aan de eigen identiteit en visie. We vragen om
als onderwijsverstrekker voor de directieopleiding een certificering te mogen uitschrijven. Op vandaag
reeds wordt bij de werving en selectie van directeurs door onze schoolbesturen gevraagd om de
kaderopleiding te volgen en is dit een extra benoemingsvoorwaarde.

De PBD van OVSG engageert zich om haar opleidingsaanbod van de kadercursus voor
directies te laten valoriseren met als doel om te optimaliseren waar noodzakelijk én
officiële certificering mogelijk te maken.
We zijn vragende partij om onze opgebouwde expertise en kwaliteitsvolle opleiding de
waardering te geven die ze verdient, in de vorm van een officiële erkenning als
directieopleiding.

De implementatie van onderwijsinnovaties en beleidsimpulsen
We merken op dat de PBD vanuit haar unieke positie en expertise vaak door de overheid en vele externe
initiatieven gevraagd wordt om deel te nemen aan extern overleg (met diverse beleidsinstanties,
adviesorganen, belangengroepen en derden-organisaties en wetenschappelijke instellingen). We
pleiten ervoor om het extern overleg te beperken tot die overlegmomenten die ervoor zorgen dat we
onze reguliere rol waar kunnen maken. Zodat we ons als PBD kunnen engageren om minstens de helft
van de beschikbare begeleidingstijd in te zetten in het direct contact met de onderwijsprofessional.
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Om een maximaal effect te realiseren op de klasvloer vraagt de PBD van OVSG om de
beschikbare mensen en middelen prioritair hiervoor in te kunnen zetten zodat een
maximale schoolnabije werking gerealiseerd kan worden. We vragen aan de Vlaamse
overheid om de bestaande overlegstructuren op centraal niveau kritisch te screenen
en om zuinigheid inzake het vragen van engagementen en toebedelen van andere
taken.

In kaart brengen van bereik, effecten en tijdsbesteding
Reeds een aantal jaren werken PBD’s netoverstijgend samen. Met de andere pedagogische
begeleidingsdiensten werd in het schooljaar 2019-2020 een gezamenlijke definitie van bereik
geformuleerd die zal mogelijk maken om vanaf volgend schooljaar te komen tot een gelijkgerichte
netoverstijgende monitoring van het bereik en de effectiviteit van de PBD.
Op deze manier kunnen we tegemoetkomen aan de verwachting van de commissie Monard om
eenduidig het bereik, de effectiviteit en de tijdsbesteding van de begeleiders te definiëren. Hiernaast
zullen wij in de toekomst werk maken van een competentieprofiel van pedagogisch adviseur en/of
begeleider, dat als basis zal dienen voor een intern professionaliseringstraject.

De PBD van OVSG engageert zich om jaarlijks in het Vlaams parlement toelichting te
geven bij het bereik, effecten en tijdsbesteding van haar begeleidingsinterventies. Het
vooropgestelde OBPWO-onderzoekstraject kan ons ondersteunen om dat op een
wetenschappelijk onderbouwde en netoverstijgend uniforme wijze te doen.

8.3 De PBD als onmisbare schakel voor kwaliteit in het onderwijslandschap
De unieke positie van de PBD
Via onze ankerfiguren investeren we in een duurzaam persoonlijk contact met de leidinggevenden. Als
sleutelfiguren voor het realiseren van kwaliteit en vernieuwingen blijven zij voor ons een prioritaire
doelgroep. Deze decretale kernopdracht van de pedagogische begeleiding verdient een sterkere
regelgevende verankering en omkadering.
Onze begeleiders kennen de noden en de context van de school. De opgebouwde vertrouwensband
over de verschillende schooljaren heen is hierbij van cruciaal belang. Ze kennen de specifieke
verbinding tussen het schooleigen opvoedingsproject, de beleidskeuzes en de concrete klaspraktijk van
elke school die ze begeleiden. Ze kunnen daardoor ook scholen ondersteunen in het versterken van
deze verbindingen. Wij vinden het dan ook onze kernopdracht om scholen te versterken in de eigen
regierol over het eigen schoolbeleid.
Scholen zijn vragende partij voor een geïntegreerd ondersteunings- en begeleidingsaanbod, vanuit een
coherent kader. Die geïntegreerde benadering kunnen de pedagogische begeleidingsdiensten bieden,
en net dat onderscheidt hen van andere ondersteuners. Door een ondersteuningsaanbod te realiseren
dat afgestemd is op het pedagogisch project van de school dragen we op unieke wijze bij aan de
kwaliteitsontwikkeling en het beleidsvoerend vermogen in scholen. Op die manier willen we onze ambitie
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om vanuit ondersteuning te versterken, verdiepen, verbreden en verbinden meer dan ooit blijven
waarmaken. Hier zit dan ook de meerwaarde van een pedagogische begeleidingsdienst.

Met de decretale inbedding van die bijzondere rol, garandeert de minister een coherent
en geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor scholen vanuit een schoolnabije en
contextgerichte werking. Het rOK-kader staat hierbij centraal. Wij vinden dat we als
PBD deze kernopdrachten moeten opnemen t.a.v. instellingen uit alle
onderwijsniveaus (BaO, SO, DKO, VO en CLB) omdat het versterken van de
onderwijskwaliteit in elk van deze onderwijsniveaus noodzakelijk is.

De kwaliteitsdriehoek als organisatorisch kader voor onderwijskwaliteit
De overheid hanteert de kwaliteitsdriehoek als organisatorisch uitgangspunt voor maatregelen m.b.t.
het versterken van de onderwijskwaliteit. Het huidige kwaliteitszorgmodel zoals aanwezig in het Decreet
m.b.t. kwaliteit van onderwijs (2009) gaat uit van een kwaliteitsdriehoek met drie actoren die elk hun rol
opnemen. We merken dat de verschillende rollen zoals opgenomen in deze kwaliteitsdriehoek onder
druk komen te staan en dat er sprake is van een groeiend onevenwicht. Hoewel we de vraag hoe
toezicht op de onderwijskwaliteit meer stimulerend kan bijdragen tot die kwaliteit relevant vinden, zien
we met de introductie van inspectie 2.0 door de nieuwe ‘stimulerende rol’ van de inspectie rolvervaging
optreden. We vinden het belangrijk om de verschillende rollen (school)bestuur, inspectie en PBD helder
af te bakenen en hun onderlinge verhoudingen duidelijk te maken. De commissie Monard25 gaf reeds in
haar aanbevelingen mee dat de aanpassing van begeleidingsrol t.a.v. inspectie 2.0 niet uitgewerkt werd
en waarschuwde voor de hierdoor ontstane rolvervaging tussen PBD en inspectie.
Langzaamaan zien we nog andere actoren deze kwaliteitsdriehoek binnenschuiven. Tal van
commerciële initiatieven, uitgeverijen en hogescholen ontwikkelen een aanbod, hetzij gratis, hetzij
betalend of gefinancierd via projectfinanciering. Ook het departement onderwijs heeft voor scholen een
gratis aanbod via studiedagen, projecten... Dat meerdere actoren willen bijdragen tot onderwijskwaliteit
is op zich lovenswaardig, maar brengt ook valkuilen met zich mee die de doeltreffendheid en effectiviteit
van de pedagogische begeleiding onder druk dreigen te zetten. Door de versnippering van het aanbod
is het voor schoolteams nog moeilijk in te schatten welke van deze initiatieven kwaliteitsvol aan hun
noden beantwoorden. Doorgaans reiken deze spelers (nieuwe) kaders aan zonder scholen verder te
ondersteunen bij het implementeren ervan. Zij kennen ook onvoldoende de context van de school om
dat procesmatig en duurzaam te kunnen doen. Ook hier is rolverheldering belangrijk zowel voor de PBD
als leerkrachten, directies en schoolbesturen.

25

Evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen:
overkoepelend rapport (vlaanderen.be)
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De hertekening van de kerntaken van de pedagogische begeleiding dient uit te gaan
van een evenwichtige invulling van deze kwaliteitsdriehoek waarbij de realisatie,
ondersteuning/versterking en controle/toezicht op onderwijskwaliteit in geschakeld
verband en vanuit samenwerking vorm kunnen krijgen. Duidelijk onderscheiden rollen
en logische samenwerkingsverbanden moeten daartoe de nodige garanties bieden.
Op deze manier zal het voor leerkrachten, directies en schoolbesturen duidelijker zijn
met welke vraag ze bij wie terecht kunnen.

Ondersteunen van het data-geïnformeerd werken binnen de context van de school
De overheid verwacht dat de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG de onderwijskwaliteit van
haar onderwijsinstellingen op systeemniveau monitort en haar ondersteuningsinitiatieven hierop
afstemt. We scherpten in 2019-2020 reeds de vaardigheden van de medewerkers aan op het vlak van
datageletterdheid.
Om op een data-geïnformeerde manier te werken, vragen wij als onderwijsverstrekker toegang tot data
(op geaggregeerde wijze) waarover de overheid beschikt. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de
doorlichtingsgegevens van de inspectie of de gegevens in Dataloep. Hier zou de overheid kunnen
faciliteren door de verdere uitbouw van ‘mijn onderwijs’ en ‘mijn CLB’ zodat elke school en haar
begeleidend centrum over dezelfde informatie beschikken.

De PBD van OVSG engageert zich om scholen contextspecifiek te ondersteunen bij de
interpretatie van data waarover scholen beschikken alsook bij het onderbouwen van
de schoolprioriteiten in het realiseren van optimale leereffecten bij de leerlingen
De PBD van OVSG vraagt aan de overheid tot een maximale ontsluiting van data over
onze scholen en CLB’s zodat we tijdens begeleidingen kunnen inzetten op het
ontsluiten van data voor directies en schoolteams, het leren interpreteren van data
(peilingsproeven, nieuw te ontwikkelen gestandaardiseerde toetsen van de overheid,
schooluitval,...) om de globale kwaliteitszorg van de school te vergroten en
leerkrachten handelingsbekwaam te maken in het omzetten van de resultaten naar een
verhoogde leerwinst op klasniveau. De PBD van OVSG beschouwt dit als één van haar
kerntaken.

Ondersteunen van de brede basiszorg
Als PBD van OVSG ondersteunen wij zowel scholen, CLB’s als Ondersteuningsnetwerken (ONW’s)
t.a.v. de rol die zij opnemen bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke zorgnoden. Voor OVSG
valt het zorgbeleid op school onder de eindverantwoordelijkheid van de school, in samenwerking met al
deze actoren en de betrokken partners (ouders, welzijn, gezondheid, gezinswerking…). Dit houdt in dat
leraren de zorg voor en begeleiding van leerlingen integreren in hun pedagogische aanpak en dat deze
zorg is ingebed in een schoolse werking met onder meer een gedragen zorgvisie, ondersteunende
structuren en procedures en een goed uitgebouwde samenwerking tussen leraren, ouders, CLB en
externe hulpverleners. Vanaf het moment dat gespecialiseerde hulp nodig is voor een leerling zorgt het
CLB voor de regie en coördinatie tussen het centrum, de school en externe partners binnen hulp- en
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dienstverlening. Dit model sluit aan bij de idee van het zorg- of ondersteuningscontinuüm in het
onderwijs waarin ondersteuning gefaseerd verloopt en naargelang deze verhoogt of uitbreidt, er meer
gespecialiseerde hulp wordt ingeschakeld.
Als PBD ondersteunen wij de verschillende personeelsleden en instellingen die betrokken zijn bij de
ondersteuning van leerlingen met zorgnoden in de verschillende fases van het zorgcontinuüm.
•

•
•

We begeleiden schoolteam bij de ontwikkeling, opmaak en evaluatie van de eigen zorgvisie en
het eigen beleid voor gelijke onderwijskansen, met specifiek aandacht voor de brede basiszorg
en verhoogde zorg voor leerlingen.
We begeleiden CLB’s in de ontwikkeling en implementatie van hun beleid m.b.t. consultatieve
leerlingenbegeleiding en de signaalfunctie die zij hebben ten aanzien van scholen.
We staan in voor de professionalisering van ondersteuners.

Doordat we als PBD betrokken zijn bij de professionalisering van zowel leerkrachten als CLBmedewerkers en ondersteuners kunnen we momenteel doelgericht dezelfde kaders inzetten bij de
professionalisering van deze drie doelgroepen. We willen nog meer professionaliseringsinitiatieven
uitwerken waarbij we deze drie doelgroepen samenbrengen zodat we nog sterker kunnen inzetten op
een kwaliteitsvolle en gelijkgerichte ondersteuning van leerlingen met zorgnoden.

Wij vragen een duidelijkere rol- en taakafbakening tussen het CLB, het
Ondersteuningsnetwerk en de pedagogische begeleiding m.b.t. de ondersteuning van
scholen bij het uitbouwen van hun zorgbeleid.
Als omkadering wordt voorzien voor elk van deze 3 opdrachten dan kunnen we als
PBD we via professionalisering en begeleiding van leerkrachten, CLB-medewerkers
en ondersteuners doelgericht inzetten op een kwaliteitsvolle en gelijkgerichte
ondersteuning van leerlingen met zorgnoden.
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