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Wat doet OVSG voor u?
Belangen behartigen

Pedagogisch begeleiden

OVSG behartigt de belangen van
stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en
hun onderwijsinstellingen. Via verschillende
beleidsplatformen houden we de vinger aan
de pols. Ons Kenniscentrum zorgt voor
wetenschappelijk onderbouwde standpunten.
Dat alles nemen we mee in besprekingen met
de overheid.
www.ovsg.be/standpunten

De pedagogische begeleidingsdienst helpt
scholen en teams om hun pedagogisch project
te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te
bouwen. Scholen, academies en centra kunnen
bij de pedagogische begeleiding terecht voor
alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding
ondersteuning bij de opvolging ervan.
www.ovsg.be/over-ovsg/hoe-kan-ovsg-je-helpen

OVSG promoot en ondersteunt het

Nascholing aanbieden

Subsidies scholenbouw begeleiden

Professionaliseren is een continu proces.
Daarom biedt OVSG een uitgebreid pakket van
nascholing aan. Dat is gericht op de verschillende onderwijsniveaus (basis, secundair, dko,
volwassenenonderwijs, clb’s en besturen) en op
alle profielen die aan de slag zijn in het stedelijk
of gemeentelijk onderwijs.
www.ovsg.be/nascholing

De dienst schoolgebouwen van OVSG
ondersteunt besturen met bouw- of
renovatieplannen bij het indienen van een
dossier en bij het hele verloop van het
subsidietraject. Samen gaan we op zoek naar
de meest interessante formule om zo snel
mogelijk een project gerealiseerd én maximaal
gesubsidieerd te krijgen.
www.ovsg.be/subsidiëring-schoolinfrastructuur
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Publicaties en software ontwikkelen

Juridisch advies geven

OVSG werkt samen met uitgeverij Politeia
pedagogische, juridische of beleidsmatige
publicaties uit op maat van diverse
doelgroepen. Naast losbladige publicaties,
leerplannen, pockets en handboeken,
ontwikkelt OVSG ook digitale tools en
natuurlijk de OVSG-toets.
www.ovsg.be/publicaties
www.ovsg.be/ovsgtoets

De onderwijsregelgeving is complex en verandert voortdurend. Ook met andere regelgeving
moeten schoolbesturen en scholen rekening
houden. De juridische dienstverlening van
OVSG geeft antwoorden op concrete vragen
en organiseert infosessies over actuele thema’s.
Daarnaast bieden we ook ondersteuning bij het
ontwikkelen van sterk onderwijs- of flankerend
beleid, samenwerkingsverbanden enz.
jur.bao@ovsg.be, jur.so@ovsg.be,
jur.dko@ovsg.be, jur.vo@ovsg.be

onderwijsproject van steden en gemeenten

Jurering en evaluatie

Sport- en openluchtklassen aanbieden

Het werven en aanstellen van een directeur is
een belangrijk proces voor het schoolbestuur.
OVSG kan een vertegenwoordiger afvaardigen
die deel uitmaakt van de selectiecommissie.
Een sterke opleiding krijgen (toekomstige)
leidinggevenden via ons traject ‘Leidinggeven
in onderwijs’. Ook bij de evaluatie van de
directeur kan OVSG ondersteunen.
www.ovsg.be/over-ovsg/jurering-evaluaties
www.ovsg.be/nascholing

Ook buiten de klasmuren valt véél te
leren. Daarom biedt OVSG stedelijke en
gemeentelijke basisscholen een uitgebreide
dienstverlening aan voor de organisatie van hun
sport- en openluchtklassen, vanaf de reservatie
tot en met de facturering.
www.ovsg.be/sport-openluchtklassen
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Events organiseren en informeren

Strategie bepalen

OVSG informeert besturen en hun onderwijsinstellingen doelgroepgericht en via
verschillende kanalen: tijdschrift en e-zines,
websites en sociale media. Op ontmoetingsdagen, congressen en inspiratiedagen zetten
we actuele thema’s centraal en doen we aan
communitybuilding.

Of het nu gaat om de beginselverklaring
neutraliteit, de gemeenteraadsverkiezingen of
de Vlaamse verkiezingen, door strategische
keuzes te maken, streven we samen met onze
leden naar een krachtig en duurzaam stedelijk
en gemeentelijk onderwijs van de toekomst:
sterk lokaal en neutraal.

OVSG is ...
•
•
•
•

een ledenvereniging: 262 gemeenten die onderwijs organiseren en 35 geaffilieerde leden
de onderwijsvereniging van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel
de inrichtende macht van de pedagogische begeleidingsdienst voor het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs
het nascholings- en servicecentrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

OVSG ontwikkelt zich verder tot ...
•
•
•
•
•

een dienstverleningsorganisatie
een netwerkorganisatie
een digitale kennisorganisatie
een impactorganisatie
een innovatieve arbeidsorganisatie

In contact met OVSG
De juiste contactpersoon voor je vraag vind je via www.ovsg.be/contact.
Volg OVSG op
Abonneer je op
of een van de pedagogische e-zines via www.ovsg.be/e-zines.
Vind informatie op www.ovsg.be en het extranet voor leden.

Bezoek OVSG in Huis Madou
OVSG is gehuisvest in Huis Madou in Brussel: een open ontmoetingsplek,
een plek om samen te werken en te leren, deskundige informatie te krijgen
of ervaringen te delen.

Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
Multimodaal toegangsplan op www.huismadou.be
Foto cover: GBS De Regenboog, Wondelgem
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