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Inleiding
Dit verslag beschrijft de werking van de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) en de Permanente
Ondersteuningscel (POC) van OVSG voor het schooljaar 2018-19. Het begeleidingsplan 2018-21 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 2018-21 ‘Samen leergemeenschap vormen’ 1 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 2018-21, zoals verduidelijkt wordt in bijlage 1.
Dit verslag beschrijft onze werking op een synthetiserende manier. Hoofdstuk 1 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.
De speerpunten uit het begeleidingsplan vormen de kern van onze strategische werking. Voor deze
speerpunten is het voorbije schooljaar 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 2.
In maart 2019 ontvingen we het evaluatierapport van de visitatie o.l.v. de heer G. Monard (januari 2018).
Hoe we omgaan met deze aanbevelingen leest u in hoofdstuk 3.
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 fact-sheet per
dienst waarin we kort en bondig beschrijven waar we fier op zijn. Hoofdstuk 4 loodst u doorheen de
trotsdozen van de niveaus.
Zoals decretaal bepaald werkt de PBD samen met tal van onderwijsactoren. Hoofdstuk 5 bundelt de
verslagen van de netoverstijgende samenwerking, het overleg van inspectie en begeleidingsdiensten
en de samenwerking met hogescholen, universiteiten en andere partners.
Tot slot staan we stil bij enkele toekomstige uitdagingen en krachtlijnen… Deze leest u in hoofdstuk 6.

1

Zie artikel uit Imago ‘Begeleidingsplan 2018-2021: samen leergemeenschap vormen’ 09/2018
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1. Begeleiding 2018-19 in één (eerste) oogopslag
1.1. Organogram van de PBD

Figuur 1: Organogram van de pedagogische begeleidingsdienst (1/1/2019)

Om de regionale werking van de diensten te versterken heeft de PBD ervoor gekozen om de regio’s
van de dienst basisonderwijs te verzelfstandigen. De dienst werd opgesplitst in 3 regionale entiteiten:
de regio basisonderwijs West, Centraal en Oost. Op deze manier wilden we onze begeleiding beter
aansluiten bij de noden en de lokale context van onze scholen.
Vanaf 1 februari 2019 is het nieuwe organigram in werking getreden.

Figuur 2: Organogram van de pedagogische begeleidingsdienst (1/2/2019)
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1.2. Omkadering Personeel
Onze begeleidingsdienst telde 87 medewerkers (80,9 Fte) in het schooljaar 2018-2019.

In het schooljaar 2018-2019 telde de afdeling Pedagogische Begeleiding van
OVSG 80,9 FTE, waarvan
− 55,8 FTE collega’s effectief begeleiden in onze instellingen (als adviseur,
begeleider, projectmedewerker… vanuit PBD middelen)
− 8,5 FTE collega’s een coördinerende/leidinggevende functie hebben (PBD)
− 6,5 FTE collega’s studie- en ontwikkelingswerk leveren
− 4,6 FTE collega’s administratieve ondersteuning bieden
− 5,5 FTE collega’s nascholing geven (opbrengsten nascholing)

We zetten in het schooljaar 2018-2019 55,8 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. De Vlaamse regering besliste op 20 april 2018 om de middelen voor de
competentiebegeleiding te verminderen. Tot dan kon de begeleidingsdienst 1 FTE per openbaar
ondersteuningsnetwerk inzetten. Door deze besparing was dit vanaf 1 september 2018 niet meer
mogelijk. We kozen ervoor om begeleidingsinitiatieven voor ondersteuners maximaal in de school te
laten gebeuren en niet ernaast.

1.3. Registratiesysteem van de PBD
Om de planlast bij de begeleiders te beperken heeft de PBD vanaf 1 september 2018 een
vereenvoudiging van het registratiesysteem doorgevoerd. We registreren wat 'need to know' is in functie
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:
•
•
•
•
•

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.

1.4. Bereik
De PBD streeft naar een maximaal bereik. Alle scholen, centra, academies worden gecontacteerd door
de verantwoordelijke ankerfiguur van de regio die het aanbod van de pedagogische begeleidingsdienst
toelicht. Scholen beslissen autonoom of en in welke mate ze op dit aanbod ingaan. Het scherp stellen
van de opdracht van de ankerfiguur was één van de acties van de werkgroep duurzaam begeleiden (zie
hoofdstuk 2).
De PBD van OVSG heeft 671 scholen, academies of scholen van het Stedelijk en gemeentelijk
onderwijs begeleid in het schooljaar 2018-2019, hiernaast gaf ze nog ondersteuning aan 65 andere
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instellingen (bv. POV-scholen en centra, ondersteuningsnetwerken, besturen, geaffilieerde leden…).
Per niveau geeft dit het volgende beeld:

Figuur 3: Overzicht – 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 voor specifieke expertise aanvullend werkt aan deze
begeleidingsdiensten.
We bereiken via onze begeleidingsdienst 84% van onze scholen, dit varieert per niveau (zie figuur 4).
In deze cijfers werden het aantal scholen dat we via ons nascholingsdienst AVS bereiken, niet
meegerekend. Al onze centra voor leerlingenbegeleiding en ondersteuningsnetwerken werden
ondersteunt vanuit onze begeleiding. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met POV
neemt POV een deel van de ondersteuning van onze centra voor volwassenonderwijs op, in ruil
begeleiden wij hun centra voor leerlingenbegeleiding. Wij hebben geen concrete cijfers over het aantal
interventies dat POV deed in onze centra. Zelf bereikten we 60% dit cijfer geeft echter een
onderschatting weer van het reële bereik hierdoor.

Figuur 4 Overzicht – procentueel bereik instellingen per onderwijsniveau

Met de andere begeleidingsdiensten is informatie over de invulling van de begrippen bereik en
effectiviteit uitgewisseld in een netoverstijgende werkgroep “Effectiviteit” (zie hoofdstuk 5). Dit maakt
het mogelijk om op middellange termijn tot onderlinge uitwisseling van deze data te komen.
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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. Zowat
de helft (48,10%) van de door ons ondersteunde instellingen volgt een intensief traject.

Aantal begeleidingseenheden - gemiddelde duur begeleidingen

Aantal begeleidingseenheden Aantal instellingen
1-4
131
5-8
104
9-12
93
13-16
54
Meer
354
Totaal
736

Aandeel
17,80%
14,13%
12,64%
7,34%
48,10%
100,00%

Gemiddelde duur contact
3,16
2,96
3,21
3,01
3,09
3,09

begeleidingseenheid = aantal contacten X aantal betrokken begeleiders

Tabel 1: Aantal begeleidingseenheden en gemiddelde duur van begeleidingen.

1.5. Doelgroep en onderwerp

4,79%

4,95%

24,47%
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Ongeveer een derde van begeleidingstijd is gericht op leidinggevenden (zie figuur 5). De helft van de
begeleidingstijd aan leidinggevenden gaat over onderwerpen die verband houden met beleidsvoerend
vermogen (27%) en integrale kwaliteitszorg (25%) van de instelling.

Figuur 5: verdeling begeleidingstijd per doelgroep

Een derde van de begeleidingstijd is gericht op deelteams of teams (zie figuur 5). De focus ligt bij
deelteams voornamelijk op onderwerpen die vallen onder de thema’s competentieontwikkeling (11%),
doorlichting (10%) en de implementatie van innovaties (14%). Ook thema’s als integrale kwaliteitszorg
en veranderingsprocessen scoren hoog binnen deze doelgroep. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door
de intensieve ondersteuning van vliegwielteams in kader van de reorganisatie van onze centra voor
leerlingenbegeleiding, een gevolg van de implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding.
Lerende netwerken die vanuit onze begeleiding ingericht werden, gingen voornamelijk over het
talenbeleid (32%), integrale kwaliteitszorg (15%) en de implementatie van leerplannen (14%). De
implementatie van (nieuwe) leerplannen betreft voornamelijk netwerken binnen het onderwijsniveau
secundair onderwijs.
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Figuur 6: verdeling begeleidingstijd per onderwerp per doelgroep

We bereikten 213 startende leerkrachten uit 128 scholen, via 37 lerende netwerken. De begeleiding van
beginnende personeelsleden is voornamelijk gericht op de competentieontwikkeling (66%) van deze
starters. Ook bij personeelsleden met een specifieke opdracht ligt de focus van de begeleiding eveneens
op de competentieontwikkeling van deze personeelseden (39%).

1.6. Extern overleg
De PBD wordt vaak als partner door de overheid gevraagd om te participeren aan extern overleg. In het
schooljaar 2018-2019 werden 847 mandagen geïnvesteerd in overleg met externe partners. Ongeveer
een derde van dit extern overleg wordt besteed aan de samenwerking met de andere pedagogische
begeleidingsdiensten (in kader van bereik, ontwikkeling leerplannen…). Ongeveer 300 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.
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2. Realisatie van de Speerpunten Begeleidingsplan 2018-21
2.1. 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 worden effectiviteitsmeting
systematisch toegepast als uitgangspunt voor kwaliteitsontwikkeling (IKZ).
De afstemming tussen de dienstgebonden werking (opgenomen in de dienstenfiches) en de
projectwerking vanuit een niveau-overstijgende benadering was een zoektocht en evenwichtsoefening.
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 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.
Kader projectwerking
De SOD maakte werk van het definiëren van het kader voor projectwerking met het oog op effectmeting
vanuit:
• Ontwikkelingsgerichte benadering
• Kwantitatieve en kwalitatieve methodieken: zoeken naar evenwicht tussen
o objectiveerbare meetbare effecten;
o subjectieve waarderingen en narratieve kwaliteitsindicaties
• Gekoppeld aan strategische prioriteiten en projectwerking
Voor elk prioritair project is een projectfiche opgemaakt. Die beschrijft in eerste instantie de doelen,
subdoelen en acties, gekoppeld aan een timing. Daarnaast worden effecten en effectindicatoren
vastgelegd en methodieken voor dataverzameling voorzien, die mee worden opgenomen in de
projectfiche. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de projecten zijn
beschreven.
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•
•
•
•
•

De Pedagogische Raad is verantwoordelijk voor de realisatie van het begeleidingsplan in de
breedte.
De Promotor is de eindverantwoordelijke voor het project (leidinggevende binnen de PBD)
De Trekker: initieert, organiseert, faciliteert het proces van uitvoering en wordt bijgestaan door
een Duwer (tandems van medewerkers binnen de SOD).
De Projectgroep: geeft het project geëngageerd en coöperatief vorm (met medewerkers uit
verschillende diensten binnen de PBD).
Leidinggevenden/coördinatoren voorzien ruimte voor de projectwerking in de functiekaart
van de medewerker en volgen het engagement van projectmedewerkers op.

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.
Kwaliteitskwartet
We formuleren effecten in samenhang met de OVSG-visie op pedagogische begeleiding en ordenen
deze volgens het ‘kwaliteitskwartet’. Daarvoor vertaalden we onze visie naar vier omvattende
kenmerken (op maat en lokaal nabij; vertrouwend in groeikracht; samen lerend en vernieuwend; gericht
en met ambitie) die we vervolgens koppelden aan de effectmeting van de speerpunten. Dit zorgt voor
draagvlak: medewerkers kennen immers de uitgangspunten van de visie op begeleiden én kunnen zich
hierin vinden. We kunnen de effectmeting doorvoeren over een langere tijd (ook na deze cyclus van het
begeleidingsplan) en voor de volledige werking. Op die manier willen we de visie echt doen leven in de
begeleidingspraktijk.

Bovendien helpt het kwartet om af te bakenen en te focussen: door elke speerpunt te koppelen aan de
vier elementen van de visie moeten we bewust nadenken welk effect we willen bereiken vanuit onze
visie. Dit helpt enerzijds om te prioriteren (beperken van het aantal beoogde effecten) en anderzijds om
de visie in zijn volheid te realiseren (verbreden van beoogde effecten i.f.v. onze eigen visie).
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Figuur 7: BP, visie op begeleiden en Kwaliteitskwartet 0-meting

Het kwaliteitskwartet diende als uitgangspunt voor het opstellen van de nulmeting bij directies en
medewerkers. Aan de projectgroepen werd gevraagd om per krachtlijn van de visie een effect te
bevragen op schoolniveau en op PBD-niveau. Het parallel bevragen van directies en medewerkers gaf
het voordeel dat we in kaart konden brengen in hoeverre de eigen perceptie van begeleiders klopt met
de inschatting en appreciatie van de directies in de scholen/centra/academies.
In 2019 zijn alle medewerkers PBD en de directies bevraagd . 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. Voor de concrete resultaten verwijzen we naar de beschrijving in 2.7. We
communiceerden de resultaten ook naar onze klanten via E-zines en Imago. 2
In dezelfde beweging zijn de begeleiders ook bevraagd over hun professionaliseringsnoden (opvolging
nulmeting 2017) 3 en hun kennis en vertrouwdheid met effectmeting volgens Guskey (opvolging
nulmeting 2018) 4. De resultaten van al deze bevragingen zijn uitgebreid besproken en dienen als
uitgangspunt voor verdere professionaliseringsacties en ontwikkelingswerk op het vlak van
effectiviteitsmeting en kwaliteitszorg.
Naar een cyclische en systematische kwaliteitszorg
Grote uitdaging is het systematiseren en cyclisch monitoren van al deze data in functie van de interne
kwaliteitszorg van de PBD. Dit is een prioritair werkpunt voor de niveau-overstijgende werking van de
PBD tijdens het schooljaar 2019-20. We verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 3.
Inhoudelijke focus van de projecten
In wat nu volgt beschrijven we per project de inhoudelijke werking van de projecten tijdens het voorbije
schooljaar.
•
•
•
•
•

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 staan stil bij de resultaten van de nulmeting per project.
We geven aan wat de bijsturingen zijn voor het schooljaar 2019-20.
We duiden de realisaties en illustreren dit met materialen, quotes, publicaties, beeldmateriaal
of verwijzingen.

De projecten zijn niet volledig parallel opgestart. Sommige projecten zoals leerlingbegeleiding en
duurzaam begeleiden bouwden verder op een bestaande niveau-overstijgende werking. Bij het project
Zie ook artikel ‘Directies aan het woord over OVSG begeleiding’ in E.mago 26 sept 2019 en ‘Stilstaan bij
kwaliteitsvolle dienstverlening’ Imago december 2019 voor de terugkoppeling van de nulmeting naar de directies
van de verschillende niveaus
3 Synthese van de resultaten van de enquêtes m.b.t. de professionaliseringsnoden van de PBD, juni 2019
4 Samenvattend verslag: Effectmeting en Guskey volgens de medewerkers van de PBD, juni 2019
2
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curriculum werden de niveaugebonden initiatieven meegenomen in een overkoepelend project. Deze
drie projecten kregen snel vorm.
De projecten taal en digitalisering zijn pas later opgestart. Er is tijd genomen om een goede inhoudelijke
focus te bepalen en interne afstemming te zoeken. Het uitrollen van de eigenlijke projectwerking van
deze projecten gaat van start in het schooljaar 2019-20.

2.2. Zorgzaam school maken – Speerpunt 1 Leerlingbegeleiding
Doel BP 2018-21: 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: projectgroep leerlingenbegeleiding (LLB)/SOD

Acties in de focus
(Projectfiche
Leerlingbegeleiding)

Resultaat – Output 2018-19

Analyse decreet,
BVR en verschillende
ROK’s

Studiewerk i.f.v. de uitwerking van
materialen, die opgenomen zullen
worden in een digitale ‘kast’ met
materialen rond LLB, bedoeld voor
pedagogisch begeleiders enerzijds
en scholen, centra en academies
anderzijds.

Inventarisatie
bestaande relevante
visieteksten in de
verschillende niveaus

Map met materialen, geordend per
domein binnen LLB
Info per materiaal:
• Doelgroep (niveau).
• Mate waarin document
moet geactualiseerd
worden (weinig tot veel).
• Hoe dringend is de
actualisering?
• Tot welk domein LLB
behoort het materiaal?
• Is er een
gebruiksaanwijzing nodig
om zelfstandig met het
materiaal te kunnen
werken?

Planning 2019-20

Actualiseren en verder uitwerken
van materialen binnen de 4
themawerkgroepen LLB:
• Kansarmoede
• Warme overdracht bij
schoolse overgangen
• Flexibele klas- en
schoolorganisatie
• Makelaarsrol van de
PBD binnen LLB

14

Inventarisatie
bestaande relevante
wetenschappelijk
bronnen en
denkkaders

Ontwikkeling visie op
rol van de PBD
binnen LLB.
Het ontwikkelen van
een concept voor de
digitale ‘kast LLB’ met
materialen voor
pedagogisch
begeleiders enerzijds
en scholen, centra en
academies
anderzijds.

Map met bronnen en denkkaders
rond 4 thema’s
• Leerlingenbegeleiding
(algemeen)
• Kansarmoede
• Ouderbetrokkenheid
• Participatief beleid
Ontwerptekst ‘rol van de PBD
binnen de 4 domeinen van LLB’.

Integreren van bronnen en
kaders bij de uitwerking van
nieuwe materialen en bij de
herwerking van bestaande
materialen binnen de 4
themawerkgroepen (zie
hierboven).

Per domein werden prioritaire
thema’s bepaald die aangeven
waarop de PBD wil focussen
binnen elk domein en die mee de
opbouw van de materialenkast
bepalen.

Uitbouw ‘kast LLB’ met
materialen voor pedagogisch
begeleiders en
scholen/centra/academies.

Afwerken tekst

Binnen de zorgwerking was het een zoektocht naar afstemming tussen de reguliere niveauoverstijgende zorgwerking en het project leerlingbegeleiding. Het was een uitdaging om de focus van
beide duidelijk en helder af te bakenen en uit elkaar te trekken.
Op basis van de inzichten tijdens het vorige schooljaar, de feedback van de collega’s, de wijzigende
regelgeving en gelimiteerde toekenning van personeel legden we een aantal uitgangspunten vast om
de zorgwerking tijdens 2018-2019 uit te bouwen:
•

•

•

Begeleidingsinitiatieven gebeuren maximaal in de school en niet ernaast. De casus van de
leerling is onze hefboom om zowel de ondersteuners te professionaliseren en de
schoolteams te begeleiden.
De ondersteuningsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de eigen werking. Daar kregen ze
coördinatiemiddelen voor. De middelen van de begeleiding zetten we niet in op
organisatieniveau van de ondersteuningsnetwerken.
Interne overlegstructuur binnen leerlingenbegeleiding is per definitie niveau-overstijgend.

Dit resulteerde in volgende taakverdeling voor de verschillende overleggroepen:
Niveau-overstijgende werkoverleg zorg (zorgbegeleiders en competentiebegeleiders)
 scholen ondersteunen bij het realiseren van een breed preventief zorgbeleid (vnl. fase 0 en 1 van
het zorgcontinuüm) met een focus op 'goed onderwijs';
 scholen ondersteunen bij het integreren van het decreet leerlingenbegeleiding;
 zorgcoördinatoren en zorgbegeleiders uit de scholen informeren over recente inzichten uit de
literatuur;
 zorggerelateerde vragen van scholen in samenspraak met de reguliere begeleiders
beantwoorden;
 scholen ondersteunen samen met andere partners om moeilijke situaties te ontmijnen,
bespreekbaar te maken en oplossingsgerichte voorstellen te doen (partners: ondersteuners,
CLB-ankers, ouders/KOOGO…);
 materialen aanmaken in functie van noden voor de dienstverlening zoals hierboven beschreven.
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Niveau-overstijgende werkoverleg buitengewoon onderwijs (begeleiders BuO en competentiebegeleiders)








scholen Buitengewoon onderwijs ondersteunen bij hun vragen vanuit BuO als lesplaats;
de cyclus van handelingsplanning kwaliteitsvol integreren in de werking van de scholen en de
ondersteuningsnetwerken;
scholen Buitengewoon onderwijs ondersteunen om cyclisch rond kwaliteitszorg te werken;
scholen Buitengewoon onderwijs faciliteren om interactie te bevorderen tussen de medewerkers
in de school als lesplaats en school als expertisecentrum in de samenwerking met gewoon
onderwijs;
scholen Buitengewoon onderwijs ondersteunen bij de opvolging van schooldoorlichting conform
de gemaakte afspraken rond 'duurzaam begeleiden';
materialen aanmaken in functie van noden voor de dienstverlening zoals hierboven beschreven.

Aanbod aan de ondersteuningsnetwerken (ONW)
De ondersteuning van de structuur ONW die wij vorig schooljaar nog opnamen, bouwen we gedeeltelijk
af, in lijn met de door de overheid gemaakte beleidskeuzes. De ONW krijgen in tegenstelling tot vroeger
coördinatiemiddelen en dus een persoon die expliciet met deze opdracht belast wordt.
o We voorzien een aanspreekpunt per ondersteuningsnetwerk.
o We organiseren op bovenliggend niveau wel een netwerk waar we ONW-coördinatoren met
elkaar in contact brengen om samen te leren zowel door informatieoverdracht als door de
uitwisseling van relevante praktijken.
o We blijven als PBD onze vertegenwoordigersrol van scholen gewoon onderwijs opnemen in de
beheersstructuren van het ONW.
Via de niveau-specifieke werking sluiten we aan met de reguliere begeleiding. In het basisonderwijs is
dat via de regiovergaderingen, in het secundair onderwijs de niveauraad en in de centra het POCoverleg. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar meer autonomie en borgen we de waardevolle
niveau-overstijgende werking. Elk werkoverleg krijg zo eigen doelen die richting geven aan het werk en
de functiekaart van de medewerkers uit deze groep.
Realisaties van de projectgroep Leerlingenbegeleiding
In 2018-2019 gebeurde voornamelijk voorbereidend werk in functie van de uitbouw van een digitale
‘kast’ waarin pedagogisch begeleiders enerzijds en scholen, centra en academies anderzijds
materialen rond leerlingenbegeleiding kunnen vinden. Hiervoor werden decreten, BVR’s e.d. gelezen,
maar werden ook wetenschappelijke bronnen en denkkaders verzameld. Tevens werd intern een
inventaris gemaakt van alle bestaande zorgmaterialen binnen de PBD tot drie schooljaren terug. De
materialen zijn afkomstig uit studiedagen met als thema ‘zorg’, zorgcontactdagen, begeleidingswerk,
prioritaire nascholingen zorg enz. De materialen werden gescreend op relevantie voor het thema
‘leerlingenbegeleiding’. Er werd ook nagegaan in welke mate ze herwerkt dienen te worden, hoe
dringend dit is, welke doelgroep het meest gebaat is met het materiaal, wat het kerndoel is van het
materiaal, en of er een gebruiksaanwijzing bij het document nodig is opdat gebruikers zelfstandig met
het materiaal aan de slag zouden kunnen. Deze inventarisatie-oefening werd uitgevoerd door zorg- en
competentiebegeleiders, door begeleiders buitengewoon onderwijs en begeleiders van CLB’s.
Nadien gebeurde een tweede screening van alle geselecteerde materialen door de SOD. Van daaruit
werd nagegaan welke thema’s binnen de vier domeinen van leerlingenbegeleiding in de materialen
voornamelijk aan bod kwamen. Er werd vervolgens met de werkgroep ‘leerlingenbegeleiding’ kritisch
nagedacht over de vraag of dit de thema’s zijn die we als PBD prioritair naar voren willen schuiven de
komende jaren en of er andere thema’s ontbreken. Richtinggevend bij dit denkwerk was de
‘omgevingsanalyse onderwijs’ die de overheid vijfjaarlijks opstelt
(https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/omgevingsanalyse-onderwijs).
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ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•
•

effectmeting – datageletterdheid
o leereffecten, begeleidings- en ondersteuningseffecten
evaluatie- en screeningsinstrumenten
eerlijke onderwijskansen focus naar kansenbevordering en AN
inclusief onderwijs
belang van participatie met alle partners leven in superdiversiteit
HGW
leerlingvolgsysteem
visie

Domein: onderwijsloopbaan
• keuzekracht- keuzebekwaamheid
o duaal leren
o materiaal rond trans-BaSo
o Screencast van alle materiaal rond de hervorming
o metacognitie
o talentenherkenning, motivatie, levenslang leren
o leerloopbaangesprekken
• studiebekrachtiging
o Getuigschrift
o Onderzoek Artevelde
o Op de grens van het gemeenschappelijk curriculum (extranet)
o Werkbundel getuigschrift BaO (extranet)
o Getuigschrift2 PPT (begeleiders)
• eigenaarschap van schoolloopbaan
o overgangen (BaO-SO-BuO-HO)
• realiseren van curriculum
• aanwezigheid op en verbondenheid in de school
o inschrijvingen, schooluitval, tucht, spijbelen, ongekwalificeerde uitstroom,
TOAH, Bednet
Domein: leren en studeren
• (vak)didactiek
• (binnenklassen)differentiatie
• realiseren van curriculum /ODET
• beginsituatieanalyse (groeps- en individueel niveau)
• eigenaarschap van leerproces
• leren leren/metacognitieve vaardigheden
• feedback
Domein: psychisch en sociaal functioneren
• veerkracht
• welbevinden
• sociale en emotionele ontwikkeling
o trauma(verwerking)
• relationele en seksuele ontwikkeling
o genderbeleving
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Domein: preventieve gezondheidszorg
• gezond leven
o gezonde voeding, beweging
• verslaving
• EHBO
• milieu en gezondheid
• systematische consulten

2.3. Verbredend en verbindend school maken – SP 2 Taal en talenbeleid
Doel BP 2018-21: 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
Acties in de focus (Projectfiche Taal)
1. Tekst: Handvatten voor het omgaan
met moderne talen in de
basisschool
2. Andere bestaande visieteksten ‘tot
leven wekken’ (meertaligheid, AN,
5 krachtlijnen, 8 t’s)
3. Licht op Krachtig Leesonderwijs:
publicatie

Resultaat – Output
2018-19
Tekst klaar

Planning 2019-20

-

Inhouden worden verwerkt in
digitale tool en verspreid

Voorbereiding van de
werkwijze

Ontwikkelen en schrijven van
de publicatie
Klaar tegen jan 2021
Ontwikkelen van de
verschillende sessies, traject,
voortaken…
aanbod start oktober 2020 en
loopt tot februari 2022
Ludieke actie bedenken zowel
voor intern en extern,
Naar buiten komen met het
initiatief (profilering OVSG)
Review begrijpend lezen
VLOR integreren in publicatie,
traject leescoach en
netwerken eigen aan het BaO

4. Traject ‘leescoach’

Concept uitgetekend

5. Dag van de meertaligheid

-

6. Opvolgen van relevant
wetenschappelijk onderzoek en
benutten tijdens begeleiding

Bekendmaking intern en
extern via digitale tool
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Het project taal is later opgestart. Er is tijd genomen om een goede inhoudelijke focus te bepalen en
interne afstemming te zoeken. Tijdens het schooljaar 2018-19 is vooral gezocht om de bestaande
(niveaugebonden en niveau-overstijgende) taalwerking af te bakenen ten opzichte van de
projectwerking. Daarnaast is ook de piste onderzocht om het geformuleerde doel ‘taal als hefboom voor
verbindende communicatie’ te verbinden met de acties van de niveau-overstijgende projectgroep Actief
pluralisme.

2.4. Toekomstgericht school maken – SP 3 Digitalisering
Doel BP 2018-21: 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
Acties in de focus
(Projectfiche
digitalisering luik A)
Ontwikkelen en
communiceren van een
visie op digitale
competenties als
onderdeel van de
21e eeuwse vaardigheden.

Resultaat – Output 2018-19

Planning 2019-20

Internationale studiedag op
de Vleva rond computational thinking
(maart 2019)

Een niveau-overstijgende
werkgroep ontwikkelt (i.s.m. lerende
netwerken) een visie op digitale
competenties als didactische
meerwaarde en in relatie tot het
hele scala van
21e eeuwse vaardigheden. Deze
wordt door de PR bekrachtigd (mei
2020).
Deelname SETT i.f.v. zichtbaarheid
van onze organisatie in het kader
profilering van DIGI OVSG (link
rapport Monard)
e-learning a.d.h.v. mooc’s
uitprobeerfase en
informatieverzameling.
Focus Intern gebruik
Verdere implementatie
computationeel denken intern en
extern in functie van huidige
leerplannen (BaO) en nieuwe
leerplannen Sec O en
mogelijkheden aftoetsen voor DKO
Aanzet voor mogelijk nieuwe
leerplannen BaO

Nulmeting bij directies (april 2019,
resultaten zie onder)
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Ontwikkeling van een
digitaal
leerplanplatform i.f.v.
curriculumimplementatie.

DKO:
-

-

Inhoudelijke en technische
analyse van de noden.
Aanreiken van formats aan
ontwikkelaar.
Bijsturen van de door de
ontwikkelaar aangereikte
mockups.

DKO:
-

-

Invullen van het digitaal
leerplatform (gekoppeld
aan het administratief
programma ARTOSO)
(september 2019)
Het leerplankader wordt via
lerende netwerken
verspreid en
gecommuniceerd.
Het leerplankader wordt
door de PBD ingezet als
begeleidingsinstrument
voor academies.

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 4.1), maar er wordt ook gewerkt aan een klantenvolgsysteem (CRM), een nieuwe interactieve
website en samenwerkingsplatformen tussen OVSG en onze doelgroepen.
We willen binnen onze eigen digitalisering een stap verder gaan dan het ontsluiten van digitale
materialen naar onze leerkrachten, medewerkers en directies. Daarom namen we het ontwikkelen van
een digitale leeromgeving op als een belangrijk actiepunt in ons begeleidingsplan. We beogen hierbij
een adequate mix tussen het online leren en het leren op de werkplek. Deze integratie van digitale
middelen sluit aan bij de algemene missie en visie die de instelling nastreeft en draagt bij tot de ruimere
maatschappelijke (voorbeeld)rol die PBD vervult. Dit vraagt dat we als PBD nadenken over wat innovatie
door en met digitale middelen werkelijk betekent voor de manier waarop we vandaag navorming en
begeleiding organiseren.
In een eerste fase zullen we bij de start van het schooljaar 2019-2020 de digitale competenties van onze
eigen medewerkers in kaart brengen en een intern professionaliseringtraject uitbouwen voor alle
medewerkers van de PBD.

2.5. Effectief school maken – SP 4 Curriculum implementatie
Doel BP 2018-21: 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
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Acties in de focus
(Projectfiche Curriculum)
Niveau-overschrijdend
Niveau-overschrijdend
onderwijsconcept ontwikkelen

Niveau-overschrijdend
ondersteunend materiaal voor
curriculumimplementatie
Basisonderwijs
Ontwikkelen van een
leerplanconcept voor het BaO

Resultaat – Output 2018-19

Planning 2019-20

Er is een tekst over het
onderwijsconcept die als
achtergrond bij huidig en
toekomstig ontwikkelwerk gebruikt
kan worden.
Deze mini-wijzers werden
ontwikkeld: taxonomie van Bloom,
digitale competenties,
mediawijsheid, feedback

Gebruiken als achtergrond bij
nieuw te ontwikkelen
producten.

Er is een leerplanconcept
ontwikkeld door een werkgroep.

Communiceren met de breedte
van het niveau BaO.
Verdere ontwikkeling on hold.
On hold

Conclusies maken voor de
ontwikkeling van de
eindtermen BaO op basis van
de eindtermen SO
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

Voor een aantal competenties is
deze oefening gemaakt.

Bijsturingen voor de
leerplannen formuleren
Secundair onderwijs
Ontwikkelen van haalbaar en
gedragen curriculum

/

Nog nieuwe mini-wijzers
ontwikkelen

Er is een eerste versie van de
didactische cahiers ontwikkeld.

De didactische cahiers
inhoudelijk blijven bijsturen.

Keuze van partner voor digitaal
platform

Platform vorm en inhoud geven.
Ter beschikking stellen van de
academies.
Inhoudelijk ondersteunen van
leraren in het gebruik.
Suggesties voor verbeteringen
capteren

Deelname ontwikkelcommissies
1ste graad SO basisvorming
Deelname ontwikkeling
curriculumdossier 1ste graad
Leerplannen OO 1ste graad
basisvorming ontwikkeld.
Duaal: deelname
ontwikkelingscommissies
BuSO: deelname
ontwikkelingscommissies
VO: netoverschrijdend voor een
30-tal opleidingen
opleidingsprofielen en leerplannen
ontwikkelen

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
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Ondersteuning implementatie
nieuw curriculum

Beleidsspoor: ontmoetingsdagen
met directeurs én
graadscoördinatoren:
organisatorische ondersteuning
Inhoudelijk spoor:
leergemeenschappen met leraren:
kennismaking met ET én
materiaalontwikkeling (o.a.
lessentabellen, organisatiefiches
eindtermen, lesmaterialen
leergemeenschappen, …)
Duaal: deelname
ontwikkelingscommissies
BuSO: deelname
ontwikkelingscommissies
VO: in 8 netoverschrijdende
werkgroepen materialen
ontwikkelen voor de implementatie

Visie op onderwijs en
algemene didactiek

On hold

opleidingsprofielen en
leerplannen ontwikkelen
Beleidsspoor: idem
Inhoudelijk spoor:
1/ basisvorming eerste graad:
continuering
leergemeenschappen met
interne procescoaches van
scholen (vorming en intervisie
interne procescoaches,
ondersteunen startafsluitmoment
leergemeenschappen en
tussentijds op vraag).
2/ basisopties eerste graad:
klankbordgroepen en
implementatiesessies.
Duaal: deelname
ontwikkelingscommissies
BuSO: deelname
ontwikkelingscommissies
VO: in 8 netoverschrijdende
werkgroepen materialen
ontwikkelen voor de
implementatie
On hold

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, maar moet er ook voor
zorgen dat er bij de input voor de ontwikkeling van de eindtermen duidelijk is wat voor OVSG cruciaal
is in het eindresultaat van de eindtermen.
In de ontwikkeling van de leerplannen secundair onderwijs is er gekozen voor gezamenlijke leerplannen
officieel onderwijs, met POV en GO!
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Realisaties van de projectgroep Curriculum
Ten eerste werd een overkoepelend, niveau-overstijgend onderwijsconcept gedefinieerd als
richtingwijzer voor curriculumontwikkeling over de verschillende onderwijsniveaus heen. 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:

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.

Specifiek voor het basisonderwijs werd proactief werk gemaakt van een leerplanconcept voor nieuwe
leerplannen in het basisonderwijs. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Figuur 8: Schematische weergave leerplanconcept OVSG
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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:

Voor het secundair onderwijs werden eveneens ondersteunende materialen ontwikkeld om het nieuwe
curriculum te implementeren. Ook hier een voorbeeld:
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2.6. Effectief PBD maken – SP 5 duurzaam en effectvol begeleiden
Doel BP 2018-21: 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/werkgroep Duurzaam begeleiden – output afgetoetst op de gemeenschappelijke bijeenkomst van 23/05 – pedagogisch raad van 21/06 – directiecomité van 24/6 en 2/09

Acties in de focus
(Projectfiche DZB)
transparant format voor
begeleidings- en
nascholingsinterventies
(routes) ontwikkelen
(Flow)

Resultaat – Output 2018-19
•
•

•

•

•

instrumenten en
materialen in een
logische en
gebruiksvriendelijke
structuur ontsluiten
(Gids)

•

IKZ-kader voor
systematische
effectiviteits- en
kwaliteitsmonitoring
ontwikkelen
(Kwaliteitskwartet)

•
•
•
•

Mini-FLOW (klant)
Maxi-FLOW als
werkingskader (PBD
intern)
Routes Begeleiden
(na doorlichting) –
stappenplan
(werksjabloon)
Aanpassingen
werkingskader:
ankerfiguur
Resultaten bevraging
professionaliseringsnoden
begeleiders
SWOT-gebruik GIDS:
bevraging medewerkers
(0-meting)

Kader en rollen
projectwerking
Kwaliteitskwartet
0-meting directies en
medewerkers
Resultaten bevraging
medewerkers gebruik
Guskey

Planning 2019-20
•

•
•

Implementeren van de visie, rol
ankers en werkingscode en deze
verankeren in
professionaliseringsbeleid via
plan van aanpak
Proefdraaien met stappenplan,
werksjabloon
Integreren miniflow in website &
digitaliseren maxiflow (Gids)

Doel en functie van de Gids
scherpstellen
• Gids organiseren volgens de flow
• Ordenen, verzamelen en
ontwikkelen van instrumenten,
methodieken, sjablonen
Kwaliteitsmonitoring opvolgen en verder
verfijnen
• Opvolging 0-Meting – hernemen
kwaliteitskwartet
• Implementeren Guskey
• Kwaliteitszorg netwerken in de
focus
• Afstemmen met de andere PBD’s
en overleg binnen de
netoverstijgende werkgroep
Effectiviteit voor het hanteren van
een gemeenschappelijk
begrippenkader
•
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De projectgroep duurzaam begeleiden heeft tijdens het schooljaar 2018-19 concreet werk gemaakt van
volgende aandachtspunten uit het hervisitatierapport (commissie Monard):
•
•
•
•

•
•
•

het operationaliseren van de visie op begeleiden en deze vertalen tot op het niveau van het
begeleidingswerk;
het scherp stellen van de rol van de ankerfiguur;
het afstemmen van nascholing en begeleiding binnen het ondersteuningscontinuüm via
werkstroom begeleiden/flow en stappenplan;
het bewust stimuleren en versterken van eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de
scholen bij de ondersteuning van verbetertrajecten. De ontwikkelde sjablonen voor
begeleidingsinterventies en de uitgetekende maxiflow voor begeleiders gaan uitdrukkelijk
hiervan uit.
het versterken van de niveau-overstijgende gerichtheid;
informatie- en expertise-uitwisseling via projectgroep en gemeenschappelijke bijeenkomst als
PBD-brede professionalisering);
het ontwikkelen van instrumenten voor effectmeting en kwaliteitszorg, binnen de
projectwerking van het begeleidingsplan.

Realisaties van de projectgroep duurzaam begeleiden:
1. Transparant format ontwikkelen voor begeleidings- en nascholingsinterventies:
De werkgroep ging na op welke manier het rOK, de veranderende rol van inspectie 2.0 en de vernieuwde
aanpak van doorlichting repercussies hadden op de werking van de begeleiding. Hiervoor is een
stappenplan begeleiden na doorlichting en een niveau-overstijgend werksjabloon ontwikkeld.
De werkgroep maakte werk van het in beeld brengen van de begeleidings-FLOW waarbij
begeleidingsinterventies vanuit het perspectief van de klant (S/C/A) zijn benaderd:
•
•

S/C/A doorloopt een (veranderings-)proces, traject: ijkpunten, stappen
S/C/A is eigenaar van de ontwikkeling: eigen verantwoordelijkheid, prioritering, kwaliteitszorg

De flow bekijkt het aanbod PBD generiek en in de breedte en vat het aanbod in een
‘ondersteuningscontinuüm’, waarbij de PBD kan ondersteunen in elke fase van het proces, bij elke stap
van S/C/A. De miniflow is het werkinstrument voor scholen. De uitgebreide maxi-flow is het
werkinstrument voor de medewerkers van de PBD.
De rol van de ankerfiguur als eerste aanspreekpunt is hierbij cruciaal. Naargelang de vraag neemt de
ankerfiguur zijn rol op, betrekt andere actoren uit de PBD of verwijst door (makelaarsrol). Ook de
werkingscode is vanuit die optiek onder de loep genomen.
2. Materialen en methodieken ontsluiten: GIDS voor begeleiders
Uit verschillende onderzoeken en bevragingen (nulmeting kwaliteitskwartet, enquête professionalisering
PBD en bevraging over Guskey/effectiviteitsmeting, traject starters PBD…) blijkt dat de Gids voor
begeleiders prioritair aandacht verdient, vooral op het vlak van overzichtelijkheid, digitale
gebruiksvriendelijkheid en afstemming tussen de niveau-overstijgende Gids en de bibliotheken van de
niveaus op SharePoint.
3. Kader voor kwaliteitszorg en effectmeting: KWALITEITSKWARTET
Zoals hierboven beschreven heeft de werkgroep zijn bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van het
kwaliteitssysteem voor de projectwerking (kwaliteitskwartet).
Het ontwikkelde kader is toegepast op het eigen project.
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Het thema ‘Duurzaam en effectvol begeleiden’ en de realisaties van het project duurzaam begeleiden
stonden in de focus op de gemeenschappelijke bijeenkomst van de PBD op 23 mei 2019. De
materialen werden voorgesteld en besproken in interactieve workshops o.l.v. de projectleden. De
resultaten werden verwerkt en opgenomen in de output. Alle info over deze bijeenkomst is te vinden op
de Gids.

2.7. Resultaten bevraging directies m.b.t. de speerpunten in het begeleidingsplan 20182019 (nulmeting projectwerking)
Zorg voor kwaliteit staat hoog op de onderwijsagenda. De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG
wil zijn ondersteunende rol kwaliteitsvol opnemen. We onderzoeken dus ook de eigen kwaliteit. We
willen graag weten hoe de directies onze begeleidingspraktijk ervaren en hoe we onze dienstverlening
kunnen verbeteren. In 2019 stuurde OVSG een online vragenlijst naar alle 795 directies in de
academies, basis, secundair en volwassenenonderwijs, 141 van hen (18%) hebben de vragenlijst
volledig ingevuld. 5 Deze bevraging vertrok vanuit de speerpunten van het begeleidingsplan 2018-21
met name leerlingenbegeleiding, taal, digitalisering, curriculum en duurzaam begeleiden. We willen
doelgericht werken aan verbetering en de effecten ook zichtbaar maken. De resultaten van deze
bevraging geven hierbij richting.
2.7.1.

Speerpunt: leerlingenbegeleiding

In dit speerpunt focussen we op onze zorgwerking. In onderstaande figuur 9 wordt de spreiding van de
antwoorden op elk van de door ons bevraagde items m.b.t. leerlingenbegeleiding weergegeven. De
materialen rond zorg worden als kwaliteitsvol ervaren, maar de directies vragen naar een gemakkelijke,
overzichtelijke ontsluiting en voldoende ondersteuning om te implementeren in de school. Ze willen
graag concrete praktijkvoorbeelden en sjablonen, die helpen om planlast te vermijden.
Een belangrijke conclusie uit deze nulmeting (zowel bij het opstellen van de vragen als bij het analyseren
van de resultaten) is dat de verwevenheid tussen de reguliere zorgwerking en het project het net moeilijk
maakt om van een nulmeting te spreken. Enerzijds is de zorgwerking al zeer stevig verankerd binnen
OVSG, wat duidelijk zijn vruchten afwerpt bij onze scholen (cfr.de hoge resultaten bij de nulmeting).
Tegelijk was deze zorgwerking al heel erg niveau-overstijgend (voorbereiding zorgcontactdagen,
waarborg, ONW, BuO…). Anderzijds maakte dit het net moeilijk om de focus en doelen binnen het
project duidelijk te krijgen. Vandaar dat voor het schooljaar 2019-20 de focus van de ontwikkelgroepen
meer afgelijnd is en gericht op een duidelijke niveau-overstijgende output vanuit concrete thema’s waar
we verdiepend op willen inzetten. De reguliere zorgwerking is weer meer toegespitst op de reële
werkcontext, deze kan niveauspecifiek zijn zoals in basisonderwijs en secundair onderwijs, maar is
niveau-overstijgend voor competentiebegeleiders en buitengewoon onderwijs.

5

De resultaten werden gepubliceerd in E-mago september 2019
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Figuur 9: Resultaten bevraging directies m.b.t speerpunt leerlingenbegeleiding

De verwevenheid tussen de reguliere zorgwerking en het project komt vooral tot uiting tijdens de drie
planningsdagen. Dan komen alle medewerkers samen voor een stand van zaken van alle
ontwikkelgroepjes uit het project en alle werkgroepen binnen de reguliere zorgwerking om de vragen en
resultaten van beide in elkaar te laten vloeien. Ook andere niveau- of dienstgebonden realisaties zijn
vaak verweven met leerlingbegeleiding. We verwijzen hier o.a. naar
•
•
•
•

het project differentiatie, een tweejarig traject waarbij scholen en PBD samen aan de slag gaan
rond differentiëren in de 3de graad basisonderwijs
de organisatie van netwerkmomenten, zitdagen en zorgcontactdagen, voor alle scholen;
het ontwikkelen van materialen en het ondersteunen van scholen bij het samenwerken met
verschillende partners binnen leerlingenbegeleiding: CLB, ONW, competentiebegeleiding...;
niveau-overstijgende samenwerking en afstemming binnen het thema leerlingenbegeleiding
vanuit het project en de bestaande werkoverleggen.

2.7.2.

Speerpunt : taal en talenbeleid

In dit speerpunt zoomen we in op taal en talenbeleid als hefboom voor verbindende communicatie. De
behoefte naar ondersteuning bij omgaan met meertaligheid en anderstalige nieuwkomers verschilt sterk
tussen scholen. Directies kennen niet altijd onze materialen maar geven ook aan dat materiaal
beschikbaar stellen niet voldoende is. Ze vragen naar ondersteuning bij de implementatie.
Onze inspanningen rond leesdidactiek worden gehonoreerd. Scholen die een traject rond lezen lopen,
geven aan dat dit een meerwaarde heeft betekend. We maken hier verder werk van met publicaties en
nascholingstrajecten.
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Figuur 10: Resultaten bevraging directies m.b.t speerpunt talenbeleid

2.7.3.

Speerpunt : toekomstgericht school maken – Onderdeel curriculum

Als we impact hebben tot op de klasvloer, is dit vaak via onze leerplannen. Directies appreciëren het
aanbieden van bruikbare documenten via extranet. Ze hebben vooral nood aan ondersteuning bij de
transfer naar de klaspraktijk en vragen naar meer mogelijkheden/tijd voor begeleiding op de klasvloer.
Er is ook vraag naar een digitaal platform/forum voor leraren met actuele items rond goede praktijken.
Aan scholen voldoende ruimte geven en hen tegelijk voldoende op maat ondersteunen is een
uitdagende evenwichtsoefening. De resultaten m.b.t. dit speerpunt liggen lager. Veel heeft te maken
met de korte tijdsspanne tussen het regelgevend initiatief van de overheid en de implementatie in het
veld, wat het moeilijk maakte om heel snel in de nodige ondersteuning van een succesvolle
implementatie te voorzien. Dat gebrek aan tijd weerspiegelt zich duidelijk in de scores.

Figuur 11: Resultaten bevraging directies m.b.t speerpunt curriculum
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2.7.4.

Speerpunt : toekomstgericht school maken – Onderdeel digitalisering

In de speerpunt ligt de focus op digitale ontsluiting van onze werking en onze materialen. En hier willen
we zeker zelf groeien en vooruitgang boeken. Directies geven aan dat ze nood hebben aan concreet
materiaal, concrete voorbeelden, en dit liefst op een overzichtelijk extranet. De contactdagen voor de
ICT-coördinatoren zijn interessant. Ontmoetingsdagen voor directeurs en vormingsdagen van OVSG
zouden interactiever kunnen verlopen door gebruik te maken van digitale tools.

Figuur 12: Resultaten bevraging directies m.b.t speerpunt digitalisering

2.7.5.

Speerpunt: effectief PBD maken

Dit speerpunt focust op de kwaliteit van onze begeleidingsinterventies. De aanpak vanuit een
coachende basishouding met respect voor de context wordt geapprecieerd. Onze aandacht voor
startende directies werpt vruchten af. Een aantal directies wenst dat de begeleiders nog dichter bij de
school staan, in de school meedenken. Want de begeleider kan het verschil maken! Maar de directies
ervaren ook een hoge werkdruk en overvolle agenda bij de begeleiders.

Figuur 13: Resultaten bevraging directies m.b.t speerpunt duurzaam begeleiden
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We willen onze begeleidingsvisie echt doen leven in de praktijk. Slim en doelgericht omgaan met de
beperkte begeleidingstijd is een grote uitdaging. Vanuit de principes van ‘samen leren’ willen we dat
scholen, centra, academies eigenaar zijn van hun ontwikkelingsproces. Tegelijk willen we hen bij elke
stap in dit proces kunnen ondersteunen. We visualiseerden dit in onze ‘begeleidingsflow’ en geven een
sleutelrol aan de ankerfiguur.

3. Opvolging evaluatie hervisitatie: Project BOOST 6
Aan de slag met de rapporten van de opvolgingsevaluatie PBD
In januari 2018 mochten we de commissie ontvangen die o.l.v. de heer Georges Monard en op vraag
van de overheid bij alle begeleidingsdiensten een opvolgingsevaluatie uitvoerde van de eerste evaluatie
die in 2014 plaatsvond. Begin maart 2019 werden de evaluatierapporten bekendgemaakt: een
overkoepelend rapport met conclusies en aanbevelingen over alle diensten heen en per dienst een
eigen specifiek rapport met conclusies en aanbevelingen afgestemd op de dienst zelf. Deze
opvolgingsevaluatie focuste op de verbeterpunten die n.a.v. de eerste evaluatie werden aangereikt.
Na bekendmaking van de rapporten startte een intern opvolgingstraject: lezing, vergelijking, reflectie,
dialoog, aftoetsing aan de huidige praktijk, prioritering … hebben uiteindelijk geleid tot de opmaak van
een projectplan voor de opvolging van de aanbevelingen: PBD-BOOST. OVSG zette extra middelen in
om voor de duur van het schooljaar 2019-2020 het verbeterplan te laten coördineren door een
projectleider.
Het strategisch doel van het PBD-BOOST-project is 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.
Het plan bestaat uit 9 subdoelstellingen geordend in 5 thematische clusters:
PERSONEELSBELEID VOOR COMPETENTE EN GEMOTIVEERDE BEGELEIDERS
1 – Professionaliseringscontinuüm voor begeleiders evalueren en optimaliseren
BEGELEIDING IS GEDREVEN DOOR VISIE, RELEVANT, EFFECTIEF
2A - Visie doen leven in de begeleidingspraktijk
2B - Relevantie van het vormings- en begeleidingsaanbod: in kaart brengen van noden
2C - Effect in àlle scholen: "No school left behind"
BEGELEIDING ONDERZOEKT SYSTEMATISCH DE EIGEN KWALITEIT
3A - Meer systematiek in het Intern Kwaliteitszorgsysteem PBD
3B - Gedeelde definities ontwikkelen van bereik, tijdsbesteding en effectiviteit
3C - Leren in netwerken evalueren en optimaliseren
BEGELEIDING EN VORMING OP EEN ONDERSTEUNINGSCONTINUUM
4 - Begeleiding en vorming nog meer integreren
ONZE PBD ALS EEN STERK MERK PROFILEREN
5 - Externe communicatie en ‘reputatiemanagement’ PBD versterken

6

Zie artikel uit Imago ‘Een boost voor begeleiders’ – 06/2019
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Werkingsprincipes
Procesmatig zuinig
In het PBD-BOOST project zoeken we zo veel mogelijk aansluiting bij bestaande, lopende
werkzaamheden in de PBD, bij de uitvoering van het Begeleidingsplan 18-21 en breder in OVSG bij
de projectgroepen OVSG 2.023. Op procesniveau worden dus geen nieuwe overleg- of
projectstructuren gecreëerd, maar bedden we acties in binnen de bestaande reguliere en strategische
werking en benutten we fora waarin nu al sommige van de aanbevelingen opgevolgd worden:
•
•
•
•

OVSG-brede Projectgroep Dienstverleningsorganisatie, Impactorganisatie, Digitale
Kennisorganisatie;
werkgroep Duurzaam Begeleiden;
Werkzaamheden van de SOD m.b.t. meten van effectiviteit en opvolging projecten van
het BP 18-21;
….

De projectleider maakt zo veel mogelijk verbinding met processen die al lopen en met overleg dat al
georganiseerd is (bestaande werkgroepen en formele overlegfora binnen de PBD zoals PR,
niveauraden, dienstoverleg) en benut zo veel mogelijk de expertise van collega’s die nu al in de PBD
ontwikkeld is en voor deze doelen aangeboord kan worden. Voor bepaalde operationele doelstellingen
zal samengewerkt worden met andere afdelingen en diensten van OVSG (bv. HR, Communicatie,
koepelwerking, …).
Inhoudelijk zichtbaar
Waar we procesmatig zo veel mogelijk aansluiten bij het bestaande en extra taaklast vermijden, willen
we inhoudelijk wél een verschil maken en een laag toevoegen aan de huidige werking. In dat verband
willen we het project ook genoeg zichtbaarheid geven. Dat kan onder meer via
aparte interne rapportering en via de jaarlijkse verslaggeving aan de overheid en naar de
stakeholders (externe verantwoording) (zie verder).
Effectief
Een belangrijk aandachtspunt over alle subprojecten heen is dat het werken aan de aanbevelingen
een doorvertaling krijgt tot in de begeleidingspraktijk. Voor veel thema’s zullen we aan visieteksten
werken maar om daadwerkelijk verandering en verbetering te realiseren zal het zaak zijn om telkens
aan te duiden hoe visie doorvertaald kan worden naar zowel de S/C/A als naar het concrete werk
van de begeleiders zelf en daarvoor ook de nodige tools en instrumenten te ontwikkelen. Implementatie is een proces dat een veel langere periode dan één schooljaar vraagt. Er is
tijd nodig om een draagvlak te creëren en te bewaren, om ambassadeurschap te installeren.
Aansturing, opvolging, evaluatie
De projectleider bewaakt de timing en volgorde van de verschillende te ondernemen acties die in het
schooljaar 2019-2020 uitgevoerd zullen worden. De evaluatie van het PBD-BOOST-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.
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4. 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 fact-sheet per dienst:
we vertellen kort en bondig waar we fier op zijn.

4.1. Waar we in het basisonderwijs trots op zijn
Onderbouwd werken en datageletterdheid 7
Binnen het project differentiatie zijn we met 15 scholen aan de slag gegaan rond differentiatie. We
hebben daarbij ingezet op netwerking, samenwerking met academische wereld voor onderbouwing en
datageletterdheid. De 65 deelnemende leraren kregen resultaten teruggekoppeld van de bevraging DIquest wat hen inzicht geeft in eigen denken over differentiatie.
Breed evalueren muzische vorming 8
Een publicatie is gerealiseerd met onderbouwing en hands-on materiaal om leraren te stimuleren bij
breed evalueren. Alle materialen werden op de werkvloer uitgetest op haalbaarheid.
Thematiseren in de kleuterschool
Samen met de dienst vorming werden drie inspiratiedagen voor kleuteronderwijs uitgewerkt. Verspreid
over de regio’s werden 450 collega’s uit het werkveld ondergedompeld in thematiseren. Via een
keynote van Janneke Hagenaar en praktijkgerichte workshops op maat van kleuterleraren boden we
inspiratie aan onze kleuterscholen. Deze thematiek kent verdere uitrol in vorming en begeleiding de
volgende jaren.
Vertaling van het decreet leerlingenbegeleiding tot op de werkvloer
Via talrijke netwerken verspreid over Vlaanderen kregen zorgbegeleiders materialen, interactieve
werkvormen om hun nieuwe beleid op leerlingenbegeleiding vorm te geven. Elke gemeentelijke en
stedelijke basisschool ging met deze materie aan de slag.
Naar aanleiding van de hervorming van de eerste graad secundair onderwijs zetten we een niveauoverschrijdende informatiecampagne op om onze leraren derde graad en directies te ondersteunen bij
het kansrijk oriënteren.
Netwerken begrijpend lezen
Als reactie op de inzichten van PIRLS werden bovenschoolse netwerken rond begrijpend lezen
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. We bereikten 36
scholen. Deze netwerken worden herhaald omwille van de grote kansen tot effecten op de werkvloer.
Digitalisering OVSG-toets 9 10
De OVSG-toets kreeg een (succesvolle) digitale pilot. OVSG stimuleert daarmee de digitale evolutie in
de scholen, maar krijgt ook meer verfijnde data ter beschikking. Deze data bieden kansen om scholen
meer gerichte feedback te geven enerzijds en de eigen kwaliteitswerking te optimaliseren anderzijds.
Voorbereiding op eindtermen en leerplanwerk
In samenwerking met de studiedienst werd een leerplanconcept uitgewerkt na een uitgebreide
internationale literatuurstudie en bottom-up-inzichten uit het werkveld.

Zie artikel uit Imago ‘Project differentiatie van start’ – 12/2018
Zie artikel uit Imago ‘Breed evalueren dot leerlingen beter leren’ – 03/2019
9 Zie artikel uit Imago ‘OVSG-toets blijft vernieuwen’ – 06/2019
10 Zie artikel uit Imago ‘Werk maken van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets’ – 12/2018
7
8
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Inzetten op professionalisering
Scholen werden uitgedaagd om van een nascholingsbeleid te evolueren naar een
professionaliseringsbeleid. De BuO-scholen werkten hierrond co-creatief op een bovenschools
seminarie.
Het actieplan basisonderwijs gerealiseerd
Vanuit het begeleidingsplan werd een concrete vertaling gemaakt naar een actieplan basisonderwijs.
Dit plan werd op enkele acties na volledig uitgevoerd. Individuele competenties van begeleiders –
gegroepeerd in regionale begeleidingsnetwerken – vormen een rijke kans om lokale noden en
centrale richting te operationaliseren.

4.2. De dienst vorming (DIVO) zet in op kwaliteitszorg
De dienst vorming coördineert de ontwikkeling en uitvoering van het professionaliseringsaanbod van
OVSG voor instellingen met het oog op de versterking van de beleidskracht en de optimalisering van
hun onderwijskwaliteit (en de kwaliteit van de leerlingbegeleiding).
De kernwaarden die richtinggevend zijn bij de realisatie van de kernopdrachten van de dienst.
• Geïntegreerd
• Deel van het professionaliseringscontinuüm
• Dynamisch en flexibel
• Aanbod- en vraaggestuurd
• Inspelend op de context van instellingen
• Op maat van de verschillende doelgroepen
• Participatief
• Kwaliteitsvol en effectief
• Invulling vanuit het breed gedragen referentiekader voor onderwijskwaliteit
Tijdens schooljaar 2018-2019 realiseerde de dienst vorming volgende items die zich situeren binnen de
kernopdrachten van de dienst
Nascholingsaanbod BEPALEN - PLANNEN
- Bepalen van de focus voor nascholing op basis van de prioriteiten in het begeleidingsplan, en
bevraging van de leraren en begeleiders in de verschillende niveaus, actualiteit, prioriteiten
vanuit de overheid. Het aanbodkader werd vertaald in een matrix die een duidelijk overzicht
biedt.
- Ontwikkeling werkingskader prioritaire nascholing om afstemming en samenwerking tussen alle
betrokken diensten te ondersteunen.
Nascholingsaanbod ONTWIKKELEN 11
- Kwaliteitscriteria voor ontwikkeling van nascholing zijn bepaald op basis van onderzoek van
Melissa Tuytens, Geert Devos, e.a.
- Ontwikkeling van sessies en trajecten
o Mentoren start
o Uitrol jaar 2 TOPSTART
o Actualisering aanbod kleuteronderwijs 12
o Trajecten voor individuele kleuterleraren thematisch werken
o Traject computationeel denken 13
Zie artikel uit Imago ‘Moeilijk gedrag is bespreekbaar geworden’ – 06/2019
Zie artikel uit Imago ‘Kleuterinspiratiedagen in beeld’ – 03/2019
13 Zie artikel uit Imago ‘Computationeel denken, een nieuwe taal’ – 06/2019
11
12
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o
o
o

Evalueren met de smartphone 14
De taxonomie van Bloom
Ontwikkeling sessies voor scholengemeenschappen en schoolteams RONDOM ROK 15

Nascholingsaanbod COMMUNICEREN
- Uitwerking nascholingsbrochure geënt op de speerpunten uit het begeleidingsplan in nauwe
samenwerking met de dienst communicatie.
- Vaste ontwikkelmomenten zijn ingepland in de agenda’s van nascholers om ontwikkeling van
kwaliteitsvolle nascholingen een volwaardige plaats te geven in het ganse proces.
- Ontwikkeling en gebruik nieuw logo voor vorming in samenwerking met de dienst communicatie.
- Semestriële posterkalender maken om zo meer en beter leraren te bereiken.
Nascholingen ORGANISEREN
- Uitrol van de ‘tijdlijn vorming’ om samenwerking en ondersteuning i.f.v. ‘het proces vorming’ van
de verschillende diensten te ondersteunen en gelijk te stromen.
- Gebruik van digitale aanwezigheidslijst voor schoolteamcursussen Basisonderwijs en
voorbereiding verbreding naar andere niveaus.
- Ontwikkeling digitale aanwezigheidslijst individuele cursussen (in samenwerking met AVS en
IT)
- Voorbereiding digitalisering aanvraagbevestiging en koppeling aan Outlook (in samenwerking
met IT)
Nascholingen GEVEN
- Uitwerken van een vast scenario per ontwikkelde nascholingssessie in het door de dienst
ontwikkeld sjabloon.
- Implementatie nieuw ppt-sjabloon.
- Uitrol jaar 1 TOPSTART. Opleiding voor beginnende directies
- Verfijning gebruik van digitale didactiek tijdens de nascholingssessies.
Nascholingen EVALUEREN en effect versterken
- Ontwikkeling van een kwaliteitshandboek
- Uitwerking van evaluatietool voor vormingen op basis van onderzoek Tuytens e.a. en Guskey.
Realisatie van het moederbord en eerste aanzet voor digitalisering in samenwerking met IT

4.3. De dienst DKO gaat voluit voor de implementatie van het nieuwe decreet
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 het schooljaar 2018-2019 hier -naast de
reguliere lopende begeleidingen- dan ook prioritair op ingezet. Dit gebeurde in samenwerking met
andere diensten van OVSG. De PBD concentreerde zich (vanuit haar decretale opdracht) op de
pedagogisch-didactische ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe einddoelen
(basiscompetenties en beroepskwalificaties). Grosso modo kunnen deze initiatieven worden opgedeeld
in 2 types van ondersteuning.

14
15

Zie artikel uit Imago ‘ICT in de klas? Begin met een valies!’ – 03/2019
Zie artikel uit Imago ‘Spelen voor kwaliteit is OK’ – 12/2018
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Route DKO 16

17

Met extra toegekende middelen werd (netoverstijgend) route DKO uitgerold dat kernteams van
academies hielp om met de vernieuwing in hun lokale context om te gaan. In deze route werden 4
trajecten uitgevoerd die elk een aspect van de inhoudelijke vernieuwing behelsde:
•
•
•
•

De kunst van het creëren – 2 parallel uitgerolde trajecten
Geïntegreerd muziekonderwijs – 6 parallel uitgerolde trajecten
Jonge ontdekkers – 2 parallel uitgerolde trajecten
Bak in beeld – 5 parallel uitgerolde trajecten

Elk traject bestond uit 8 sessies waarbij naast de inhoudelijke vernieuwing met de deelnemers ook werd
ingegaan op implementatiestrategieën op zowel klas- als academieniveau.
Er werden ook 4 praktijkbeurzen georganiseerd. Op deze netwerkmomenten konden deelnemers uit de
verschillende trajecten ‘goede praktijken’ met elkaar delen.
Daarnaast werden er 3 netwerkmomenten voorzien om goede praktijken met niet-participanten te delen.
Alle sessies en netwerkmomenten werden regionaal verspreid en netoverstijgend aangeboden. In totaal
werden er 124 sessies gegeven en bereikten we 220 deelnemers uit 102 academies over alle trajecten
heen. Inhouden werden vraaggestuurd ook naar niet-deelnemende academies gebracht.
Omdat de inhouden tot op de academievloer werden begeleid en om de informatiedoorstroom post
projectorum te bevorderen waren er bij elke sessie reguliere begeleiders van de PBD betrokken.
Voor meer bijzonderheden, het verdere inhoudelijke verloop en de conclusies van deze route, verwijzen
we graag naar het inhoudelijk verslag dat voor dit ondersteuningstraject werd ingediend bij het
departement Onderwijs en Vorming.
Didactisch cahier
In maart 2018 werden de nieuwe einddoelen voor de eerste 3 graden van het DKO door de Vlaamse
Regering goedgekeurd. De beroepskwalificaties voor de 4e graad werden zelfs pas goedgekeurd in april
2019 (ruim 7 maanden na de invoering van het nieuwe decreet en de nieuwe te bereiken einddoelen).
Het was (gezien de beperkte bezetting van het DKO-team binnen de PBD) sowieso al een huzarenstuk
om nog vóór 1 september 2018 goedgekeurde leerplannen te hebben gerealiseerd, zodat de academies
op zijn minst al op een juridisch correct het nieuwe schooljaar konden aanvatten. Het was (gelet op de
beperkte tijdspanne en de beperkte mankracht) voor de PBD niet mogelijk om ook al voldoende
ondersteunend materiaal te voorzien vóór 1 september 2018. Ook al was dit wenselijk geweest om een
vlotte(re) doorstart naar het nieuwe DKO te kunnen maken. Daarom is er gekozen om de ontwikkeling
van dit ondersteunend materiaal (dat we bundelen in een zgn. didactisch cahier) op te starten vanaf het
schooljaar 2018-2019.
De inhoud voor dit cahier wordt ontwikkeld door onze reguliere begeleiders (met ondersteuning van de
SOD). Zij hebben vervolgens per domein in regionale ambassadeurssessies met leraren en directies
deze inhouden en structuren afgetoetst en bijgesteld. Het doel van het didactisch cahier is te komen tot
een instrument dat leraren ondersteunt om de einddoelen te vertalen naar de klaspraktijk. Daarom wordt
(op vraag van de leraren en directies) elk doel op 4 manieren geduid: leerinhouden, goede praktijken,
evaluatie en bronnen. Dit is een work in progress. Tijdens 2018-2019 hebben we ons (alweer op
aangeven van leraren en directies) geconcentreerd op de leerinhouden van de eerste 3 graden. In de

16
17

Zie artikel uit Imago ‘Eerst praten, dan noten lezen’ – 03/2019
Zie artikel uit Imago ‘Decreet in de praktijk’ – 09/2018
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loop van 2019-2020 zullen we de goede praktijken, de evaluatie en de bronnen van deze graden
aanvullen en een start maken van de leerinhouden van de 4e graad.
Naast de inhoudelijke ontwikkeling is er in 2018-2019 in samenspraak met de SOD een digital format
uitgetekend om de inhouden van het didactische cahier op een gebruiksvriendelijke en actuele manier
ter beschikking te stellen van leraren en academieteams. Er is door het directiecomité van OVSG een
softwareontwikkelaar aangesteld om dit format te concretiseren.

4.4. De dienst SOVO ondersteunt via leergemeenschappen
Het afgelopen schooljaar stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de modernisering
secundair onderwijs. De tijd om de nieuwe eindtermen te verwerken tot werkbaar materiaal voor de klas
was kort. Om voor de scholen een verschil te kunnen maken en geïntegreerd te werken, stond onze
projectwerking dit schooljaar volledig in het teken van curriculum.
OVSG ondersteunde scholen bij het ontwikkelen van een schooleigen curriculum via
leergemeenschappen. Dit is een sterke vorm van duurzame professionalisering die ook schoolintern
kan worden doorgetrokken naar de vakgroepwerking. 18 19
Scholen gaven ons aan dat ze leraren slechts beperkt schoolvrij konden maken gezien de beperkte
implementatietijd. Daarom kozen we ervoor om deze inhoudelijke leergemeenschappen (Taal & Cultuur,
Mens & Maatschappij, STEM) dit schooljaar te organiseren en begeleiden in twee fases. Onze geplande
netwerken voor directies zetten we eveneens volledig in het teken van de invoering van de
modernisering. Op die manier konden we met deze groep ook beleidsmatig aan de slag rond de
modernisering. We bereidden deze groep directies ook uit met de graadcoördinatoren van de eerste
graad. Dit stelde ons in staat om verbinding te maken tussen het inhoudelijk spoor van de
leergemeenschappen en het beleidsmatig spoor met de directies. Daarenboven konden we op deze
manier ook de vinger aan de pols houden bij de schoolinterne vertaling van de modernisering.
In een eerste fase (oktober – december) verkenden we de nieuwe eindtermen met een aantal
ambassadeurs in de diepte. Ze gaven aan welke eindtermen samen te realiseren zijn. OVSG
ontwikkelde op basis van die inbreng organisatiefiches per inhoudelijke eindterm. Deze
organisatiefiches bevatten mogelijke koppelingen tussen eindtermen. De gemaakte koppelingen zijn
divers van aard: koppelingen omwille van inhoudelijke samenhang, koppelingen afhankelijk van
didactische aanpak en tot slot overkoepelende koppelingen op basis van visie op onderwijs. Deze
organisatiefiches zijn inspiratiedocumenten voor het schoolbeleid, om de eindtermen logisch over de
vakken te verdelen, en vormden het vertrekpunt voor fase twee van de leergemeenschappen.
Heel wat bijkomende leraren kregen de kans om in fase twee (januari-mei) aan te sluiten. Om dat
mogelijk te maken organiseerden we een ‘stoomcursus’ rond de nieuwe eindtermen waarbij we hen net
als de ambassadeurs uit fase 1 vertrouwd maakten met het concept van de nieuwe eindtermen. Tijdens
de volgende werkmomenten maakten de leerkrachten de didactische doorvertaling van de eindtermen
door o.a. bestaand lesmateriaal te screenen op bruikbaarheid, bestaand materiaal te delen en/of te
actualiseren en concrete lesmaterialen/projecten te ontwikkelen. Leerkrachten werken in een sfeer van
vertrouwen, ze delen en ontwikkelen met elkaar.
We vragen de ambassadeurs uit de leergemeenschappen om ook schoolintern in hun vakgroepen terug
te koppelen en de input die ze krijgen, samen met hun collega’s op school verder inhoudelijk uit te
werken. Die manier van werken maakt het mogelijk meer leraren te betrekken en tot breder gedragen
keuzes te komen. Alle ontwikkelde didactische materialen - zowel deze van de schooloverstijgende als
van de schoolinterne leergemeenschappen - worden voorgesteld op een grote gezamenlijke
‘inspiratiebeurs’ voor leraren en directies op 28 mei 2018. Dit was een groot succes waar we 83
18
19

Zie artikel uit Imago ‘Secundaire scholen: klaar voor vernieuwing?’ – 12/2018
Zie artikel uit Imago ‘Leergemeenschappen brengen scholen samen’ – 06/2019
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deelnemers uit 37 scholen mochten verwelkomen. We stelden daar ook de mini-wijzers rond een aantal
overkoepelende thema’s voor die we zelf ontwikkelden. Het hele opzet van de leergemeenschappen is
immers dat scholen die deelnemen al het ontwikkelde materiaal kunnen inzetten. Zo maken vele handen
lichter werk.

4.5. De Studie-en ontwikkelingsdienst verbindt, verdiept en verbreedt
Als werking van de SOD 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-’21 (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:
-

-

-

-

-

20
21

Initiëren van projectmatig werken binnen de PBD (zie luik projecten), door het definiëren van
een werkingskader projectmatig werken met rolverdelingen en een concrete aanpak. Elk van
de prioritaire projecten binnen het begeleidingsplan wordt getrokken door een SODmedewerker.
Ontwikkeling van een niveau-overstijgend ‘onderwijsconcept’ om niveau-overstijgende
gelijkgerichtheid bij curriculumontwikkeling te bewerkstellingen. Voor het basisonderwijs werd
al een doorvertaling gemaakt naar een uitvoerig en grondig onderbouwd leerplanconcept.
Ontwikkeling van een ondersteunende publicatie over STEM, vanuit een sterke
onderzoeksmatige onderbouwing en gericht op kwaliteitsbewaking.
Publicatie over breed evalueren in MuVo (https://www.politeia.be/nl/publicaties/174765muzische+vorming+breed+evalueren). 20
Opvolging en inhoudelijke coördinatie van de prioritaire nascholingen Switch en Route DKO
(opvolging, rapportering, ontwikkeling materialen, overleg departement en externe partners,
valorisatie via opvolgonderzoek, disseminatie via communicatiekanalen, etc.)
Ontwikkeling en uitrol van een digitale versie van de OVSG-toets in een proefproject
(https://www.ovsg.be/nieuws/ovsg-toets-gaat-digitaal). 21
Opstart van een interne doordenkgroep OVSG-toets met het oog op het versterken van de
kwaliteit en effectiviteit als werkinstrument voor kwaliteitszorg op de werkvloer.
Organisatie van themagerichte interne professionaliseringen (‘Gemeenschappelijke
bijeenkomsten’) voor de volledige PBD van OVSG vanuit de strategische prioriteiten van het
begeleidingsplan.
Opstart intern professionaliseringsinitiatief ‘Hungry minds’ om collega’s inhoudelijk te prikkelen
vanuit een innovatieve insteek tijdens middagpauzes.

Zie artikel uit Imago ‘Breed evalueren doet leerlingen beter leren’ – 03/2019
Zie artikel uit Imago ‘OVSG-toets blijft vernieuwen’ – 06/2019
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-

-

-

-

Ontwikkeling en operationalisering van een systematiek voor effectmeting van de doelstellingen
binnen de vijf prioriteiten van het begeleidingsplan, gekoppeld aan de eigen visie op begeleiden,
met het oog op een sterkere monitoring van onze eigen realisaties en effectiviteit op de
werkvloer (kwaliteitskwartet).
Versterkte uitbouw van een intern professionaliseringsaanbod voor startende begeleiders.
Ondersteuning ontwikkeling ‘Rondom rOK-spel’, een ondersteuningsinstrument om scholen
kritisch-reflectief te ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg aan de hand van het rOK. 22
Ontwikkeling van een diepte-analyse instrument rOK, i.s.m. een groep studenten van de
UAntwerpen.
Verdere uitbouw van het opleidingsaanbod voor directies, doorontwikkeling van het
vervolgtraject voor startende directies Topstart (Opstart – Topstart – Toproute), met inbegrip
van de ontwikkeling van een onderbouwde visie op (school)leiderschap.
Coördinatie van het project ‘Poortwachterschap’ voor schoolleiders, i.s.m. de Stad Gent en de
Stad Antwerpen.
Ontwikkelen van een ondersteunend afwegingskader voor scholen met handvatten voor
samenwerking met externe partners (https://www.ovsg.be/visieteksten/handvatten-voorscholen-voor-samenwerking-met-externen).
Kennisdisseminatie van relevante publicaties in wetenschappelijke en praktijktijdschriften voor
begeleiders via de wekelijkse ‘maandagmail’ vanuit de strategische prioriteiten.
Ondersteuning werkgroep lichamelijke opvoeding in functie van voorbereidend werk nieuwe
eindtermen en leerplannen basisonderwijs.

4.6. De dienst CLB-POC zet in op verandering, kwaliteit en datageletterdheid
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.
Het veranderingstraject in samenwerking met Flanders Synergie werd op vraag van onze directies
minder intensief begeleid vanuit het POC. De focus lag voornamelijk op het begeleiden van
groepsmomenten, het individueel begeleiden van de vliegwielteams en de forums met externe partners
in de verschillende centra. Het directeurenoverleg werd behouden en op de agenda worden
beleidsthema’s geagendeerd en de implementatie van nieuwe regelgeving besproken. Het aantal
ontmoetingsdagen werd uitgebreid. Op de ontmoetingsdagen stond visieontwikkeling centraal op de
agenda. Het ging concreet om de ontwikkeling van een visie op consultatieve leerlingenbegeleiding, de
invulling van de signaalfunctie, handelingsgericht advies, draaischijffunctie en laagdrempelig onthaal.
In een volgende fase werden ondersteunende materialen ontwikkeld en werd de implementatie van
deze ontwikkelde visies ondersteund in de centra.
Het lerende netwerk PGZ ontwikkelde een visie, aanpak en implementatieplan van de nieuwe richtlijnen
m.b.t. de systematische consulten zoals opgenomen in het BVR operationele doelstellingen. Bijkomend
doet deze werkgroep dienst als klankbord voor het netoverstijgend overleg rond PGZ.
De navorming rond data-geletterdheid werd verdergezet. Aanvullend is een lerend netwerk opgestart
dat het ontwikkelen van een centrumeigen jaarverslag dat ingebed is in het centrumbeleid onder de loep
neemt.
In samenwerking met de centra ontwikkelt het POC ontwikkelingsschalen ter versterking van het interne
kwaliteitsbeleid. Aanvullend werden indicatoren afgelijnd om hierbinnen om resultaatsgebieden in kaart
te brengen.

22

Zie artikel uit Imago ‘Spelen voor kwaliteit is OK’ – 12/2018
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Aanvullend organiseerde het POC vanuit haar makelaarsrol nascholingen in samenwerking met
externen. Op de agenda stonden een tweedaagse nascholing rond het gebruik van visual thinking om
veranderingstraject te visualiseren, een dag rond methodieken voor de vliegwielteams en een vorming
rond het ontwikkelen van een beleid rond samenwerken in netwerken.
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5. Samenwerking met andere onderwijsactoren
5.1. Samenwerking met andere PBD’s
Een drietal 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. Voor een verslag van de activiteiten binnen elk van
deze overeenkomsten verwijzen we naar de bijlagen.
•
•
•

Competentieontwikkeling (bijlage 2)
Talenbeleid (bijlage 3)
Effectiviteit (bijlage 4)

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

Curriculumontwikkeling + EVC (bijlage 5)
NT2 eindverslag 2016 – 2019 (bijlage 6)
NT2 jaarverslag (bijlage 7)
Geletterdheid (bijlage 8)
Onderwijs aan gedetineerden (bijlage 9)

Samenwerking curriculum OO
In 2016 engageerden de onderwijsverstrekkers openbaar onderwijs zich om op vlak van curriculum
samen te werken. Met de vernieuwing van het secundair onderwijs stonden we voor het eerst voor de
uitdaging om een nieuw curriculum voor een volledige graad samen vorm te geven. Een eerste keer
samen werken vergt sowieso meer afspreken en plannen. Daarnaast stootten we in de loop van het
proces op een aantal moeilijkheden. De nieuwe eindtermen waren slechts relatief laat bekend en de
goedkeuring van de curriculumdossiers die netoverstijgend ontwikkeld werden liet op zich wachten. Dit
maakte dat we het proces meermaals moesten bij sturen en het minder efficiënt verliep dan vooraf
verwacht. Het eindresultaat was een leerplan OO voor de basisvorming van de A-stroom en een leerplan
voor de basisvorming van de B-stroom. Deze werden op de valreep voor de zomervakantie
goedgekeurd zodat de scholen hiermee op 1 september konden starten.
Samenwerking met GO! in functie van de OVSG-toets
GO! is een belangrijke partner van de OVSG-toets. We werken samen met de PBD GO! vanuit de
redenering dat OVSG eigenaar is van de toets, maar de expertise van GO! optimaal benut wordt. We
bezorgen PBD GO! informatie in functie van de ondersteuning van de kwaliteitswerking van de
deelnemende GO!-scholen.
De samenwerking situeert zich als volgt:
-

PBD OVSG bezorgt de eerste versie van de toets aan PBD GO! die expertfeedback geeft
(inhoudelijk, vraagformulering en relatie tot GO!-leerplan)
PBD OVSG integreert expertfeedback GO! naast gebruikersfeedback van de toetsgroep naar
een tweede versie van de toets
PBD OVSG bezorgt de handleiding bij de toets vooraf aan PBD GO!
PBD GO! concordeert de toets naar het leerplan GO! en stelt dit ter beschikking van de
deelnemende scholen
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PBD OVSG en PBD GO! evalueren jaarlijks de samenwerking vanuit de aspecten inhoud en
kansen tot kwaliteitszorg.
De dienst DKO organiseerde ontmoetingsdagen voor het domein muziek samen met GO!
-

In het schooljaar 2018-2019 werden binnen het domein muziek i.s.m. de PBD voor het DKO van het
GO! 4 regionale ontmoetingsdagen voor leraren georganiseerd. De realisatie van de nieuwe einddoelen
(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.

5.2. Samenwerking met andere POC’s
Met de omkadering die decretaal aan het 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 het ISC reeds een aantal opdrachten op niveau van 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:
-

-

-

-

-

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 IJH
Binnen het domein IJH bestaan verschillende netoverstijgende initiatieven. Vooral rond de
NAFT-trajecten (i.f.v. duaal leren), PVF… 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.
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5.3. Formeel overleg inspectie – begeleiding
Zoals decretaal bepaald is ook tijdens het schooljaar 2018-19 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 2018-19’ (bijlage 10).

5.4. 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 2018-2019 ging het eerste jaar van ‘SWITCH’ van start. Het betreft het prioritair nascholingsproject
dat OVSG en POV in nauwe samenwerking met UGent (vakgroep orthopedagogiek) uitwerken.
Concreet werden 19 kernteams ondersteund, wat overeenkomst met 256 deelnemers.
Het SWITCH-project is gebaseerd op het recente doctoraat van prof. dr. Inge van de Putte (2019) waarin
ze rapporteert over de meervoudige rollen waartussen ondersteuners continu ‘switchen’. Concreet gaat
het over de rollen ‘onderwijsprofessional met eigen bagage’ (1), ‘hulplijn voor de leraar’ (2),
‘inclusiebezieler’ (3), ‘procesbegeleider’ (4) en ‘verbinder’ (5). Deze vijf rollen hangen nauw samen met
drie partnerschappen waarmee iedere ondersteuner te maken heeft: ‘partnerschappen tussen
ondersteuners’, ‘partnerschappen met scholen voor gewoon onderwijs’ en ‘partnerschappen met
externen’. Tijdens het eerste jaar van SWITCH werd gewerkt rond de eerste drie rollen en de eerste
twee partnerschappen. De rest komt aan bod in 2019-2020.
Doorheen het traject kwam het projectteam meermaals samen om de sessies 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) uitwerkten voor het traject.
Hieronder bieden we een overzicht van de voornaamste realisaties m.b.t. de eerste drie rollen:
•

Onderwijsprofessional met eigen bagage: De ondersteuners kregen doorheen het traject
opmerkelijk meer inzicht in de eigen noden en expertise, en die van hun collega’s. Ze deden
ook inzichten op omtrent het belang van verbindend communiceren opdat ze hun eigen, sterk
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•

•

geformuleerde redelijke aanpassingen, op een goede wijze zouden kunnen overdragen naar
leraren gewoon onderwijs (~ coaching). Ze leerden ook dat leraren coachen niet steeds een
heel coachingsgesprek vergt, maar dat ook kleine zaken (bv. zich nieuwsgierig opstellen vragen
stellen) al stappen in het coachen zijn. Tenslotte leerden ondersteuners weerstand steeds meer
omarmen.
Hulplijn voor de leraar: ondersteuners leerden het belang inzien van samen met leraren
gewoon onderwijs aan de tafel te zitten om af te toetsen of hun voorstellen voor redelijke
aanpassingen/maatregelen aansluiten bij hun kennis, vaardigheden en visie. Ze werden sterker
in het doelgericht werken en het formuleren van concrete leerkrachtdoelstellingen op SMARTwijze.
Inclusiebezieler: De visie op participatie van heel wat ondersteuners veranderde doorheen het
traject. Ze kwamen namelijk tot het inzicht dat participatie meer kan inhouden dan het al dan
niet actief participeren aan de vooropgestelde les. Ze realiseerden zich ook dat participatie een
actieve en passieve vorm kent en dat er niet steeds iedere minuut van de les participatie hoeft
te zijn. Tot slot stellen ze negatief gedrag ook niet meer automatisch gelijk met non-participatie.

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. Uiteindelijk is er 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.
Binnen het traject werd ook samengewerkt met de pedagogische begeleidingsdiensten van Stad
Antwerpen en Stad Gent. Aanvankelijk vereiste dit veel afstemming, maar de wisselwerking is ook een
mogelijkheid om met en van elkaar te leren.
OVSG ondersteunt de implementatie van het project Potential (Power to teach all)
De PBD ondersteunde verder de implementatie van de materialen van Potential in de scholen die aan
het project deelnamen. Bijkomend probeerden we de materialen vanuit het project te verspreiden binnen
de PBD-werking, voornamelijk binnen de zorgwerking.
Potential is een strategisch basisonderzoek (SBO), gefinancierd door het Agentschap voor Innoveren
en Ondernemen. Gedurende vier jaar werkt een hecht team Potentialmedewerkers uit verschillende
universiteiten en hogescholen (UGent, VUB, KULeuven, UAntwerpen, Arteveldehogeschool en UCLL)
aan het competenter maken van leraren in het creëren van inclusieve leeromgevingen. Hiervoor wordt
een professionaliseringstraject voor leraren (in opleiding) uitgebouwd, dat bestaat uit 5 online tools. (Zie
ook http://www.potentialproject.be/potential)
OVSG werkt samen met de provincie Limburg binnen 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, de werking van de
OVSG-toets en een publicatie rond STEM. De OVSG-begeleider maakt kennis met de netwerken en
workshops van OTT.
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Tot slot worden de vragen van scholen besproken en zetten we samen in op ondersteuning van STEMvragen.
De dienst DKO stapte in Erasmus+ project MiX
Sinds 1 september 2018 organiseert OVSG onder de auspiciën van EPOS een Erasmus+ project,
genaamd MiX. Het project heeft als doel een e-tool te ontwikkelen om muziekleraren te helpen 21e
eeuwse vaardigheden te integreren in hun klaspraktijk, in het bijzonder bij leerlingen van 8 tot 14 jaar.
Het project loopt tot 31 augustus 2021. Er ligt een inhoudelijke focus op 3 elementen:
•
•
•

creativiteit van de lerenden integreren in het onderwijsproces;
betrekken van ludodidactiek bij de onderwijsleerpraktijk;
leren omgaan met diversiteit op de klasvloer.

In de e-tool worden er zowel theoretische artikels als praktijkvoorbeelden aangereikt, alsook een leerpad
om hiermee als leraar te leren omgaan. Een tweede luik van de tool zet in op netwerking en het bouwen
van een community rond deze thema’s.
Het Erasmus+ project MiX is een internationale samenwerking tussen 4 partners uit 3 Europese landen:
•
•
•
•

OVSG (projectmanager en penvoerder, inhoudelijke ontwikkeling van het luik rond diversiteit)
Concrete dreams (ontwikkelaar van de tool)
Cultuurconnectie (belangenorganisatie voor het regionaal kunstonderwijs in Nederland,
inhoudelijke ontwikkeling rond het luik ludodidactiek)
Lapin Musik School (Rovaniemi – Finland, inhoudelijke ontwikkeling van het luik rond
creativiteit)

In het schooljaar 2018-2019 is:
•
•
•

een learning design ontworpen voor de e-tool;
o.b.v. een 4-daags seminarie in Brussel rond ‘diversiteit in het muziekonderwijs’ de basis gelegd
voor de inhoudelijke invulling van dit onderwerp;
het project voorgesteld aan Europese koepelorganisaties van muziekscholen en/of -onderwijs
met het oog op een duurzame verankering na voltooiing van de tool.

SOVO zet in op Artifex
ARTIFEX is een ERASMUS+ project dat ontworpen werd om een praktisch Europees STEM-kader te
creëren voor innovatieve out-of-the-classroom leeromgevingen zoals FabLabs en Makerspaces. In de
verschillende partnerlanden zijn nieuwe STEM-workshops ontwikkeld (die zijn ontwikkeld door
hogescholen en universiteiten in de partnerlanden) en uitgetest met leerkrachten 3de graad basis- en
1ste graad secundair onderwijs. In Vlaanderen namen een 10-tal leerkrachten uit 6 verschillende scholen
van het Stedelijk Lyceum Antwerpen deel. Onderzoekend leren en stimuleren van creativiteit en
ondernemingszin, kritisch denken, gebruik van technologie, informeel leren en samenwerken zijn de
uitgangspunten bij alle projecten. De afgewerkte projecten zullen voor alle scholen toegankelijk zijn en
kunnen in een Fablab of Makerspace-omgeving, maar ook in een klascontext met leerlingen uitgewerkt
worden. OVSG is prioritaire partner bij dit project.
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6. Conclusies
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 excellente resultaten
nastreven met respect voor en erkenning van de diverse onderwijsbehoeften. Dit begeleidingsverslag
getuigt dat we hiervoor opnieuw voor een groot doelpubliek een breed ondersteuningsaanbod
realiseerden ondanks de beperkte mankracht. Voor de komende regeerperiode worden we echter
geconfronteerd met ingrijpende besparingen. Hierdoor komen de bestaande werking en het aanbod
onder druk te staan. 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. In de voorgaande hoofdstukken hebben we gepoogd de huidige werking van de
PBD van OVSG te schetsen in zijn rijkdom, veelheid en variatie. Tot slot staan we stil bij belangrijke
accenten in de beleidsvoering van de PBD, de rol van de PBD in het onderwijslandschap en enkele
beleidsaanbevelingen.

6.1. Duidelijke prioriteiten en effectmeting als leidraad voor resultaatsgerichte werking van
de PBD
6.1.1. 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, adaptief t.a.v. de gemaakte beleidskeuzes. We geven blijk van maatschappelijk
engagement en gedeelde verantwoordelijkheid door ons kader te definiëren vanuit het Samen
leergemeenschap vormen, i.c. het Samen school maken (onze begeleidingsopdracht) en het Samen
PBD maken (onze interne kwaliteitszorg). De nadruk ligt daarbij op het belang om in geschakeld verband
gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen en zo bij te dragen tot meer onderwijskwaliteit. In 20192020 zullen we de in het begeleidingsplan vooropgestelde acties verder zetten. Er zal bijkomend verder
gewerkt worden aan een digitale plek waar deze materialen kunnen ontsloten worden voor andere
pedagogisch begeleiders en voor scholen, centra en academies.
6.1.2. Projectmatige aanpak van de speerpunten met effectmeting
We kozen er voor 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). Het hiervoor ontworpen ‘kwaliteitskwartet’ vormt een stevig kader waarbinnen we onze
projectwerking verder monitoren, evalueren en bijsturen. We bevragen systematisch onze klanten en
onze medewerkers, met het oog op een doelgerichte, samenhangende en grondige kwalitatieve analyse
van alle verzamelde data.
Aansluitend scherpten we in 2018-2019 reeds de vaardigheden van de medewerkers aan op het vlak
van datageletterdheid. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 zullen we aanvullend de digitale
competenties van onze eigen medewerkers in kaart brengen en een intern professionaliseringtraject
uitbouwen voor alle medewerkers van de PBD.
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Met de andere pedagogische begeleidingsdiensten is afgesproken om in het schooljaar 2019-2020 een
gezamenlijk definitie van bereik te formuleren, dit zal mogelijk maken om vanaf volgend schooljaar op
basis van deze definitie tot vergelijkbare data te komen.
6.1.3. 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. Eerder dan nieuwe structuren bovenop de bestaande werking te creëren, is de inzet van
dit project om de organisatie en werking van de PBD versneld bij te sturen en te vernieuwen in opvolging
van de aanbevelingen uit de evaluatie door de commissie Monard. Hierbij zoeken we zo veel
mogelijk aansluiting bij bestaande, lopende werkzaamheden in de PBD, bij de uitvoering van het
Begeleidingsplan 18-21 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 2019-2020 het verbeterplan te laten coördineren door een projectleider. De
projectleider bewaakt de timing en volgorde van de verschillende te ondernemen acties die in het
schooljaar 2019-2020 uitgevoerd zullen worden.

6.2. De PBD als onmisbare schakel voor kwaliteit in het onderwijslandschap
6.2.1.

De kwaliteitsdriehoek als organisatorisch kader voor onderwijskwaliteit

Het referentiekader Onderwijskwaliteit gaf aanleiding tot een hertekening van het toezichtkader van de
inspectie. De vernieuwde Inspectie 2.0 herdefinieert haar rol binnen de kwaliteitsbewaking en legt
daarbij ook de nadruk op vertrouwen, op een adviserende en ondersteunende rol. De overheid hanteert
de kwaliteitsdriehoek als organisatorisch uitgangspunt voor maatregelen m.b.t. het versterken van de
onderwijskwaliteit. De primaire verantwoordelijkheid voor deeltaken m.b.t. onderwijskwaliteit ligt op de
volgende plaatsen:
•
•
•

De scholen moeten kwaliteit REALISEREN op de werkvloer; de schoolbesturen zijn primair
VERANTWOORDELIJK voor de realisatie van deze kwaliteit;
De PBD’s staan in voor het ONDERSTEUNEN en VERSTERKEN van die kwaliteit;
De inspectie staat in voor de CONTROLE en het TOEZICHT op die kwaliteit.

De rol van de PBD’s, inspectie en overheid dient op scherp gesteld te worden. Tegelijk willen we hier
als PBD onze rol onder de loep nemen en verfijnen, in de overtuiging dat onze mogelijkheden om vanuit
vertrouwen, contextgericht, trajectmatig en geïntegreerd instellingen te ondersteunen een onmisbare
schakel vormen in de versterking van onderwijskwaliteit.
6.2.2 Ondersteunen van leidinggevenden in onderwijs
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. Ondersteuning van de directeur in functie van het
vergroten van beleidskracht is belangrijk om effecten te hebben m.b.t. leerwinst en onderwijskwaliteit
op de klasvloer.
We bieden als PBD een stevig uitgebouwd en wetenschappelijk onderbouwd kader voor opleiding,
professionalisering en begeleiden talrijke lerende netwerken. We verwijzen hierbij naar het
opleidingscontinuüm OpStart-TopStart-Toproute, de professionele leergemeenschappen voor directies
en het prioritair nascholingsproject ‘Samen aan de poort’. Via onze ankerfiguren investeren we in een
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duurzaam persoonlijk contact met de leidinggevenden. Als sleutelfiguren voor het realiseren van
kwaliteit en vernieuwingen blijven zij voor ons een prioritaire doelgroep.
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. 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 decretale benoemingsvoorwaarde. Deze decretale
kernopdracht van de pedagogische begeleiding verdient een sterkere regelgevende verankering en
omkadering.
6.2.3. Versterkt inzetten op de decretale kernopdracht aanvangsbegeleiding
De primaire verantwoordelijkheid om starters te ondersteunen ligt bij onze scholen. Effectief en
kwaliteitsvol onderwijs is per definitie onderwijs op maat: van de leerlingen, hun leefwereld, de
schoolomgeving en de uitdagingen die deze stellen aan het onderwijsleerproces. Die specifieke
uitdagingen vormen het uitgangspunt van elke betekenisvolle en effectieve aanvangsbegeleiding. Als
een ‘volgende stap’ in het professionaliseringscontinuüm van leerkrachten na de basisopleiding tot
leerkracht, is het de cruciale rol van aanvangsbegeleiding om de generieke inzichten en competenties
uit de lerarenopleiding aan te vullen en te verbinden met contextspecifieke kennis en ervaringen.
Het nieuwe beleidskader dat een rol toebedeelt aan de lerarenopleidingen, versterkt meer dan ooit de
rol van pedagogische begeleidingsdiensten om deze aanvangsbegeleiding te ondersteunen: ze zijn
vanuit hun schoolnabije ondersteuning een onmisbare schakel om de verbinding te maken tussen de
specifieke context van de school en de inhoudelijke expertise van de lerarenopleiding. Op die manier
willen we onze ambitie om vanuit ondersteuning te versterken, verdiepen, verbreden en verbinden meer
dan ooit waarmaken.

7. Beleidsaanbevelingen
7.1. OVSG wil binnen haar PBD zich prioritair inzetten op begeleidingen met effect op de
klasvloer
Door een duurzame vertrouwensrelatie met onze leerkrachten en directies uit te bouwen een aanbod
realiseren op basis van de ondersteuningsvraag dat afgestemd is op de onderwijsvisie van onze
instellingen draagt het ondersteuningsaanbod van de pedagogische begeleidingsdiensten op unieke
wijze bij aan de kwaliteitsontwikkeling in scholen. Daartoe doen we volgende aanbevelingen aan de
Vlaamse Overheid:
•

•

•

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 kan gerealiseerd 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.
De PBD van OVSG wil inzetten op impact/effectiviteitsonderzoek van de geboden
ondersteuning in scholen, inclusief de monitoring van kwaliteitsindicatoren. De OVSG-toets is
hierbij een gevalideerd instrument. De PBD van OVSG vraagt naar academische ondersteuning
om dit onderzoek kwaliteitsvol te realiseren.
Voorzie in een structurele, coherente financiering van de PBD en de POC’s met in overleg
vastgelegde benchmarking in plaats van ad hoc financiering via projectoproepen en korte
termijn initiatieven
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7.2. De PBD van OVSG wil in co-creatie met academische partners een trekkersrol bij de
opmaak van gestandaardiseerde toetsen opnemen
In de nieuwe regeerverklaring is sprake van netoverschrijdende, gestandaardiseerde toetsen. 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.
Het is belangrijk om deze toetsen te enten op de werking van de scholen, en bij de opmaak van
toetsen de taal te hanteren die scholen eigen is. Daarom vragen we uitdrukkelijk om de
leerplannen als basis voor de opmaak van gestandaardiseerde toetsen te hanteren.
OVSG beschikt over jarenlange expertise in het ontwikkelen van gestandaardiseerde toetsen.
Als vertegenwoordiger van onze onderwijsinstellingen vragen wij met aandrang om als
volwaardige partner van bij de start mee betrokken te worden bij de ontwikkeling en de
implementatie van netoverschrijdende, gestandaardiseerde toetsen.
Een co-creatie tussen onderwijsverstrekkers en academische partners lijkt ons het geijkte
format om kwaliteitsvol en schoolnabij vorm te geven aan gestandaardiseerde toetsen.

7.2.1. Verleen de PBD’s toegang tot de data waarover de overheid beschikt zodat we als PBD van OVSG voluit
kunnen inzetten op het vergroten van de datageletterdheid van onze scholen
•

•

De overheid verwacht dat de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG de onderwijskwaliteit
van haar onderwijsinstellingen op systeemniveau monitort en haar ondersteuningsinitiatieven
hierop afstemt. 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 de zelfde informatie beschikken. 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 (OVSG-toetsen,
peilingsproeven, nieuw te ontwikkelen gestandaardiseerde toetsen van de overheid) 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.
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Bijlage 1

Toelichting bij de verankering van decretale opdrachten in het begeleidingsplan
(Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (8 mei 2009) - Art. 15. §1)
De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de volgende opdrachten :
1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch of
agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie en hun
eigen begeleidingsproject;
Acties op de werkvloer rond visie-ontwikkeling (APP, PP, AP) komen in het vizier bij talrijke reguliere
begeleidingsopdrachten waar ook het beleidsvoerend vermogen van S/C/A aan de orde is. Visieontwikkeling als dusdanig is dus een generiek gegeven dat doorgaans ingebed zit in een geheel van
complexe begeleidingsprocessen, dat de onderbouw vormt en richting geeft aan de schoolontwikkeling.
Het werken aan visie/(A)PP is sterk contextueel bepaald en wordt vermeld in de schooldossiers en
eventueel geëxpliciteerd in de specifieke begeleidingsplannen die worden opgesteld vanuit overleg
tussen de PBD en de S/C/A.
2° de onderwijsinstellingen en de CLB's in kwestie ondersteunen bij het bevorderen van hun
onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij hun ontwikkeling tot
professionele lerende organisatie door :
We vatten deze decretale opdracht in de omschrijving van deel 1 van ons begeleidingsplan als ‘Samen
school maken.’ De 4 kerndoelen (zorgzaam, verbredend-verbindend, toekomstgericht en effectief
school maken) expliciteren de thema’s waarbinnen onderstaande decretale opdrachten vorm krijgen.
a) netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
Netwerken zijn voor de PBD een belangrijk instrument in functie van de professionalisering van
onderwijsprofessionals (leraren, directies, …). Het is een methodiek die veelvuldig gehanteerd wordt in
de reguliere werking van onze organisatie. De invulling ervan is afhankelijk van de vooropgestelde
doelen en is dus divers. 1 We initiëren zelf netwerken (bv. voor directies, voor startende leerkrachten,
zorgnetwerken…) en participeren aan externe (lerende) netwerken. Als PBD zetten we uitdrukkelijk in
op het kwalitatief monitoren van de door ons geïnitieerde netwerken.
b) leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
Leidinggevenden zijn een belangrijke doelgroep voor de PBD. In de voorbije cyclus 2015-18 was de
professionalisering van directies en beleidsteams een speerpunt. In deze optiek is het
professionaliseringscontinuüm Opstart-Topstart ontwikkeld en opgestart. In de volgende jaren wordt dit
traject verder uitgerold en geïmplementeerd. Naast een uitgebreid vormingsaanbod (met zowel een
juridisch, een schoolorganisatorisch en een persoonsgebonden luik) krijgen ook de netwerken,
intervisies, ontmoetingsdagen en platforms voor directies en beleidsmensen ruime aandacht in de
dagelijkse werking van de PBD..
c) [de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een school of
centrum en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden,
personeelsleden met specifieke opdrachten. Daarnaast dient prioritair aandacht besteed te
worden aan de competenties in het kader van het onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften;]
De PBD heeft in de voorbije cyclus de initiatieven rond aanvangsbegeleiding binnen de verschillende
niveaus systematisch aangepakt in het traject ‘Uit de startblokken’. Dit aanbod (combinatie van vorming,
intervisie en coaching) wordt nu verder uitgebouwd (als lerende netwerken) en binnen de reguliere
niveauwerking geoptimaliseerd met het oog op de uitdrukkelijke noden van startende leerkrachten.
We bevestigen dit ook in onze visie op begeleiding. Hierin stellen we dat begeleiders verschillende
onderwijs- en CLB-teams en hun afzonderlijke leden aanmoedigen om ook onderling in interactie te
treden met elkaar zodat zij van elkaar kunnen leren, hun opvattingen en praktijk ter discussie kunnen
stellen en materialen en goede praktijkvoorbeelden kunnen delen. (OVSG, visie op begeleiding, p.11)
1

Beginnende leraren in het Brussels hoofdstedelijk gewest krijgen hierbij extra aandacht in het Project
Brussel. Wat de aandacht voor leerlingen met SOB betreft verwijzen we naar ons speerpunt
‘Leerlingenbegeleiding’ en naar onze reguliere zorgwerking (incl competentiebegeleiding in de
ondersteuningsnetwerken).
d) het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;
Het versterken van het beleidsvoerend vermogen (BVV) van S/C/A is net zoals visie-ontwikkeling (zie
onder 1°) een generiek gegeven dat ingebed is in talrijke begeleidingstrajecten. Vaak is het ook een
onderliggend aandachtspunt bij begeleiding na doorlichting (zie 3°). Het ontwikkelen van BVV wordt in
begeleidingstrajecten vanuit diverse invalshoeken aangebracht en vertrekt steeds vanuit de lokale
(school)context. In de schooldossiers wordt verwezen naar mogelijke doelen/effecten van interventies
die het BVV van S/C/A mee nemen. Als co-creator en mede-eigenaar van het referentiekader
Onderwijskwaliteit kaderen we onze interventies op het vlak van BVV systematisch in dit kader.
de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;
Ook kwaliteitszorg is een generiek gegeven dat in alle interventies van de PBD impliciet of expliciet
wordt meegenomen. Kerndoel 4 van dit BP (effectief school maken) zoomt uitdrukkelijk in op het
ontwikkelen van een schooleigen kwaliteitsbeleid, het implementeren van een kwaliteitscultuur en het
systematisch en cyclisch monitoren ervan (zie OD 4.4). Als co-creator en mede-eigenaar van het
referentiekader Onderwijskwaliteit we onze interventies op het vlak van IKZ systematisch in dat kader.
3° op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de
uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;
Begeleiden na doorlichting op vraag van het schoolbestuur of de directie krijgt steeds prioriteit. De PBD
pakt dit systematisch en trajectmatig aan,. We voorzien dat begeleiden na doorlichting in tijden van
inspectie 2.0 mogelijk een aangepaste invulling krijgt. In die optiek herdefinieert de PBD zijn rol m.b.t.
het ondersteunen en bewaken van kwaliteitszorg binnen de kwaliteitsdriehoek PBD-school-inspectie
(zie ook onder kerndoel 8: effectief PBD maken).
4° onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
We trekken voluit de kaart van innovatief denken en werken in kerndoel 3 ‘Toekomstgericht school
maken’ (met als speerpunt het implementeren van 21e eeuwse vaardigheden, i.c. de digitale cultuur) en
in kerndoel 7 Toekomstgericht PBD maken. Verder maken we in dit Begeleidingsplan duidelijk (zie
kaders in de tekst) welke van onze doelen en acties kaderen in de implementatie van decretale
vernieuwingen, zoals deeltijds kunstonderwijs; leerlingenbegeleiding; leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften; eindtermen/curriculumdossiers, leerplannen; duaal leren; modernisering secundair
onderwijs; inspectie 2.0.
5° aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van
directies;
De nieuwe dienst vorming van de PBD ontwikkelt een nascholingsaanbod dat aansluit bij de inhouden
van het nieuwe BP en zoomt in de op speerpunten (zie actieplan dienst vorming). De praktische
organisatie wordt opgenomen door de afdeling AVS. Wat de directies betreft verwijzen we opnieuw naar
onze vernieuwde directieopleiding (zie ook bij 2° b).
6° met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit en
de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
We verwijzen naar het onderdeel ‘Samenwerking’ op p.6 van dit begeleidingsplan. We verwijzen voor
deze opdracht in het bijzonder naar het formele overleg inspectie - begeleiding zoals vermeld in art. 48
van het kwaliteitsdecreet)
7° participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of
gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen,
leerkrachten of begeleiders hebben.

Binnen onze beschikbare middelen participeren we aan verschillende van deze initiatieven en proberen
die systematisch te koppelen aan de doelen van ons begeleidingsplan. Bij aanvang van dit plan hebben
we al engagementen rond project differentiatie basisonderwijs; nascholing voor ondersteuners
(SWITCH); nascholingsproject DKO; Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. In het kader van onze
eigen professionalisering en organisatie participeren we aan initiatieven van de overheid rond
praktijkgericht onderwijsonderzoek, lerende netwerken…

Bijlage 2

ACTIVITEITENVERSLAG NETOVERSTIJGENDE SAMENWERKING
COMPETENTIEBEGELEIDING/INCLUSIE 2018‐2019

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•
•
•
•
•

de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Onderwijskoepel van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
de Pedagogische Begeleidingsdiensten van de Kleine Onderwijsverstrekkers

2 SITUERING VAN HET THEMA
De verschillende pedagogische begeleidingsdiensten zetten de samenwerking ontstaan
onder de voormalige ‘SNPB’ verder. Hiervoor hebben de pedagogische begeleidingsdiensten
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018‐2019
3.1 DOELSTELLINGEN
De doelstellingen zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst zijn
gedurende dit schooljaar voorwerp geweest van evaluatie

3.2 VASTSTELLINGEN
•

Er blijft behoefte en het engagement om overleg op niveau van een stuurgroep
te organiseren waar we
o
o

overleggen over actuele thema’s gerelateerd aan de implementatie van het M‐
decreet;
Regelmatig vragen en inzichten voorleggen aan en
samenwerkingsmogelijkheden bekijken met andere actoren in het veld die
activiteiten opzetten verbonden aan de implementatie van het M‐decreet;

o

Professionaliseringsinitiatieven in functie van expertisedeling tussen
competentiebegeleiders mogelijk maken.

3.3 ACTIVITEITEN
In het schooljaar 2018‐2019 werden er drie bijeenkomsten van de stuurgroep gehouden
waarbij voornamelijk werd gewerkt aan:
•

Evaluatie en bijsturing van de aanpak van de doelstellingen binnen de
samenwerking met volgende conclusies:
o Impact ondersteuningsmodel en andere initiatieven op onze samenwerking
 We blijven samen werken in functie van
• Delen van praktijk met elkaar;
• Intervisie van competentiebegeleiders mogelijk maken;
• Projecten bespreken die reflectie vragen over de nood aan
‘gelijkgerichtheid in aanpak’, zoals onder andere:
o project differentiatie binnen modernisering SO
(ook al gaat dit over fase 0 en 1 van
zorgcontinuüm)
o mogelijk vervolg op project ‘redelijke
aanpassingen’ van UNIA
o prioritaire nascholingsprojecten
o samenwerking met andere organisaties indien daar vraag
naar is

•

Gedurende het schooljaar 2018‐2019 werd rond volgende initiatieven concreet
samengewerkt:
o Informatie uitwisseling:
 Delen van de aanpak in de verschillende PBD’s bij uitrol
ondersteuningsnetwerken;
 Omgaan met stijgende verwachtingen (vb stijging IACondersteuning) vs minder competentiemiddelen;
 Overleg rond de rol van de PBD in de ondersteuningsnetwerken: huidige en
toekomstige werking;
 Reflectie over en/of samenwerken initiatieven van derden
(overheid – andere organisaties – lokale initiatieven…):
Mogelijk vervolgproject Unia na ‘redelijke aanpassingen’;

o



overleg over de prioritaire nascholingen van de overheid;



Het vormgeven aan de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor 2019‐
2020.

Gezamenlijke aanpak ondersteuning van de
ondersteuners in geval van netoverschrijdende
trajecten

o

In functie van professionalisering competentiebegeleiders en
samenwerkingsvragen van derden werkten we voor het schooljaar
2018‐2019 samen rond:
• Reflectiedag 2 april 2019 voor competentiebegeleiders/nascholers
prioritaire nascholing met o.m. volgende thema’s:
o Uitwisseling over organisatie competentiebegeleiders.
Richtvragen:
• Hoe groot is jullie team CB? Hoe zijn jullie
georganiseerd? Wie stuurt jullie aan?
• Hoe bewaken jullie of datgene wat je doet ook
effectief resultaten oplevert?
• Hoe waak je ervoor dat er kwaliteitsvol gewerkt
wordt? Welk systeem hanteren jullie hiervoor?
• Op welke manier ondersteunen jullie
ondersteuners?
• Wat doen jullie nu te weinig dat je liever meer zou
doen? En wat doen jullie nu teveel dat je liever
minder zou doen?
• Wat doen jullie qua eigen professionalisering?
• Hoe vaak organiseren jullie overlegmomenten?
Wat wordt hierop besproken?
• Hoe zorgen jullie ervoor dat de ondersteuning van
de verschillende competentiebegeleiders afgesteld
blijft op elkaar?
o Uitwisseling PNP projecten
• TOP Competent
• Ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat
• SWITCH
• (Samen)lerende netwerken in het
ondersteuningsmodel
• TOP-CO
o Uitwisseling over ‘onze rol als competentiebegeleiders i.f.v.
ondersteuning van de ondersteuningsteams’ a.d.h.v. 3
thema’s:
• IAC
• Professionalisering van ondersteuners
• Good Practices van samenwerking tussen
verschillende partners rond begeleidingen

Bijlage 3

A CTIVITEITENVERSLAG T ALENBELEID
2018-2019
We bouwen dit activiteitenverslag op zoals de samenwerkingsovereenkomst in onze
begeleidingsplannen.

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2018-2019
In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde resultaten terug. Hier gaan we
verder in op de effectieve resultaten.

3.3 DOELSTELLING 1
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst hebben het beoogde
resultaat. Dat weten we door dat we een actorenkaart ontworpen hebben. In de verslagen van de
bijeenkomsten met de projectgroep staan sprekers uit diverse organisaties vermeld op de
actorenkaart. In de verslagen van de bijeenkomsten met de projectgroep kan je zien dat het
agendapunt op elk overleg ‘leesbeleid’ of ‘begrijpend lezen’ is. Er vindt altijd een uitwisseling
tussen onderwijsverstrekkers plaats, voorafgaand, tijdens of na bijeenkomsten over leesbeleid.

3.4 DOELSTELLING 2
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst hebben het beoogde
resultaat. Dat weten we uit de verslagen van bijeenkomsten met de projectgroep.

3.5 DOELSTELLING 3
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikten het beoogde
resultaat gedeeltelijk. Dat maken we op uit de aanwezigheidslijsten en evaluaties van de
studiedag taalgericht vakonderwijs. Ook het product ‘filmpje taalgericht vakonderwijs’ toont dat
aan.

4 GENOMEN INITIATIEVEN
In het begeleidingsplan planden we initiatieven om de doelen te realiseren. Hier sommen we de
effectieve realisatie per doelstelling op voor het schooljaar 2018– 2019.

4.3 BIJ DOELSTELLING 1
-

Overleg met TENZ, Onderwijscentrum Gent, Stad Antwerpen
Opstellen actorenkaart
Samenwerking lokaal (bv. Antwerpen: netwerk meertaligheid en leren)
Overlegmomenten over leesbeleid met de projectgroep en met andere vertegenwoordigers van
onderwijsverstrekkers (via mail/telefoon)

4.4 BIJ DOELSTELLING 2
-

Overlegmomenten over taalscreening, curricula, evalueren, meertaligheid … met de projectgroep
(8/11, 28/02, 14/06)

4.5 BIJ DOELSTELLING 3
-

Organisatie van studiedag taalgericht vakonderwijs (22/11)
Intervisie taalgericht vakonderwijs (20/09)
Realisatie van filmpje ‘taalgericht vakonderwijs in de geschiedenisles’
Opname van filmpje ‘taalgericht vakonderwijs in de les lichamelijke opvoeding’
Contacten voor nog twee extra filmpjes (opnames begin volgend schooljaar)

5 ENGAGEMENTEN
Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen.

6 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP
Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Jozefien Loman (voorzitter), Marleen Lippens, Goedele
Vandommele
POV: Youri Vande Sande
OVSG: Karen Dehaen, Liv Camps
GO!: Ann-Sofie Viaene
OKO: Julie Petitjean, Vincent Vandevyvere

7 LOOPTIJD
Hiervoor verwijzen we naar onze samenwerkingsovereenkomsten.

8 KWALITEITSZORG
Een tussentijdse evaluatie van de samenwerking gebeurt dit jaar in het kader van de opmaak van
dit verslag. Dit zijn een aantal bevindingen:
-

Alle leden van de projectgroep zien de meerwaarde van dit overleg- en samenwerkingsplatform.
De leden van de projectgroep evolueren naar een meer inhoudelijke samenwerking.
Naast leesbeleid en curricula wisselden we ook uit over evaluatie en meertaligheid. We willen ook
graag meer samenwerken rond nieuwkomers.
In secundair onderwijs willen we graag samenwerken rond taalbeschouwing (in overleg met de
educatieve uitgevers).
Het blijft een aandachtspunt om tijdig data af te spreken voor onze professionaliseringsactiviteiten
zodat die passen in de planning van alle organisaties.
We moeten werk maken van een digitaal platform om informatie makkelijker te delen.

Bijlage 4

ACTIVITEITENVERSLAG NETOVERSCHRIJDEND
OVERLEG 2018-2019

We bouwen dit activiteitenverslag op zoals de samenwerkingsovereenkomst in onze
begeleidingsplannen.

1.

SAMENWERKENDE ORGANISATIES

2.

OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN

3.

DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2018-2019

Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde resultaten terug. Hier gaan we
verder in op de effectieve resultaten.

3.1 DOELSTELLING 1:

De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat. Dat weten we doordat:
1. elke partner de eigen werking rond effectiviteit voorgesteld heeft aan de andere partners
verder bouwend op de gezamenlijke principes.
2. elke partner de eigen documenten en presentaties aan de andere partners ter beschikking
gesteld heeft. Ook het verslag van deze bijeenkomsten werd onderling gedeeld.
3. de positie van ‘kritische vriend’ van de partners bij de voorstelling van
de netspecifieke werking, iedere begeleidingsdienst de kans gaf de netspecifieke toepassing te
versterken; of om zelf advies te vragen inzake knelpunten.

3.2 DOELSTELLING 2:

De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikten het beoogde
resultaat gedeeltelijk.
1.
Op basis van de verschillende praktijkvoorbeelden werd voor de operationalisering
van bereik gezocht naar gemeenschappelijke elementen. Er werden ook een
aantal gemeenschappelijke principes en knooppunten omschreven.
2.
De doelstelling is gedeeltelijk bereikt omdat we de verschillen in operationalisering
eerst willen verhelderen zodat elke begeleidingsdienst de afspraken kan hanteren. We
deelden de manier waarop de indicator ‘bereik’ werd geoperationaliseerd binnen de eigen
kwaliteitsontwikkeling. Deze operationalisering blijkt sterk afhankelijk van de werking en
context van de begeleidingsdienst. Wat voor de éne een zinvolle kwaliteitsindicator is, is
dit minder voor de andere.
3. Deze doelstelling is gedeeltelijk bereikt omdat de mogelijkheden om gezamenlijk (extern) te
communiceren niet aan bod gekomen zijn. Door de grote verschillen in de operationalisering
bleek dit nog niet opportuun.

3.3 DOELSTELLING 3:
We bereikten de doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en het
beoogde resultaat gedeeltelijk.
1

1. Deze doelstelling werd bereikt tijdens de contactmomenten zelf. In de presentaties en
discussies werd verwezen naar de principes zoals overeengekomen in de tekst.
2. Deze doelstelling is gedeeltelijk bereikt omdat er geen voorwaarden geformuleerd werden
om deze aftoetsing in de toekomst te blijven garanderen.

4.

GENOMEN INITIATIEVEN

In het begeleidingsplan planden we initiatieven om de doelen te realiseren. Hier sommen we de
effectieve realisatie per doelstelling op voor het schooljaar 2018 - 2019.

4.1 BIJ DOELSTELLING 1:

In drie overlegmomenten heeft elke partner heeft een uitgebreide toelichting gegeven bij de
huidige werking.
• 28 januari 2019: toelichting POV en toelichting KathondVla
• 14 maart 2019: toelichting OVSG, FOPEM, VONAC-VOOP, Federatie Steinerscholen, NaPCO
• 24 juni 2019: toelichting GO! en gezamenlijke discussie operationalisering ‘bereik van
begeleidingsinterventies’.
Bij elke presentatie was er uitgebreid ruimte voor vragen en suggesties, waarbij de andere partners
zich ook als kritische vriend opstelden.

4.2 BIJ DOELSTELLING 2:

Op het overlegmoment van 24 juni werd tijd gemaakt voor de start van een gemeenschappelijk
kader rond bereik. Zoals hierboven beschreven formuleerden we een aantal gezamenlijke principes
en knooppunten.

4.3 BIJ DOELSTELLING 3:

Bij het opnemen van de rol van ‘kritische vriend’ in de praktijkverhalen baseerden de partners zich
onder meer op de principes die in de genoemde tekst werden vastgelegd.

5.

ENGAGEMENTEN

6.

SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP

Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen.

OVSG: Els Sys, Jo Degroote

POV: Helen Van de Wiele
GO!: Wendy Braeken
OKO: Hans Annoot
Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Jerissa de Bilde en Maarten Penninckx (voorzitter)

LOOPTIJD
Hiervoor verwijzen we naar onze samenwerkingsovereenkomsten.

8.

KWALITEITSZORG

Een tussentijdse evaluatie van de samenwerking gebeurt dit jaar in het kader van de opmaak van
dit verslag. Dit zijn een aantal bevindingen:
Na de tweede bijeenkomst reflecteerden we kort over de toekomstige agendapunten en het
mogelijke vervolgtraject. We besloten daarbij gezamenlijk dat het zinvol was om op de ingeslagen
weg verder te gaan (en dus de nog geplande presentatie van GO! op dezelfde manier aan te
pakken); maar om daarnaast – omwille van de grote verschillen in aanpak – de derde bijeenkomst
te beperken tot een uitwisseling over doelstelling 2.

Bijlage 5

A CTIVITEITENVERSLAG NETOVERSTIJGENDE
CURRICULUMONTWIKKELING
VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLJAAR

2018-2019

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•
•
•
•
•

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

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA
Samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van de ondersteuning van het
volwassenenonderwijs. De rapportering van de hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het
schooljaar 2018-2019 heeft betrekking op artikel 49, Decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15
juni 2007.
Bovenvermelde opdracht werd geconcretiseerd in het protocol tot samenwerking tussen Vocvo en de PBD’s
van september 2018 tot augustus 2021. De rapportering gebeurt conform de doelstellingen en activiteiten
opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018-2019
3.1 CURRICULUMONTWIKKELING: OPLEIDINGSPROFIELEN EN LEERPLANNEN
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neemt rond dit thema het voortouw.

3.1.1 DECRETALE OPDRACHTEN
SD 1 : we coördineren de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen of de actualisering van
bestaande opleidingsprofielen, eventueel aangevuld met concordantietabellen

3.1.2 BIJKOMENDE OPDRACHTEN
SD 1 : we coördineren de ontwikkeling van netoverschrijdende leerplannen

Activiteit
Actie 1: prioriteitenplan
Bevraging centra volwassenenonderwijs m.b.t.
nieuw te ontwikkelen en te actualiseren
opleidingsprofielen

Opmaken en indienen prioriteitenlijst te ontwikkelen
opleidingsprofielen schooljaar 2019-2020

Actie 2: ontwikkelwerk
Ontwikkeling voorstellen van opleidingsprofielen

Beschrijving van de activiteit
De CBE en CVO werden in april 2019 bevraagd over
nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen en de
opleidingsprofielen die volgens hen aan evaluatie
toe zijn. De resultaten van de bevraging werden
verwerkt en besproken binnen de projectgroep
curriculum.
Op basis van de o.a. de resultaten van de bevraging
van de centra (zie vorige activiteit) werd er in juniaugustus 2019 een prioriteitenlijst opgesteld voor
het schooljaar 2019-2020.
Ook de signalen van de centra m.b.t. te evalueren
opleidingsprofielen werden meegenomen in de
prioriteitenlijst.
De prioriteitenlijst werd per 1 september 2019 voor
opportuniteitstoets voorgelegd aan de bevoegde
administratie. Op basis van de resultaten van de
opportuniteitstoets en in overleg met de werkgroep
modularisering wordt er een planning opgemaakt
met prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen
voor het schooljaar 2019-2020.
Op 5 november 2018 en 15 januari 2019 werden er
in 5 voorstellen van nieuwe opleidingsprofielen
ingediend bij de bevoegde administratie (bijlage 1).
Het betreft voorstellen ter vervanging/actualisatie
van een bestaande opleidingsprofielen naar
aanleiding van de uitrol van de Vlaamse
kwalificatiestructuur en de erkenning van
beroepskwalificaties of een noodzakelijke
tussentijdse actualisering (Huishoudhulp). Daarnaast
werd er tijdens het schooljaar 2018-2019
ontwikkelwerk verricht voor 14 andere
opleidingsprofielen. De indiening van deze
voorstellen liep vertraging op omwille van diverse
factoren en zal pas mogelijk zijn begin schooljaar 1920. De ontwikkeling en actualisering van
opleidingsprofielen op basis van een erkende
beroepskwalificatie gebeurde in het kader van de
werkgroep modularisering. De pedagogische
begeleidingsdiensten en Vocvo namen het
trekkerschap op van de gemengde
ontwikkelcommissies en participeerden aan het
overleg van de werkgroep.
Ook werden er een reeks verlengde trajecten
aangevraagd voor modules binnen de studiegebied
Europese talen richtgraad 1 en 2 en het studiegebied
afwerking bouw.

Ontwikkeling concordantietabellen

Voor de opleidingen afwerking bouw, auto,
meubelmaker en kinderbegeleider werden er
netoverschijdende concordantietabellen opgemaakt

Ontwikkeling netoverstijgende leerplannen

Actie 3: monitoring
Overleg projectgroep curriculum

Actie 4: communicatie
Communicatie curriculumontwikkeling

Vernieuwde website voor het
samenwerkingsverband volwassenenonderwijs
http://www.stuurgroepvo.be/

samen met de betrokken centra. De
concordantietabellen bieden de centra een
gemeenschappelijk afsprakenkader(vrijblijvend) om
de overgang (o.a. verlenen van vrijstellingen aan
cursisten) van de oude opleidingen naar de nieuwe
opleidingen in goede banen te leiden.
Op 31 januari 2019 en 31 mei 2019 werden er in
totaal 6 leerplannen ter advies voorgelegd aan de
onderwijsinspectie. Deze leerplannen kregen allen
een advies tot definitieve goedkeuring.(bijlage 2)
Leerplannen worden ontwikkeld door centrum- en
netoverstijgende leerplancommissies. De
commissies worden voorgezeten door de
pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo. Ze
coördineren de werkzaamheden en staan in voor de
procesbegeleiding en de kwaliteitscontrole. De
leerplancommissies zijn samengesteld uit leraren en
coördinatoren van de centra, desgevallend
aangevuld met deskundigen uit bedrijven of
sectoren.
De projectgroep curriculum is samengesteld uit een
vertegenwoordiging van de 4 pedagogische
begeleidingsdiensten en Vocvo en staat in voor de
planning, coördinatie en operationele aansturing
van de netoverstijgende curriculumontwikkeling.
De projectgroep voert ook de communicatie naar
derden (onderwijsinspectie, AHOVOKS, sectoren ….)
in het kader van de netoverstijgende
curriculumontwikkeling.
De projectgroep kwam in totaal 9 keer samen tijdens
het schooljaar 2018-2019.
De projectgroep curriculum communiceerde via zijn
nieuwsflash (oktober 2018 en januari 2019) naar
diverse stakeholders (overheid, sectoren, Vlor …)
over de stand van zaken curriculumontwikkeling. De
nieuwsbrief werd door de pedagogische
begeleidingsdiensten en Vocvo ook aan hun eigen
centra bezorgd.
De website van de voormalige stuurgroep
volwassenenonderwijs was dringend toe aan een
actualisering zowel visueel als technisch. Het
ontwerp van de website is het resultaat van de
eindwerkopdracht in de opleiding Webdesigner –
Front-End-Developer die doorging in CVO De
Verdieping.
De website wil vooral een portaal zijn voor alle
didactische informatie die nuttig is voor de cvo’s. De
grote rubrieken die de bezoeker kan raadplegen zijn
curriculum, vrijstellingen, informatie over

Nederlands voor anderstaligen en de diverse
internnettenwerkgroepen, EVC, geletterdheid en de
doelgroep gedetineerden.

3.2 CURRICULUMONTWIKKELING: EVC
OVSG neemt rond dit thema het voortouw.

3.2.1 DECRETALE OPDRACHTEN
SD 2 : we coördineren en ondersteunen de ontwikkeling van instrumenten en procedures inzake
de erkenning van al verworven competenties

Het zwaartepunt van de activiteiten van de projectgroep EVC lag in het schooljaar 2018-2019 op de
EVC-pilootprojecten in het kader van Upskilling pathways. Daarnaast participeerden de pedagogische
begeleidingsdiensten ook aan het VISKA-project, een internationaal project gecoördineerd door het
Departement Onderwijs m.b.t. EVC in de opleiding AAV. Tenslotte werden ook de netoverschrijdende
vrijstellingsproeven ICT verder opgevolgd.
De projectgroep komt maandelijks samen.

EVC-pilootprojecten Upskilling pathways
In het schooljaar 2018-’19 gingen 10 EVC-pilootprojecten van start op vraag van Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits. Zij wilde een goede vertrekbasis creëren voor de uitvoering van het EVCdecreet, de gelegenheid bieden om een eerste praktijkervaring met EVC op te doen en met een
mogelijk financieringsmodel voor EVC te experimenteren. De minister trok daarvoor een budget van
€150 000 uit.
De pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsverstrekkers konden met
projectmiddelen die hen samen waren toebedeeld een projectmedewerker aanstellen om de
ontwikkelcommissies te ondersteunen.
Op basis van de projectoproep en kandidaatstelling van heel wat CVO’s in juni 2018 werden er
ontwikkelcommissies gevormd per beroepskwalificatie (BK) of per 2 verwante BK’s. In die
ontwikkelcommissies zetelen vakleraren van de deelnemende CVO’s (van zowel het Katholiek
Onderwijs, OVSG, GO! als POV), een VDAB-instructeur en soms ook een sectorverantwoordelijke van
het betreffende beroep.
Tijdens dit schooljaar lag de focus op de ontwikkeling van de assessmentinstrumenten. Vanuit de
beroepskwalificatie met haar opsomming van competenties en succescriteria en de expertise van de
leden van de commissie wat betreft de authentieke werkcontext, werden verschillende proeven
uitgeschreven met daarbij horende instructies, evaluatiefiches, normen of observatiecriteria,
beoordelingsformulieren en cesuren. In het voorjaar van 2019, toen de proeven in een eerste versie
ontwikkeld waren, gingen de proefassessments door. De bedoeling daarvan was om met eigen
cursisten de werkbaarheid van de documenten, de juistheid van de cesuur, de nood aan duidelijkere
criteria en de rol van de assessor te testen. Het geleerde werd meegenomen in een update van de
instrumenten. Zo belandden die eind juni in hun afwerkingsfase.
In september-oktober 2019 staan nog op het to-do lijstje: een infobundel voor de kandidaat,
handleiding voor het testcentrumen eventueel de digitalisering van de evaluatiefiches en

beoordelingsformulieren. In het najaar 2019 staat als hoofdbrok het assessen van echte kandidaten
op het programma. Binnen dit pilootproject zullen zij in staat zijn om hun beroepskwalificatie of een
bewijs van competenties te behalen als eersten van een nieuwe generatie!
Door de ervaringen met deze eerste assessments hopen we ook een gefundeerd antwoord te kunnen
geven op de vraag welke de kostprijs is van de ontwikkeling en organisatie van zo’n assessment. Ook
dit was één van de doelstellingen van deze pilootprojecten. Op basis daarvan zal de overheid dan een
structurele financiering voor de EVC-werking in de CVO’s kunnen uitwerken.
Overzicht van de beroepskwalificaties en CVO’s die de assessments ervoor ontwikkelden en/of
organiseerden:
Beroepskwalificatie
CVO-testcentra (of meewerkende CVO’s)
Uitsnijder-Uitbener
- CVO Vitant
- CVO Cervo-Go!
Onderhoudsmecanicien personenwagens
- CVO HIK
en lichte bedrijfsvoertuigen
- PCVO Limburg
Gids
- PCVO Het Perspectief
- CVO Vitant
Reisleider
- CVO COOVI
Heftruckchauffeur
- CVO Qrios
- CVO Creo
Reachtruckchauffeur
Medewerker groen- en tuinaanleg
- CVO De Verdieping
- LBC Turnhout
Medewerker groen en tuinbeheer
- PCVO Limburg
Kinderbegeleider baby’s en peuters
- CVO Cursa
- CVO Encora
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
- CVO HIK
- CVO KISP
- LBC Antwerpen
- LBC Sint-Niklaas
- LBC Turnhout
- CVO Semper (Meise-Jette)
- CVO Miras – SVG
- CVO De Oranjerie – VOLT
- CVO Qrios
- CVO TNA
- CVO VSPW Gent

Uitwerken draaiboeken EVC

Alle draaiboeken voor het uitvoeren van een EVC-procedure in een cvo werden vernieuwd en
aangepast aan het nieuwe decreet. Deze kunnen de cvo’s raadplegen via de website
www.stuurgroepvo.be.

VISKA
Visible Skills of Adults (VISKA) is een Erasmus+ K3-project dat kadert in ‘employment and skills’,
validatie van informeel en non-formeel leren in onderwijs en training. Met dit project willen de zes
partners (uit vier landen) werken rond het verminderen van de mismatch in vaardigheden –
vadidering. Het project focust een holistisch beeld op en het zichtbaar maken van kennis,
vaardigheden en competenties door het valideren van informeel en non-formeel leren. Specifiek
wordt aandacht besteed aan de vaardigeden van migranten, asielzoekers en vluchtelingen en
diplomagerichte trajecten (AAV).
Een stuurgroep, samengesteld uit de partners het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en
vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en de centra voor tweedekansonderwijs, nam in
Vlaanderen het vrijstellingenbeleid in de centra voor tweedekansonderwijs als uitgangspunt om de
opportuniteit van een EVC-procedure te onderzoeken voor de opleiding Aanvullende algemene
vorming.
Het VISKA-project formuleert beleidsadviezen met betrekking tot de EVC-procedure in Vlaanderen
met als focus het in kaart brengen van EVC AAV en formuleren van adviezen rond eenvormigheid in
procedure en de meerwaarde certificering AAV. Methodologisch gebeurde dit door middel van
verschillende bevragingen (cursisten MACUSA, directies en beleidsmakers) en field trials. De
doelgroep is specifiek afgebakend: cursisten profiel AAV, gebaseerd op meer dan 900 deelnemers.
De conclusies en beleidsadviezen worden opgesteld rond 5 interventies: ontwikkelen van netwerken,
tools, transversale vaardigheden, professionalisering en access and awareness. De resultaten van alle
partners kunnen geraadpleegd worden op https://viskaproject.eu/results/
De resultaten en overkoepelende conclusie voor Vlaanderen zijn in de eindfase en worden
voorgesteld op de slotconferentie (Leuven, 19 november 2019).

Vrijstellingsproeven ICT

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden 3 nieuwe vrijstellingsproeven ontwikkeld:
• Eenvoudige content aanmaken
• Start to create
• Start to program
Deze werden ontworpen door leerkrachten uit de cvo’s, onder begeleiding van de pbd’s.

Nu beschikken de cvo’s over 5 vrijstellingsproeven die ze vrij kunnen aanwenden. De meeste cvo’s
gebruiken hiervoor het door het Katholiek Onderwijs ter beschikking gestelde toetsplatform. Het
aanbod omvat nu:
Naam proef
Start 1
Start 2
Eenvoudige content
Start to create
Start to program

Vrijstellingsproef voor
Aan de slag met ICT
E-communicatie internet en online diensten
Eenvoudige content aanmaken
Start to create
Start to program

Tijdens het schooljaar 208-2019 monitorden we het gebruik van de toetsen via het toetsplatform. We
zien de afnames van deze vrijstellingsproeven sterk toenemen. Er werden meer dan 3.000 proeven
afgenomen.
Aantal cvo’s dat de proeven gebruikten via het testsysteem:

Aantal

2016-2017
37

2017-2018
27

2018-2019
31

2017-2018
1.785

2018-2019
3.143

Aantal proeven afgenomen:

Aantal

2016-2017
1.321

Start 1
Start 2
Start 1 + 2
Eenvoudige content
Start to create
Start to program
Start 1 + 2 + content
Start 1 + 2 + create
Start 1 + 2 +
program

2016-2017
102
79
1.160

2017-2018
58
148
1.405
40
97
2
15
20
0

2018-2019
103
155
1.728
184
138
10
481
323
21

2017-2018
79
92
85
82
80
75
79

2018-2019
84
89
85
83
84
75
80

Gemiddelde score op de proeven

Start 1
Start 2
Start 1 + 2
Eenvoudige content
Start to create
Start to program
Start 1 + 2 + content

2016-2017
82
90
84

Start 1 + 2 + create
Start 1 + 2 +
program
Totaal

92

88
91

85

85

4 BIJLAGEN
4.1 BIJLAGE 1: OVERZICHT INGEDIENDE OPLEIDINGSPROFIELEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Studiegebied

Naam opleiding

Afwerking bouw

Vloerder-tegelzetter
Stukadoor

Huishoudhulp

Huishoudhulp

Ruwbouw

Dekvloerlegger

Europese neventalen R12, Slavische talen

Hongaars, Bulgaars, Fins, Servisch-Kroatisch en Tsjechisch op richtgraad 2

Opleidingsprofielen in ontwikkeling tijdens het schooljaar 18-19 met geplande indiening schooljaar
2019-2020
Administratie

Polyvalent administratief ondersteuner
Polyvalent administratief medewerker
Administratief medewerker onthaal
Medisch administratief assistent
Boekhoudkundig assistent
Vastgoed assistent
HR assistent

Land- en tuinbouw

Medewerker groen- en tuinaanleg
Medewerker groen- en tuinbeheer
Tuinaanlegger-groenbeheerder

Lassen

Constructielasser
Pijplasser
Lasser-monteerder
Pijpfitter-monteur
Pijpfitter-fabriceur

Studiegebied
Meubelmakerij

Naam opleiding
Restauratievakman meubel

Schrijnwerkerij

Restauratievakman schrijnwerk

Specifieke personenzorg

Kinderbegeleider baby’s en peuters(*)
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen(*)

Voortraject EDAS

Voortraject EDAS

4.2 BIJLAGE 2: OVERZICHT INGEDIENDE LEERPLANNEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Studiegebied
Ambachtelijk erfgoed

Benaming opleiding/leerplan
Hoefsmid
Bekapper

Auto

Mecanicien tuin-, park- en bosmachines

Bedrijfsbeheer

Ondernemerschap

Huishoudelijk Naaien

Naaien

Horeca

Bereider van visproducten

Bijlage 6

Eindverslag samenwerkingsovereenkomst
NT2 november 2016 – juni 2019
Samenwerkende organisaties
●
●
●
●
●

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

Omschrijving van het thema en eventuele deelprojecten
Samenwerking van bovengenoemde organisaties betreft het gezamenlijk organiseren van
netoverschrijdende professionaliseringsinitiatieven voor de verschillende doelgroepen zoals zijn:
directies, coördinatoren, trajectbegeleiders, startende leraren, leraren en expert leraren.
We vertrekken hierbij vanuit de aanbevelingen van het GIA-rapport en een behoeftedetectie
uitgevoerd in juni 2016.
Deze samenwerking heeft als doel onderwijsinnovaties aan te reiken, te stimuleren en te
ondersteunen.
De verschillende organisaties kunnen desgevallend de verschillende nascholingsinitiatieven integreren
in de begeleiding van hun CVO's.

Doelstellingen en behaalde resultaten
3.1 Het oprichten van een databank experten NT2 inzetbaar in verschillende
professionaliseringsactiviteiten in het bijzonder de masterclasses NT2;
Deze databank werd gestart in 2016 en in de periode 2016 – 2019 geactualiseerd. De databank is te
raadplegen op https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0mR1kThrvwaUjdlY1NqQ3lhb0U
3.2 Het organiseren ‘Mee met de rugzak-NT2’ in samenwerking met PCVO Het Perspectief, CVO
Lethas, CVO Brussel en CVO Encora;
Deze opleiding werd georganiseerd door de CVO’s in de periode 2016-2017. Het aanbod werd niet
verdergezet.

3.3 Het organiseren van masterclasses NT2 vertrekkende van de prioritaire opleidingsnoden conform
het GIA-rapport en zelf uitgevoerde behoeftedetectie;
Workshops en lerende netwerken NT2020
Schooljaar 2017-2018

Aantal
inschrijvingen

Blended learning
●

"Digitale feedback ook iets voor jou?" (gevorderden)

7

●

"Online leren (g)een goed idee? - Ontwerpen van een e-les"
(beginners)

1

Leerplannen
●

Hoe vertaal ik leerplandoelstellingen in sterke taaltaken?

10

Behoeftegericht lesgeven
●

Masterclass 1

10

●

Masterclass 2

3

Logopedie in de NT2-klas
●

[need∂rlants] ?! Dat zeg je zo!

9

●

Verstaanbaar spreken in de NT2-klas

9

Trajectbegeleiding
●

Trajectbegeleiding in NT2 - het bos en de bomen

18

NT2 in hogere richtgraden
●

Hoe boei ik een hoogopgeleid publiek? (vanaf RG3)

9

Lerende netwerken
●

Lerend netwerk NT2 Richtgraad 3 en 4

21 november 2017:
16
1 maart 2018: 10
1 juni 2018: 12

●

Lerend netwerk NT2 Trajectbegeleiding

20 december 2017:
27
2 februari 2018: 27
29 mei 2018: 25

●

Materialenbeurs verlengde trajecten richtgraad 1

Workshops en lerende netwerken NT2020
Schooljaar 2018-2019

23 januari 2018: 35

Aantal
inschrijvingen

Blended learning
●

Digitale feedback ook iets voor jou?

5

●

NT2 en de smartphone

2

Sterke taaltaken en leerplannen
●

Vertalen van leerplandoelstellingen NT2 in zinvolle taaltaken
en materiaal

6

Behoeftegericht lesgeven
●

Masterclass strategieën en attitudes in NT2

20

Werken aan uitspraak en verstaanbaar spreken in de NT2-les
●

Basisvorming: [need∂rlants] ?! Dat zeg je zo!
(Anja De Kimpe)

9

●

Basisvorming: [need∂rlants]?! Dat zeg je zo!
(Marianne Housen)

6

●

Vervolgsessie: Werken aan verbonden spraak,
zinsaccenten en intonatie

9

●

Vervolgsessie: Dyslexie in de NT2-les?

13

Trajectbegeleiding
●

Trajectbegeleiding in NT2 - de rol van de leerkracht

Omgaan met gedrag in de NT2-klas

11

●

Verbindende communicatie (januari)

8

●

Verbindende communicatie (februari)

4

Asiel en migratie

36

Omgaan met (kans)armoede en diversiteit: een uitdaging voor élke
leraar

18

Aan de slag met Wablieft-boeken in de NT2-les! (2 reeksen)

20 en 10

Starterskit NT2 voor CVO

VOCVO

Starterskit NT2 & NT2 alfa voor CBE (2 reeksen)

19 en 18

Lerende netwerken
●

Lerend netwerk NT2 Richtgraad 3 en 4

26 oktober 2018: 14
25 mei 2019: 13

●

Lerend netwerk NT2 Trajectbegeleiding

19 december 2018:
21
7 mei 2018: 22
05 juni 2019: 22

●

Lerend netwerk Verlengde trajecten

16/11/2018: 29
13/03/2019: 23
17/05/2019: 27

De totalen per koepel kunnen geraadpleegd worden op
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19LC3S8DBxUrXHCzTsbsdmAmyF5-i3U3I

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2018-2019

Opmerking: de nascholers van NT2020 worden afzonderlijk door onderwijsorganisaties ingehuurd om
workshops in de centra te geven. Data hierover zijn niet beschikbaar.
3.4 Het organiseren van collegiale visitaties (zowel stedelijke als niet-stedelijke context);
Twee cycli werden gestart in 2017 met volgende partners:

Groep 1: CVO MIRAS, CVO ENCORA, CVO Het Perspectief, CVO Crescendo
Groep 2: CVO QRIOS, CVO CURSA, PCVO DENDER EN SCHELDE, PCVO SCHELDELAND
Het project wordt afgesloten in het voorjaar 2020 met een studiedag aan de UGent en een
terugkommoment waarin de bevindingen en veranderingen worden voorgesteld. Voor elke cyclus
werd een kick-off, een opleidingsdag, 4x drie dagen collegiale visitatie (bezoek) en het eindevent
gerealiseerd.
3.5 Het organiseren van een lerend netwerk NT2 materiaal richtgraad 3;
Het lerend netwerk richtgraad 3 werd drie maal per jaar een halve dag gerealiseerd in 2016-2018 en
twee maal per jaar een volledige netwerkdag in 2018-2019. De verslagen en het materiaal zijn te
raadplegen op
https://drive.google.com/drive/folders/1Rht8ICmEKRDy99pfMpCbdRj8zTgKaeTQ?usp=sharing
Ook voor trajectbegeleiding en verlengde trajecten werden lerende netwerken opgestart. De
resultaten van deze netwerken zijn raadplegen via volgende linken:
Trajectbegeleiding:
https://drive.google.com/drive/folders/1sBiEMU7xZY44WqvqcpWQZB7w81q_docw?usp=sharing
Verlengde trajecten:
https://drive.google.com/drive/folders/16QctnJaHuaUf1nLfV7mL68nG8iIHTyro?usp=sharing
3.6 Kennismakings- en ontmoetingsdagen OKAN-leraren en NT2leraren uit CVO en CBE (try-out in
West-Vlaanderen; na evaluatie verbreed);
In 2016-2017 werd in elke regio een kennismakings- en ontmoetingsdag voor OKAN-, NT2- en CBEleraren georganiseerd. 107 collega’s namen deel aan deze kennismakings- en ontmoetingsdagen. Na
try-out in West-Vlaanderen werd de netwerkdag in de andere regio’s ingericht.
3.7 Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2;
Voor ervaringsuitwisseling en herwerken van het evaluatieprotocol werden Vlaanderen-breed zeven
contactmomenten ingericht. Het resultaat is een herwerkte evaluatieprocedure die beantwoordt aan
de vragen en verplichtingen van de CVO’s.
3.8 Het organiseren van praktijkonderzoek voor leraren NT2 als nieuwe professionaliseringsstrategie;
Het praktijkonderzoek werd ingericht door PCVO Scheldeland in Lokeren.
3.9 Het gezamenlijk bekendmaken van het aanbod professionaliseringsactiviteiten via een website
gelinkt aan de website volwassenenonderwijs: http://www.stuurgroepvo.be/
De projectgroep NT2 van de begeleidingsdiensten startten de website www.nt2020.be. Het
professionaliseringsaanbod van NT2020 wordt gepubliceerd op de website van de stuurgroep.

Geplande initiatieven met begroting per schooljaar
Coördinatie werking projectgroep
(bijeenroepen projectgroep, verslaggeving,
communicatie naar relevante actoren
onderwijsveld, communicatie naar de overheid,
rapportering naar stuurgroep, en desgevallend
organiseren klankbordgroep en naverwerking)
Projectgroep
(voorbereiding, deelname, verslaggeving, …)
D 3.1 Databank experten
(oproep experten, prospectie experten,
screening experten, communicatie, …)
D 3.2 ‘Mee met de rugzak-NT2’
D 3.3 masterclasses
(oplijsten van prioritaire noden, matchen van
masterclass met experten databank, organisatie
masterclasses, evaluatie masterclasses, …)
D 3.4 Collegiale visitaties
D 3.5 Lerend netwerk
D 3.6 Kennismakings- en ontmoetingsdagen
OKAN-leraren en NT2leraren uit CVO en CBE
D 3.7 Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2
D 3.8 Praktijkonderzoek
(organiseren van sessies, geven van feedback,
organiseren van presentatiemoment, …)
D 3.9 Website
(bekendmaking van
professionaliseringsactiviteiten, inschrijven …)

20 mandagen

5 mandagen per organisatie = 20 mandagen
5 mandagen
1 mandag
10 mandagen

18 mandagen per collegiale visitatie
4 mandagen
5 mandagen
1 mandag
12 mandagen
14 mandagen

Samenstelling van de projectgroep
De afstemming van de organisatie van de verschillende professionaliseringsactiviteiten wordt begeleid
door een projectgroep met als vertegenwoordiger een pedagogisch begeleider van de
samenwerkende partners. De projectgroep werd voorgesteld op de cockpit NT2 in juni 2018 en op het
Vlaams NT2-overleg in juni 2019.

Middelen
NT2020 realiseerde tijdens de eerste twee werkjaren een reeks workshops en netwerken die
middelen genereerden. In werkjaar 3 werd het aanbod workshops afgebouwd en de bijdrage voor de
netwerken werd geschrapt. Het kredietbedrag wordt overgenomen in de hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst.

Kwaliteitszorg
De projectgroep engageert zich om acties te ondernemen om de kwaliteit te borgen, te verbeteren en
te verantwoorden. De acties tot kwaliteitszorg en ontwikkelde materialen kunnen geraadpleegd
worden op:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6G3JhD4n2SCcnlPZHFSb1k3NVk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wOTqkcoejIvlqLsKUa0HbQc8u5v6eDzI?usp=sharing
Bij het einde van de samenwerkingsovereenkomst werd een bevraging georganiseerd. De resultaten
uit de bevraging zijn te raadplegen via
https://docs.google.com/forms/d/1jZKvoBT9Ht4MdQc5B7cPZ8lSpoiHRT4_p_lDhMmkqus/edit

Op basis van de resultaten uit deze bevraging werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst NT2
opgesteld en op basis daarvan schreven de partners een actieplan 2019-2022.
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A CTIVITEITENVERSLAG
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NT2 20182019
We bouwen dit activiteitenverslag op zoals de samenwerkingsovereenkomst in onze
begeleidingsplannen.

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2018-2019
In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde resultaten terug. Hier gaan we
verder in op de effectieve resultaten.

3.3 DOELSTELLING 1
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat. Deze databank werd gestart in 2016 en in de periode 2016 - 2019 geactualiseerd. De

databank is hier te raadplegen.

3.4 DOELSTELLING 2
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat niet in dit schooljaar omdat de betrokken centra hebben beslist het aanbod niet te

verder te zetten wegens verminderde interesse. In het aanbod van NT2020 wordt expliciet
aandacht besteed aan een vormingsaanbod voor startende leerkrachten NT2.

3.5 DOELSTELLING 3
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat in dit schooljaar. Het aanbod workshops ingericht door NT2020 werd in het schooljaar
2018 -2019 beter afgestemd op het werkveld en het centrale aanbod werd afgebouwd. De
nascholers van NT2020 worden door de centra (na schaalvergroting grotere vakgroepen)
gecontacteerd om een vorming in-house te verzorgen. De documenten kwaliteitszorg die
ontwikkeld werden kunnen hier geraadpleegd worden.
De totalen per net kunnen hier geraadpleegd worden.

3.6 DOELSTELLING 4
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat in dit schooljaar. Twee cycli met telkens 4 deelnemende centra zijn gestart in
schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2018-2019 werden internetten vier collegiale visitaties
gerealiseerd. De eindevaluatie vindt plaats in juni 2020.

3.7 DOELSTELLING 5
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat in dit schooljaar. Dat weten we door de evaluatie in kwaliteitszorg en de
deelnemersaantallen aan de netwerken

3.8 DOELSTELLING 6
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat niet in dit schooljaar. Dat weten we doordat het veranderingstraject sector 2 NT2 werd
afgerond in het schooljaar 2017-2018.

3.9 DOELSTELLING 7
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst hebben bereikten het
beoogde resultaat in dit schooljaar. Dat weten we omdat deze opleiding werd gerealiseerd door
PCVO Scheldeland (Lokeren)

3.10DOELSTELLING 8
De doelstelling zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst bereikte het beoogde
resultaat in dit schooljaar. De resultaten uit de bevraging van juni 2019 zijn hier te raadplegen.
De platformwebsite www.nt2020.be werd gerealiseerd, inclusief uitbreiding met het
professionaliseringsaanbod NT2 van de KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen,
Thomas More en Odisee.

4 GENOMEN INITIATIEVEN
In het begeleidingsplan planden we initiatieven om de doelen te realiseren. Hier sommen we de
effectieve realisatie per doelstelling op voor het schooljaar 2018– 2019.

4.1 BIJ DOELSTELLING 1
Deze databank wordt door de betrokken begeleiders geactualiseerd. De databank is hier te
raadplegen.

4.2 BIJ DOELSTELLING 2
De betrokken centra hebben werden gecontacteerd en het aanbod werd besproken. De centra
hebben beslist het aanbod niet te verder te zetten wegens verminderde interesse. In het aanbod
van NT2020 wordt expliciet aandacht besteed aan een vormingsaanbod voor startende
leerkrachten NT2 om dit op te vangen.

4.3 BIJ DOELSTELLING 3
Het aanbod workshops ingericht door NT2020 werd in het schooljaar 2018-2019 beter afgestemd
op het werkveld en het centrale aanbod werd afgebouwd. De nascholers van NT2020 worden door
de centra (na schaalvergroting grotere vakgroepen) gecontacteerd om een vorming in-house te
verzorgen.

4.4 BIJ DOELSTELLING 4
Twee cycli met telkens 4 deelnemende centra zijn gestart in schooljaar 2017-2018. In het
schooljaar 2018-2019 werden internetten vier collegiale visitaties gerealiseerd.

4.5 BIJ DOELSTELLING 5
De drie netwerken werden gerealiseerd in de vorm van 3x een contactmoment trajectbegeleiding
(halve dagen), 2x een contactmoment (volledige dagen) R3/R4 (volledige dagen) en 3x een
contactmoment verlengde trajecten (halve dagen)
De verschillende netwerken delen het materiaal op een drive-omgeving. Het materiaal van de
verschillende netwerken wordt gedeeld: trajectbegeleiding: RG 3, verlengde trajecten.

4.6 BIJ DOELSTELLING 6
Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2 IS niet van toepassing.

4.7 BIJ DOELSTELLING 7
Deze opleiding werd gerealiseerd door PCVO Scheldeland (Lokeren).

4.8 BIJ DOELSTELLING 8
De platformwebsite www.nt2020.be werd gerealiseerd, inclusief uitbreiding met het
professionaliseringsaanbod NT2 van de KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen,
Thomas More en Odisee.

5 ENGAGEMENTEN
Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen.

6 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP
POV: Sarah De Mulder, Greet Van Dender
GO!: Sarah Bossaert
VOCVO: Charlotte Heremans
Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Wouter Gorissen

7 LOOPTIJD
Hiervoor verwijzen we naar onze samenwerkingsovereenkomsten.

8 KWALITEITSZORG
Een tussentijdse evaluatie van de samenwerking gebeurt dit jaar in het kader van de opmaak van
dit verslag. Het eindrapport van deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld en kan hier
geraadpleegd worden.
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ACTIVITEITENVERSLAG
PROJECTGROEP GELETTERDHEID
VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLJAAR 2018 - 2019
1

SAMENWERKENDE ORGANISATIES
●
●
●
●
●

2

de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap.
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.
het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.

OMSCHRIJVING VAN HET THEMA

Samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van de ondersteuning van het
volwassenenonderwijs. De rapportering van de hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het
schooljaar 2018 - 2019 heeft betrekking op het Decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni
2007.
Bovenvermelde opdracht werd geconcretiseerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de pedagogische
begeleidingsdiensten en Vocvo van 1 september 2018. De rapportering gebeurt conform de doelstellingen en
activiteiten opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst.
3
4

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018-2019
THEMA: GELETTERDHEID

Doelstelling 5.1: Opvolgen en ondersteuning van de implementatie van de doelen m.b.t. het
volwassenenonderwijs in het plan geletterdheid.
Activiteit

Beschrijving van de activiteit

Bijeenkomsten van de projectgroep

De projectgroep geletterdheid kwam in 2018- 2019 drie keer samen:
-

26 september 2018
3 december 2018

-

3 juni 2019

Ontwikkelen van een
activiteitenplan.

De strategische doelstellingen en ‘acties’/ operationele doelstellingen
uit het protocol Geletterdheid werden in een activiteitenplan gegoten
dat loopt van september 2018 tot 2021.

Opleiding rond G - krachtige
didactiek specifiek voor de leraren
beroepsgerichte opleidingen: ‘Bereik
je doelen via krachtige didactiek!’

In het voorjaar van 2019, organiseerde Vocvo en de pedagogische
begeleidingsdiensten een tweedaagse opleiding rond G - krachtige
didactiek voor de lesgevers uit de beroepsgerichte opleidingen. Deze
vorming werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het CTO
(Centrum voor taal en onderwijs ) en bestond uit:
-

Wat is geletterdheid?
Welke problemen kunnen cursisten die laaggeletterd zijn,
ondervinden in mijn lespraktijk.
Hoe kan ik mijn didactiek en lesmateriaal beter afstemmen op
de geletterdheidsnoden van deze cursisten?
...

Deze vorming is doorgegaan op 27 maart en 8 mei 2019.
Om de implementatie tot op de klasvloer verder te verzekeren, wordt
er in december 2019 een terugkommoment georganiseerd voor de
deelnemers van deze opleiding.
Onderhouden van de website
‘Geletterdheid in een CVO’

Informeren en sensibiliseren over de
multiproblematiek, de oorzaken en
gevolgen van (laag)geletterdheid bij
volwassenen, en over strategieën
om geletterdheid te versterken.
Ontsluiten van het materiaal van de
werkgroep doorstroom op de
website
‘Geletterdheid in een CVO’

In 2017 werd de nieuwe website ‘Geletterdheid in een CVO’
gelanceerd. Deze website kwam in het schooljaar 2018 - 2019 als vast
agendapunt aan bod tijdens elk overleg. Hij werd up to date gehouden
en verder gestoffeerd. Sinds januari 2019 analyseren we door middel
van google analytics het aantal bezoekers.
-

NIeuwsbrief Geletterdheid (Vocvo) en de nieuwsbrieven van
de pedagogische begeleidingsdiensten
Websites
Lerende netwerken georganiseerd door de verschillende
pedagogische begeleidingsdiensten met de inhouden uit de
projectgroep geletterdheid.

De leerdrempels in het secundair volwassenenonderwijs zijn in de
voorbije jaren in kaart gebracht door het project Doorstroom van de
stuurgroep volwassenenonderwijs. Ook werden voorbeelden van
samenwerking tussen CBE en CVO uitgewerkt als inspiratiebron om de
kansen van volwassenen met geletterdheidsnoden in het
volwassenenonderwijs te verhogen.
Op de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs is het
materiaal van de werkgroep doorstroom ontsloten. Dit materiaal, dat
de wederzijdse doorstroom en samenwerking van de CBE en CVO kan
stimuleren en stofferen, kan door iedereen worden geraadpleegd en
gebruikt.

We namen deze info over wederzijdse doorstroom ook op in de
website ‘Geletterdheid in een CVO’.
Een raamwerk opstellen met
kwaliteitseisen en
effectiviteitsprincipes waar het
ondersteuningsaanbod aan moet
voldoen.

In samenwerking met de PG Onderwijs en detentie en de PG PG
NT2020 ontwikkelden we een raamwerk met effectiviteitsprincipes
voor het ondersteuningsaanbod. Op deze manier is er een
gelijkgerichte visie op kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning in
het VO. Dit raamwerk baseert zich enerzijds op de instrumenten die
reeds gebruikt worden binnen de verschillende PBD’s en anderzijds op
het onderzoek van Merchie (2015) 1. Het wordt in september 2019
Gemeenschappelijk Raamwerk kwaliteitscriteria en
effectiviteitsprincipes sPG-en

Interne google- site ontwerpen

1

Er werd een google site voor intern gebruik binnen de projectgroep
aangemaakt. Op deze website vind je terug:
● wie in de projectgroep zit
● onze doelen en acties
● de agendapunten van het overleg dat er aan komt en verslagen
● kader met to-do’s
● info en documenten
● nieuws = communicatie en relevante evenementen rond
geletterdheid vanuit de verschillende PBD’en.

anderlinde, R.; Tuytens, M; Devos, G.; Merchie, E. (2015). Eindrapport van de kortlopende O&O-onderzoeksopdracht: Indicatoren voor de
effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven. I.o.v. Departement Onderwijs en Vorming.
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ACTIVITEITENVERSLAG ROND ONDERWIJS AAN GEDETINEERDEN
1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA
Hiervoor verwijzen we naar het begeleidingsplan.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Vocvo neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 3.1: Opvolgen van de werking van de onderwijscoördinatie en het onderwijsaanbod in de gevangenissen
Doelstelling 3.2: Opvolgen van de implementatie van de visie en het strategisch beleidsplan voor het onderwijs aan gedetineerden.

Activiteit

Beschrijving van de activiteit

Organiseren van de stuurgroepvergaderingen

In het schooljaar 2018-2019 vonden 5 stuurgroepvergaderingen plaats. Naast de begeleidingsdiensten maken ook het Departement Onderwijs
en Vorming, Ahovoks, het Departement Welzijn,
de overheidsdienst Justitie en de Federatie Centra
voor Basiseducatie deel uit van deze stuurgroep.
Van elk van deze bijeenkomsten werd een verslag
gemaakt. Op één van de bijeenkomsten werd ook
het Agentschap voor Integratie en Inburgering uitgenodigd als expert.

Opmaak nieuwe beleidsplan
onderwijs aan gedetineerden
2020-2024

Eind april 2019 werd het nieuw beleidsplan ‘onderwijs aan gedetineerden 2020 2024’ ingediend door
de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden. Bij
een aantal doelstellingen is expliciet verwezen

naar de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten bij de realisatie ervan.
Implementatie van de nieuwe
opleidingsprofielen ICT

Naar aanleiding van de nieuwe opleidingsprofielen
ICT en de daaraan gekoppelde vrijstellingsproeven
zochten we oplossingen voor de specifieke problemen die zich stellen bij de implementatie in onderwijs in detentie. Internettoegang blijft hier een
heikel punt. Daarom maakten we specifieke afspraken met de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo samen. Deze werden in 2018-2019
uitgetest en verder opgevolgd.

De opvolging van de stuurgroep van de werking van de onderwijscoördinatie en de
implementatie van het strategisch beleidsplan onderwijs aan gedetineerden, vindt
zijn neerslag in de verslagen van de stuurgroepvergadering en wordt weerspiegeld
in het uitgebreid activiteitenverslag over de coördinatie van het onderwijs aan
gedetineerden dat Vocvo jaarlijks op 1 maart indient bij de Vlaamse overheid.

Projectgroep ‘ondersteuning lesgevers in detentie’
Voco neemt voor deze projectgroep het voortouw.
De stuurgroep onderwijs en detentie stelde de nood vast aan specifieke ondersteuning van
de lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis. In 2018-2019 ging
een projectgroep aan de slag om hier een concreet antwoord op te bieden.
Dit werd mee opgenomen in het Protocol samenwerking Ped Ondersteuning VO, september
2018-augustus 2021.

Strategisch DOEL
We ontwikkelen een kwaliteitsvol pedagogisch ondersteuningsaanbod specifiek
voor lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in een Vlaamse of Brusselse gevangenis.
4 werven voor de Projectgroep

●
●
●
●

Noden onderzoeken
Kwaliteitscriteria en effectiviteitsprincipes vastleggen voor het aanbod
Een aanpasbaar ondersteuningsaanbod bepalen en implementeren
Evaluatie tevredenheid en effectiviteit

Wat werd gerealiseerd in 2018-2019?
Op basis van het onderzoek naar de noden van de lesgevers en vrijwilligers met
een onderwijsopdracht in de gevangenis, werden in 2018-2019 al verschillende
acties ondernomen.

Activiteit

Beschrijving van de activiteit

Werksessies Projectgroep

In 2018-2019
5 werksessies van de Projectgroep om alles in goeie
banen te leiden:
●
●
●
●
●

Opstellen actieplan

19/9/2018
19/11/2018
12/2/2019
6/5/2019
21/5/2019

Overleg met Projectgroep. communicatie met
WEVO, onderwijscoördinatoren.
Hoe gaan we de 4 werven aanpakken? Rollen verdelen, timing,...
Resultaat zit samengevat in het actieplan
uitgevoerd sept-november 2018

Onderzoek ondersteuningsnoden lesgevers en vrijwilligers
met een onderwijsopdracht in
de gevangenis bij gedetineerden

●

●
●

online bevraging van de lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis (75 respondenten op 170): resultaten onderzoek.
gesprekken met leraren en onderwijscoördinatoren
inventarisatie ‘lessons learned uit het verleden’

onderzoek & analyse uitgevoerd: oktober- november 2018
Vastleggen prioriteiten voor ondersteuningsaanbod 2019-2021
+ de bijhorende acties

Sessie Projectgroep op basis van bovenstaande
analyse + extra input van lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis op de ‘dag van de lesgevers bij gedetineerden’.
Prioriteiten ondersteuningsaanbod lesgevers aan
gedetineerden + acties
Gezien de specifieke detentiecontext en de extra uitdagingen die dit vaak met zich meebrengt, willen we
vooral inzetten op de uitbouw van een netwerk waarop
de lesgevers en vrijwilligers kunnen terugvallen. Dit
kan een antwoord bieden op
● de nood aan contact met collega’s met een gelijkaardige opdracht
● de vraag naar mogelijkheden om aan materiaaluitwisseling te doen

We willen hiermee bovendien het sociaal leren stimuleren.
Uitgevoerd jan-mei 2019
Kwaliteitscriteria en effectiviteitsprincipes voor het ondersteuningsaanbod vastleggen

Aangezien ook de PG Geletterdheid en de PG
NT2020 dit voor hun aanbod moeten vastleggen,
kozen we ervoor om dit in samenspraak op te stellen. Op deze manier krijgen we een gezamenlijk
ondersteuningsaanbod dat is gebaseerd op een gelijkgerichte visie op kwaliteit en effectiviteit van de
ondersteuning in het VO.
Uitvoering: voorjaar 2019 - in afrondende fase september 2019
Voorlopig Gemeenschappelijk Raamwerk kwaliteitscriteria en effectiviteitsprincipes PG-en

Pilootje: ‘uitwisselen via FBgroep’

Als voorbereiding op de dag van de lesgevers bij
gedetineerden.
De lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis gebruikten deze tool heel
weinig, ondanks geregelde activering.
Uitvoering: januari- maart 2019

Organisatie ‘dag van de lesge23 deelnemers
vers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevange● actief netwerk opbouwen
nis bij gedetineerden’
● kennisopbouw:
○ detentie en justitie
○ detentie en onderwijs
○ detentie en ICT-beleid
●

materiaaluitwisseling: wat werkt op de gevangenisvloer?

uitgevoerd: 27/3/2019
Opstart publicatie ‘infobrief lesgevers en vrijwilligers met een
onderwijsopdracht in de gevangenis bij gedetineerden’

Via de infobrief versterken we de informatie, netwerking en sensibilisering tussen de lesgevers en
vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis onderling en tussen de lesgevers en de
ondersteuning.
De bedoeling is om deze infobrief 4X/jaar bij alle
lesgevers en vrijwilligers met een onderwijsopdracht in de gevangenis rechtstreeks te bezorgen +
bij hun centrumdirectie.
Opgestart vanaf voorjaar 2019:
● april 2019
● juni 2019

Bijlage 10

JAARVERSLAG FORMEEL OVERLEG
INSPECTIE – BEGELEIDINGSDIENSTEN
SCHOOLJAAR 2018-2019

1. VOORWOORD
Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 gaf het overleg tussen de onderwijsinspectie en de pedagogische
begeleidingsdiensten een formeel karakter en een duidelijke opdracht: een permanent overlegorgaan te zijn
waarin de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten elkaar regelmatig ontmoeten
overeenkomstig hun opdrachten (artikel 48). Daarenboven stelt dit artikel dat ‘het overlegorgaan een
jaarlijks rapport opmaakt over haar werking en dit bezorgt aan de Vlaamse Regering’. Een Besluit van de
Vlaamse Regering van 27 april 2012 legde dit zo vast.
De pedagogische begeleidingsdiensten gingen aan de slag met hun nieuw driejarig begeleidingsplan (18-21).
De onderwijsinspectie rolde inspectie 2.0 verder uit. Samen gingen we graag in dialoog. De agenda’s werden
samen met alle actoren bepaald, het voorzitterschap was in handen van OVSG en POV.

2. NIVEAU-OVERSTIJGEND OVERLEGORGAAN

2.1

BIJEENKOMSTEN: DATA EN LEDEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2018-2019

Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op:
25 oktober 2018
21 februari 2019
16 mei 2019

Leden van het overleg:
PBD Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Machteld Verhelst
PBD GO!: Saskia Lieveyns
PBD OVSG: Geertrui De Ruytter, Elias Hemelsoet, Walentina Cools
PBD POV: Marieke Van Nieuwenhuyze
VOCVO: Elke Vanderfeesten
OKO: Kris Denys
Onderwijsinspectie: Lieven Viaene, Els Vermeire, Gerda Van Ryckeghem en Karin Verweij

Secretariaat van het overleg (voor dit schooljaar): POV en OVSG (beurtrol)
Het voorzitterschap werd dit schooljaar opgenomen door POV en OVSG (beurtrol).

2.2

INHOUD VAN DE BESPREKINGEN

De werkzaamheden van het overleg zijn grotendeels terug te brengen tot het op macroniveau elkaar
informeren, samen afspraken maken en de organisatie van de niveau-specifieke overlegorganen en hun
onderliggende platformen. Dit schooljaar werkten we ook aan een kader voor professionalisering van
begeleiders en inspecteurs: we bieden de mogelijkheid om met elkaar een traject mee te lopen.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•

Jaarverslag

•

OK-kader en ontwikkelingsschalen

•

Procedure om PBD op de hoogte te brengen van de doorgelichte scholen

•

Afspraken rond aanwezigheid bij reflectiegesprekken

•

Kader voor aanbod tot bijwonen doorlichting/begeleidingstraject

•

Afspraken rond werking deelplatformen secundair onderwijs

•

Eerste ervaringen definitieve uitrol 2.0

•

Samenwerking PBD tijdens de doorlichtingsweek

•

Voorstelling begeleidingsplannen van de PBD’s

•

Feedback over werking inspectie 2.0 vanuit directies

•

Gelijkgericht werken met het verslag

•

Reflectiemateriaal OK

•

Groeipad implementatie nieuwe ET eerste graad

•

Procedure begeleiding bij externen na ongunstig advies

•

Tarra: planlast bij de scholen vanuit verantwoordingsperspectief

•

Uren differentiatie

•

Onderwijsspiegel: feedback presentatie 4 april

•

Onderzoeken door inspectie: stand van zaken

•

Interne kwaliteitszorg:

•

-

Focusgroep met directeurs/leraren

-

Bevraging door PBD over inspectie 2.0

Varia

3. NIVEAU-SPECIFIEKE OVERLEGORGANEN
3.1

BASISONDERWIJS

Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 19 oktober, 7 februari, 2 mei.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•

Inspectie 2.0: eerste ervaringen

•

Speerpunten uit de begeleidingsplannen van de PBD’s

•

PBD’s als partner van CLB

•

Algoritme bij de doorlichting

•

Kleutertoetsen

•

Leerlingvolgsysteem tijdens schooldoorlichting

•

Kwaliteitsontwikkeling

•

Schoolrapport voor de doorlichting

•

Signalen BuBao scholen type 3: instroom van leerlingen verandert en wordt zeer zwaar

•

Planlastarm werken

•

Kunnen we voor onze scholen per koepel - net zoals vorige jaren eind juni - een overzicht krijgen van
wat bij elke doorlichting dit schooljaar in de focus stond?

•

Kijkt inspectie 2.0 op een andere manier naar ‘feedback-gedrag door leraren’?

•

Uit de onderwijsspiegel blijkt dat evaluatie en muzische probleemgebieden blijven: zijn er
begeleidingssuggesties (waarop best inzetten) vanuit het onderzoek?

•

Doelenkader basisaanbod

•

Toelichting inspectie: toelichting Onderwijsspiegel voor BaO en BuBaO

•

Varia

3.2

SECUNDAIR ONDERWIJS

Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 20 december en op 20 juni.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•

Algoritme bij doorlichting

•

GOK en doorlichting

•

Aanwezigheid begeleidingsdiensten op reflectiegesprekken

•

Invulling leerlingenagenda op school

•

Afspraken deelplatformen

•

CLIL

•

Transversale ET

•

Implementatie eerste graad

•

Toezicht op de realisatie van de nieuwe ET in de eerste graad

•

Toezicht op ET basisgeletterdheid

•

Toezicht op de uren differentiatie (hernemen punt overleg december 2018)

•

Realisatie van eindtermen in het differentiatiegedeelte (hernemen punt overleg december 2018)

•

Plaats van de basisopties eerste graad bij doorlichting

•

Leerplannen eerste graad

•

Duaal leren

•

Varia

Onder het niveau-specifieke overlegorgaan secundair onderwijs functioneren volgende overlegplatformen:

3.2.1 AARDRIJKSKUNDE
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.2.2 ECONOMIE EN HANDEL
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.2.3 (KUNST)GESCHIEDENIS
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 8 februari.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•

Welke initiatieven zijn reeds genomen door de PBD’s m.b.t. het OK-kader en het TOK?

•

Wat zijn de eerste ervaringen rond de doorlichting inspectie 2.0 voor het vak geschiedenis?

•

Welke mogelijkheden zijn er om om te gaan met vakdidactische aspecten binnen het OK?

•

Hoe wordt er met feedback omgegaan binnen het vak geschiedenis vanuit de principes van het OK?

•

Welke initiatieven zijn door de PBD’s en OI reeds genomen voor de implementatie van de nieuwe ET
in de eerste graad?

•

Leraren hebben tijd nodig om nieuwe accenten een plaats te geven. Is er een overgangsperiode
voorzien om met dit groeiproces om te gaan?

•

De eindtermen zijn geformuleerd per sleutelcompetentie en scholen ordenen die naar eigen inzicht
in vakken. Hoe gaan inspectie en PBD’s om met dit gegeven in het kader van inspectie 2.0?

•

Taxonomie Bloom

3.2.4 ‘HARDE’ SECTOR
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 21 augustus.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding PBD na doorlichting
Duale trajecten
GIP en evaluatie
Stage
Resultaten Onderwijsspiegel 2019
Feedback op doorlichtingen
Evaluatie
Werken met verouderde leerplannen

3.2.5 HUMANE WETENSCHAPPEN
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 21 juni.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•

Doorlichten 2de en 3de graad samen
Tendensen na 18 doorlichtingen HW tijdens schooljaar 2018-2019: toelichting
Ervaringen met inspectie 2.0: verslaggeving en reacties vanuit de PBD’s
Vragen rond toekomstige eindtermen
Transversale eindtermen
OK-kader
Inhoudelijke vraag i.v.m. onderzoekscompetentie

3.2.6 KLASSIEKE TALEN
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 11 december.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•

Stand van zaken aanpak lectuurmethode en aanbreng grammatica
Plaats van klassieke talen in de eerste graad
Gebruik van levend Latijn
Hoe verloopt de nieuwe doorlichting?

3.2.7 KUNSTEN
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 21 juni.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•

Kunstkuur
Transversale eindtermen cultureel bewustzijn en culturele expressie
Implementatie OK-kader
Feedback
Nieuwe eindtermen

3.2.8 LO – SPORT
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.2.9 NATUURWETENSCHAPPEN EN LAND- EN TUINBOUW
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.2.10 NEDERLANDS EN MODERNE VREEMDE TALEN
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 21 juni 2019.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
• Nieuwe eindtermen 1e graad
• Inspectie 2.0
• Taalzorg
• Evaluatie
• Taaltaken

3.2.11 PAV
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 12 februari.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•
•

Eerste ervaringen met PAV binnen inspectie 2.0
Hoe omgaan met het feit dat er bepaalde LPD’s zowel voor PAV als andere vakken behandeld en
behaald worden in projecten
Duaal leren en algemene vorming (PAV en moderne vreemde talen): ervaringen vanuit de
proeftuinen en vanuit de proefdoorlichtingen
Ontwikkelingsgerichte feedback als essentieel onderdeel van het onderwijsleerproces van de
leerling: hoe leraren en vakgroepen stimuleren?
Wat is de visie aangaande leerlijnen die reeds uitgeschreven staan in de leerplannen i.k.v. inspectie
2.0
Hoe wordt er omgegaan met vakgroepen die een VLG vormen?

•
•
•

Hoe omgaan met de organisatie van de evaluatie en rapportering op schoolniveau van de
transversale eindtermen?
Scholen en leraren hebben tijd nodig om de nieuwe accenten een plaats te geven. Hoe zal er met dit
groeiproces omgegaan worden?
De eindtermen worden geformuleerd per sleutelcompetentie en scholen ordenen die naar eigen
inzicht in vakken. Hoe gaan inspectie en PBD’s met dit gegeven om?

3.2.12 WISKUNDE
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 11 juni 2019.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken van het Vlaamse wiskundeonderwijs
Stroomlijnen terminologiegebruik
Vaststelling vanuit doorlichtingen
Beoordeling van vakattitudes
Nieuwe eindtermen eerste graad
Evaluatie van de transversale eindtermen in wiskunde
Stijgende tendens van een diploma halen via de examencommissie
Draagwijdte advies van de klassenraad bij oriëntering

3.2.13 ‘ZACHTE’ SECTOR
Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 28 juni 2019.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•

Opvolgen van regelgeving en afspraken over het organiseren van inhaallessen, na het wegvallen van
lesuren wegens stage
Duaal leren
Ervaringen vanuit de pedagogische begeleiding na één jaar doorlichten volgens het concept
inspectie 2.0

3.2.14 DBSO
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.2.15 BUSO
Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.3

VOLWASSENENONDERWIJS

Het overleg kwam niet samen tijdens het schooljaar 2018-2019.

3.4

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 11 december 2018, 4 april 2019 en op 13 juni
2019.
Volgende agendapunten werden tijdens het voorbije schooljaar opgenomen:
•
•
•
•
•

Inspectie 2.0: stand van zaken
Het borgen van competenties: hoe doen we dit in relatie tot de nieuwe structuur van DKO? En met
welke doorlichtingswaardering kunnen we dit invullen of negeren?
Route DKO
Leerplanimplementatie en kwaliteitsontwikkeling: voorstelling plan van aanpak door de PBD’s
Stand van zaken en/of voorstelling didactische cahiers

3.5

CLB

Het overleg kwam tijdens het schooljaar 2018-2019 samen op 25 juni 2019.
Volgende agendapunten werden opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie doorlichting CLB: gegevens via onderwijsverstrekkers (opvolging vergadering over
doorlichtingseenheden)
Ervaring met ter beschikking stellen van informatie tijdens doorlichtingen
Privacy
Feedback over CLB portretten
Samenwerkingsverbanden met de scholen
Info over evaluatie en bijsturing doorlichting CLB
Varia

SLOT
Tot slot was er ook dit schooljaar op de verschillende fora ruimte voor ervaringsuitwisseling en afstemming.
Wat betreft de onderwerpen stellen we vast dat op alle fora de ervaringen met inspectie 2.0 aan bod
kwamen. Voor het SO was de modernisering eerste graad een belangrijk item in de overlegmomenten.
Op het niveau-overstijgend overleg werd er werk gemaakt van de mogelijkheid om trajecten van
begeleiders/inspecteurs bij te wonen in het kader van de eigen professionalisering. Dit
professionaliseringsinitiatief zal vanaf volgend schooljaar uitgerold worden.
Alle partners zien het formeel overleg als een kans tot overleg, tot samenwerking ook, ieder vanuit zijn eigen
werking en opvattingen. Het komende jaar neemt het Gemeenschapsonderwijs het voorzitterschap over.

