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Voorwoord
De kwaliteit van onderwijs en van leerlingenbegeleiding ondersteunen is de gemeenschappelijke zorg
van de Pedagogische Begeleidingsdienst van OVSG en de Permanente Ondersteuningscel van het
Officieel Gesubsidieerd Onderwijs. Het Begeleidingsplan 2018-2021 zet de grote lijnen uit voor de
begeleidings- en vormingsactiviteiten die we de volgende drie schooljaren aanbieden aan onze scholen,
centra en academies. Dit begeleidingsplan maakt ook integraal deel uit van het strategisch plan van
onze onderwijskoepel OVSG voor de volgende vijf jaar. Medewerkers van OVSG zijn samen
verantwoordelijk om - met respect voor hun autonomie – de best mogelijke dienstverlening te bieden
aan onze leden. Pedagogische ondersteuning is daar een cruciale pijler van.
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen en behoeften van onze leden,
hebben we directies en leraren geconsulteerd. Onze eigen medewerkers hebben in verschillende
rondes meegewerkt aan dit plan. Op die manier kunnen we vertrekken van een breed gedragen plan.
De inbedding van onze dienst in de koepel laat ons toe de vinger aan de pols te houden van tal van
relevante decretale ontwikkelingen. We beschouwen het als een van onze kernopdrachten om
beleidsmaatregelen krachtig door te vertalen naar implementatie in het veld en formuleren daarrond
heel wat doelstellingen. In de uitvoering van dit plan willen we onze rol als onmisbare schakel tussen
het macrobeleidsniveau en de concrete school- en klaspraktijk verder waar maken.
De lezer zal merken dat dit plan door een sterk onderwijskundig concept gedragen wordt. We leggen
de focus op samen leren. Als begeleidingsdienst en permanente ondersteuningscel hebben we de
ambitie om het verschil te maken op de klas- en de werkvloer: we willen op een kwaliteitsvolle manier
professionele groei mogelijk maken en samen een lerende gemeenschap vormen. Dat geldt voor alle
onderwijssectoren en –niveaus (basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds
kunstonderwijs, clb), voor al onze doelgroepen en ook voor onszelf als organisatie.
De bevindingen van de externe evaluatie (hervisitatie) die in januari 2018 plaatsvond, konden we nog
niet ten gronde verwerken aangezien het eindrapport en de aanbevelingen nog niet beschikbaar zijn.
Zodra dat het geval is, zullen we het opzet en de inhoud van dit plan hier vanzelfsprekend aan spiegelen
en zo nodig het plan bijsturen of aanvullen.
Dat onze ondersteuning gericht is op de ontwikkeling van teams, dat we zelf een lerende organisatie
zijn, maakt dat onze opdracht nooit af is en de uitkomst ervan niet volstrekt beheersbaar. We engageren
ons om verantwoordelijkheid op te nemen voor onze decretale opdrachten en deze belangrijke taak zo
kwaliteitsvol mogelijk uit te voeren met de middelen waarover we beschikken. We rekenen daarvoor op
voldoende vertrouwen van onze klanten en van de onderwijsoverheid.

Brussel, 29 juni 2018
Patriek Delbaere, Algemeen directeur OVSG
Geertrui De Ruytter, Directeur PBD
Walentina Cools, coördinator POC
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De begeleidingsdienst van OVSG en het POC
OVSG ondersteunt als koepelorganisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs de besturen,
scholen, academies en centra van 262 gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk
gewest (samen 771 instellingen). 1 Daarnaast ondersteunt de PBD ook contractueel aangesloten
instellingen.
De PBD is ingebed in OVSG met een welomlijnde opdracht. 2 De PBD zorgt voor een kwaliteitsvolle
ondersteuning van de onderwijsinstellingen. Het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs
(2009) biedt het kader 3 waarbinnen de PBD haar opdrachten uitvoert.
Daarnaast fungeert OVSG als penvoerende instelling voor de Permanente ondersteuningscel (POC)
voor de centra voor leerlingenbegeleiding van het officieel gesubsidieerd onderwijs, met als
kernopdracht de versterking van de professionalisering van de personeelsleden van de centra. In de
feiten wordt de pedagogische begeleiding van de centra (van OVSG en POV) en de specifieke POCopdracht volledig geïntegreerd. Wat OVSG betreft vertaalt deze samenwerking zich in een volledige
integratie van de resp. begeleidingsplannen. 4
De personeelsomkadering van de PBD bestaat uit pedagogisch adviseurs en gedetacheerde
tewerkgestelde pedagogisch begeleiders. Deze wordt jaarlijks vastgelegd op basis van het aantal
voltijdse personeelsleden van de instellingen die door OVSG worden begeleid. Daarnaast zijn een
aantal begeleiders ook tewerkgesteld als CODO's. Ook worden financiële middelen van de PBD ingezet
voor competentieontwikkeling, voor de ondersteuning van scholen van het Brussels gewest en voor
specifieke opdrachten. OVSG investeert bovendien vanuit de eigen middelen voor opdrachten die niet
tot de decretale opdrachten behoren maar die belangrijk zijn i.f.v. de dienstverlening van scholen, centra
en instellingen.
De PBD bestaat uit volgende diensten, die elk worden aangestuurd door een coördinator:
•
•
•
•
•
•

Dienst basisonderwijs (ingedeeld in 3 regio’s)
Dienst secundair en volwassenenonderwijs (SOVO)
Dienst deeltijds kunstonderwijs (DKO)
Dienst POC/CLB
Dienst vorming
Studie- en ontwikkelingsdienst (SOD)

De werking van de PBD wordt gecoördineerd door de directeur pedagogische begeleiding.

Visie op begeleiding
De PBD expliciteert haar begeleidingsrol in de werkingscode 5 en in de visie op pedagogische
begeleiding 6. Deze visietekst onderbouwt de keuze voor een ontwikkelingsgerichte benadering, die
rekening houdt met de specifieke context van de S/C/A en het zelf opnemen van verantwoordelijkheid
voor de onderwijskwaliteit stimuleert. Op die manier vertrekt de PBD vanuit een visie op
onderwijskwaliteit die aansluit bij het (decretaal verankerde) referentiekader onderwijskwaliteit (rOK) en
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Bijlage 1: Missie – Visie van OVSG
Bijlage 2: Structuur en Organigram OVSG
3 Bijlage 3: Toelichting bij de verankering van de decretale opdrachten in het begeleidingsplan
4 Zie bijlage 7. Voor de decretale verankering van het POC, zie art. 89 van het Decreet betreffende de
centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 en art. 15 van Decreet betreffende de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding van 18 april 2018. De PBD van POV zal alles wat begeleiding van CLB’s en
POC-werking betreft als addendum toevoegen aan hun begeleidingsplan. Waar in dit plan de “PBD”
genoemd wordt, omvat dat ook het “POC”.
5 Zie bijlage 4: Werkingscode pedagogische begeleiding OVSG
6 Zie bijlage 5: Visie op pedagogische begeleiding OVSG
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het referentiekader voor CLB-kwaliteit. We vatten de kernbegrippen van onze visie op begeleiden en
onze specifieke eigenheid als PBD van OVSG samen in volgend acroniem:

Pedagogisch begeleiders van OVSG werken:
• Op maat en lokaal nabij,
• Vertrouwend in groeikracht,
• Samen lerend (en vernieuwend),
• Gericht en met ambitie.
Onderstaande matrix toont onze visie op begeleiding als fijnmazige ketenzorg: voor diverse
doelgroepen elkaar ondersteunende en versterkende ondersteuningsacties ontwikkelen die een
samenhangend aanbod vormen. We ondersteunen de interne visieontwikkeling in de scholen, helpen
dit door te vertalen naar de organisatiestructuur van de school en gaan in op diverse ondersteuningsen professionaliseringsvragen voor de verschillende doelgroepen: van de leraar in de klas, over
deelteams, middenkaders, personeelsleden met specifieke opdracht tot leidinggevenden,
schooloverstijgende samenwerkingsverbanden en besturen.
We voorzien een waaier aan
begeleidingsmogelijkheden, gaande van begeleiding op maat/vraag tot netwerkmomenten en
intervisies. Daarnaast wordt voorzien in een nascholingsaanbod en worden ondersteunende materialen
en instrumenten ontwikkeld, wordt informatie verstrekt en publicaties ontwikkeld om scholen en besturen
te ondersteunen in hun werking. En daaronder werken we ook intern binnen de PBD aan
visieontwikkeling, overleggen we met elkaar in functie van een kwaliteitsvolle en afgestemde werking,
werken aan onze eigen professionalisering, en verkennen we wetenschappelijk onderzoek om
onderbouwde keuzes te maken en op de hoogte te zijn van nieuwe relevante inzichten. Deze matrix
helpt ons om voor verschillende begeleidingsdomeinen/thema’s overzicht te houden en lacunes op te
sporen.
Begeleiding
op maat
/trajecten

Lerende
netwerken
Intervisies

Vormingen

Materialen
Instrumenten

Informatie

Publicaties

Leraar (klas)
(sub)teams
Middenkaders, personeel
met specifieke opdracht
Leidinggevenden
Schooloverstijgende
samenwerkingsverbanden
(bv ONW,
scholengemeenschappen)
Besturen

Integrale benadering van nascholing en begeleiding
Nascholing vormt een onderdeel van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en CLBmedewerkers. Ze laat leraren/CLB-teams kennismaken met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Ze
helpt hen om hun actuele onderwijsopdracht te realiseren. Begeleiding kan dan stimuleren om die
inzichten en innovaties te implementeren. Nascholing en begeleiding zijn dus complementair. Ze
vormen samen de pijlers van de pedagogische ondersteuning in een (loopbaanlang)
professionaliseringstraject. 7
Deze integrale benadering vraagt naar een performante visie en actuele inhoud, met zorg voor kwaliteit.
Ze geeft richting en samenhang bij het ontwikkelen van een sterk en flexibel inzetbaar aanbod. De
afstemming tussen de pedagogische begeleiding en de nascholing is geëxpliciteerd in de missie en
visie 8 die tot stand kwam vanuit gezamenlijk overleg tussen de betrokken afdelingen (2016-17). De
visie op nascholing sluit aan bij de visie op begeleiding en vertrekt van dezelfde kernwaarden,
7
8

4

Zie Imago 2017/3 ‘Nascholing en begeleiding: samen sporen naar hetzelfde doel’
Bijlage 6: Visietekst afstemming begeleiding – nascholing OVSG

kernkwaliteiten en gewaagde doelen. In 10 punten zijn de uitgangspunten en krachtlijnen van de visie
samengevat.

Samenwerking
Samenwerking is cruciaal in het veranderende onderwijslandschap en dit om een aantal redenen.
Inzetten op samenwerkingsverbanden voedt de expertise van de deelnemende organisaties en
verhoogt de kwaliteit van de interventies. De PBD overlegt en onderhoudt dus contacten met
verschillende (onderwijs)actoren i.f.v. de versterking van de eigen werking en om de kwaliteit van het
onderwijs te bevorderen. Dit houdt bovendien in dat de PBD bewuste keuzes kan maken voor eigen
profilering en professionalisering. Dit impliceert ook dat de PBD haar eigen grenzen kan bewaken en
doorverwijzen naar organisaties met specifieke (gespecialiseerde) kennis of expertise (makelaarsrol).
Evenwichtig en verstandig omgaan met onze opdrachten en rollen is immers één van de grote
uitdagingen waar we als PBD met een relatief beperkte schaalgrootte voor staan.
OVSG heeft uitgebreide samenwerkingsovereenkomsten met de pedagogische begeleidingsdiensten
van de stad Gent en het stedelijk onderwijs Antwerpen om de specifieke begeleidingsopdrachten van
de PBD af te bakenen en de interventies van de verschillende diensten op elkaar af te stemmen.
Ook in de Ondersteuningsnetwerken voor de implementatie van het M-decreet (ONW) hebben we een
rol. OVSG vaardigt medewerkers af in (beheersorganen van) ondersteuningsnetwerken. Hier werken
we samen met (afvaardigingen van) scholen buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, CLB,
schoolbesturen en andere pedagogische begeleidingsdiensten.
De PBD van OVSG werkt nauw samen met andere organisaties. In eerste instantie betreft het de
decretaal vastgelegde samenwerking zoals hieronder opgelijst. Daarnaast zijn er een aantal specifieke
samenwerkingsverbanden tussen de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten onderling of
met andere externe partners en organisaties, zoals hogescholen en universiteiten (in het bijzonder met
lerarenopleidingen en de faculteiten Pedagogische Wetenschappen). De PBD participeert ook aan
formeel en informeel overleg met Vlor, inspectie, kabinet en Departement Onderwijs. Voor opvolging,
verslaggeving en duiding van deze samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de resp. jaarverslagen.
De samenwerking volwassenenonderwijs tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO
(zoals decretaal bepaald in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007) is
geconcretiseerd en uitgebreid in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenonderwijs’ 9.
De samenwerking tussen het Ondersteuningscentrum Brussel en de pedagogische
begeleidingsdiensten heeft als doel de onderlinge uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen
het OCB en OVSG op het vlak van onderwijs in de grootstedelijke en meertalige context van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. 10
In de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen (POV) en OVSG is vastgelegd dat het POV de centra voor deeltijds onderwijs (CDO)
ingericht door gemeenten begeleidt; OVSG begeleidt de scholen voor buitengewoon basis- en
secundair onderwijs en voor gewoon basisonderwijs ingericht door de provincies.
OVSG werkt ook nauw samen met KOOGO vzw, de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel
Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.
OVSG zet in op de samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van de andere
onderwijsverstrekkers. De ‘intentieverklaring voor samenwerking op het vlak van de pedagogische
begeleidingsdiensten’ werd geconcretiseerd in samenwerkingsverbanden m.b.t.:
9

Zie Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenonderwijs in bijlage 8
Zie Samenwerkingsovereenkomst OCB-OVSG in bijlage 9
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-

Volwassenenonderwijs met naast de decretaal opgelegde taken expliciete samenwerking rond
geletterdheid en afstandsleren, e-leren en gecombineerd leren,
Competentie-ontwikkeling/inclusievere school 11,
Talenbeleid 12.
Effectiviteit van begeleidingsinitiatieven 13
Daarnaast is er nog het samenwerkingsverband Openbaar Onderwijs (OO) 14 m.b.t.
leerplanontwikkeling en samenwerking met alle onderwijsverstrekkers rond het opstellen van
curriculumdossiers.
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Zie Samenwerkingsovereenkomst Competentie-ontwikkeling/inclusievere school in bijlage 8
Zie Samenwerkingsovereenkomst Talenbeleid in bijlage 8
13 Zie Samenwerkingsovereenkomst Effectiviteit van begeleidingsinitiatieven in bijlage 8
14 Bijlage 10: Samenwerking openbaar onderwijs
12
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Het begeleidingsplan 2018-21
Doel en functie
Het begeleidingsplan van de PBD geeft mee gestalte aan het Beleidsplan OVSG 2.023 en gaat uit van
de gemeenschappelijke visie, missie, waarden van OVSG. Het sluit aan bij de strategische doelen zoals
die OVSG-breed zijn geformuleerd en verduidelijkt de specifieke bijdrage van de PBD aan de realisatie
van deze doelen.
Het begeleidingsplan 2018-21 is het plannings- en werkinstrument voor de PBD. Het is tot stand
gekomen vanuit diverse consultatierondes (bij leraren, medewerkers en directies, de Vlaamse
scholierenkoepel, Koogo…), en onderbouwd vanuit een brede literatuurstudie (beleidsdocumenten,
wetenschappelijk onderzoek). Diverse overlegrondes met alle betrokkenen binnen OVSG garanderen
een gedeeld eigenaarschap en breed draagvlak. Het begeleidingsplan geeft richting aan de interne
werking van de diensten en vormt het uitgangspunt voor het vastleggen van activiteiten van diensten
(in jaaractieplannen) en van medewerkers (in functiekaarten). We hebben ervoor gekozen om onze
reguliere werking niet exhaustief te beschrijven, maar die zaken te benoemen die kleur en reliëf geven
aan onze eigen werking, met inbegrip van een aantal prioriteiten (zie verder bij de speerpunten).
Naast zijn functie als plannings- en werkinstrument, heeft het begeleidingsplan ook een
verantwoordende functie: het vormt een belangrijk uitgangspunt om aan de overheid aan te tonen dat
de PBD haar decretale opdrachten ten volle nastreeft. De decretale opdrachten worden in dit document
impliciet meegenomen, in die zin dat ze enerzijds grotendeels verankerd zijn in de reguliere werking en
anderzijds gerealiseerd worden via de prioriteiten van het begeleidingsplan. Om de samenhang tussen
het begeleidingsplan en de decretale opdrachten van de PBD te verhelderen, verwijzen we naar bijlage
3, waarin we vanuit de decretale opdrachten aanduiden hoe ze vanuit de reguliere werking en vanuit de
prioriteiten van dit begeleidingsplan opgenomen worden. In de jaarlijkse verslaggeving van de PBD
zullen deze acties worden opgenomen.

Inhoudelijk uitgangspunt van het begeleidingsplan: Samen leergemeenschap vormen
Samen leergemeenschap vormen - als lerende school en als lerende PBD - is ons uitgangspunt. We
vormen samen een leergemeenschap op verschillende niveaus: leerkrachten, directies en andere
(pedagogische) professionals zijn lerenden, maar evengoed zijn begeleiders en adviseurs dat. Dit leren
doen we samen, in interactie en verbondenheid met elkaar: door elkaar te ondersteunen, samen te
zoeken en samen te groeien. Uitgangspunten daarbij zijn: elkaar uitdagen, elkaar stimulansen tot leren
geven, complementaire competenties en expertise maximaal benutten.
We bekijken leren in zijn verschillende vormen, zowel individueel als collectief, formeel en informeel,
inhoudelijk, methodisch en didactisch. Die meerdimensionaliteit van het samen leergemeenschap
vormen, wordt tot uitdrukking gebracht in de verschillende strategische en operationele doelstellingen
van dit plan, en in de acties waarin deze hun doorvertaling zullen vinden.
We willen onderwijsinstellingen ondersteunen om optimale ontwikkelingskansen te realiseren voor alle
lerenden. Met ‘optimale ontwikkelingskansen’ (OOK) kiezen we bewust voor een ruimere invulling dan
‘gelijke onderwijskansen’ (GOK). ‘Gelijke’ kansen verwijst onvoldoende naar de differentiatie die binnen
een inclusieve benadering (die kansen voor elke lerende wil maximaliseren) soms noodzakelijk is.
‘Onderwijskansen’ beperkt zich te veel tot het onderwijsproces, terwijl we met het ondersteunen van
ontwikkelingskansen een bredere scope beogen, met ontwikkelingskansen voor alle betrokken actoren
die samen een leergemeenschap vormen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en ander
schoolpersoneel, begeleiders, externe partners …).
De primaire verantwoordelijkheid om dit waar te maken ligt bij de onderwijsinstellingen zelf; de rol van
de PBD is om hen maximaal in die kernopdracht te ondersteunen en professionaliseren.
Aan de basis van elk leerproces ligt het samenspel tussen een dragende pedagogiek en een
onderbouwde didactiek. Vanuit een actief pluralistische basishouding en pedagogische visie wordt
ingezet op verbondenheid en de zoektocht om gezamenlijk op zoek te gaan naar gemeenschappelijke
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waarden. 15 Dat is de basis van het samen leren en een gedeeld leerproces: een gemeenschappelijke
zoektocht naar een gedeelde visie die in dialoog tot stand komt en verhelderd wordt. De PBD zet hier
expliciet op in en integreert deze zoektocht met het aanwenden en het verwerven van didactische
competenties in elk ondersteuningstraject.

Het format
Het begeleidingsplan bestaat uit twee delen, die telkens een concretisering zijn van het ‘samen
leergemeenschap vormen’: Samen school maken en Samen PBD maken.
In Samen School maken (deel 1) ordenen we de doelen in vier thematische clusters, die inhoudelijke
focus en richting geven aan ons begeleidingswerk. Deze zijn niveau-overstijgend beschreven en
bewaren voldoende openheid voor een gedifferentieerde uitwerking in functie van de specificiteit van
het onderwijsniveau op het niveau van de acties.
•
•
•
•

Zorgzaam school maken richt de blik op de interne schoolwerking; leren en studeren in een
zorgzame omgeving.
Verbredend en verbindend school maken kijkt naar buiten, naar de context, naar de partners,
naar de verwachtingen van de omgeving en positionering in de bredere samenleving.
Toekomstgericht school maken zet ons op weg om eigentijdse uitdagingen creatief te
beantwoorden met innovatieve inhouden en organisatievormen.
In effectief school maken richten we de blik op de doelgerichtheid en kwaliteitsvolle invulling
van de processen binnen de school als lerende organisatie, met het oog op
resultaatsverplichtingen/curriculumrealisatie.

Samen vormen deze vier clusters de voorwaarden die tot duurzaam leren kunnen leiden en beschrijven
ze de omgeving die dit leren kan bewerkstelligen.
Bij elk van deze 4 clusters spreken we een duidelijke ambitie uit (zie ook verder bij kwaliteitsbewaking
en effectmeting). Deze omvattende ambities moeten aan de veelheid van onze acties een
gemeenschappelijke doelgerichtheid geven.
Samen PBD maken (deel 2) gaat dan in op de vraag wat we als PBD nodig hebben om scholen te
begeleiden in zorgzaam, innovatief, verbredend-verbindend en effectief school maken. De doelen van
deel 2 staan ten dienste van wat we in deel 1 beogen. Hier ligt de focus op de interne organisatie van
de PBD en het creëren van de mogelijkheidsvoorwaarden om deze primaire opdrachten kwalitatief te
realiseren. We nemen ook hier het idee om samen leergemeenschap te vormen als uitgangspunt en
vertrekken ook hier vanuit de thematische clusters uit deel 1.
In beide delen zijn de clusters vertaald in kern- en subdoelen. Deze zijn niveau-overstijgend
geformuleerd. Ze zijn het uitgangspunt voor de jaarlijkse actieplannen en daarbij horende verslaggeving
van de PBD.
Elke dienst concretiseert de relevante doelen in concrete acties (jaaractieplannen) vanuit expliciete
richtvragen:
-

Welke acties nemen we op als dienst i.f.v. de realisatie van het plan? Waar willen we
betekenisvol zijn naar onze klanten? Waar zit onze expertise?
Waar zien we samenwerking met andere diensten wenselijk/noodzakelijk? Wat is de bijdrage
van onze dienst aan niveau-overstijgende acties?

Bij het opstellen van de jaaractieplannen waken we gezamenlijk over de resultaatsgerichte formulering
van acties: wat willen we bereiken met deze actie? Welke verandering willen we bereiken? Welke
impact willen we hebben? Welk effect willen we zien? Welke indicatoren kunnen dit aantonen?

15

Zie de visietekst Actief pluralisme op school: vorm en inhoud geven aan samenleven en samen
leren. Leidraad om met en in scholen in gesprek te gaan over actief pluralisme als pedagogisch
project. Geraadpleegd op 6 juni 2018 op https://www.ovsg.be/ovsg/sites/default/files/leidraad-actiefpluralisme-op-school.pdf
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Voorbeelden van acties
Verder in het plan illustreren we onze globale doelen met enkele typische acties. We willen de
lezer van dit plan op die manier een divers staal bieden van hoe we onze doelen vertalen naar
een concreet begeleidingsaanbod. De opname van deze of gene actie is louter illustratief
bedoeld en houdt als dusdanig geen ‘prioritering’ van acties in.

De diensten beheren en monitoren zelf deze actieplannen, die het uitgangspunt vormen voor
dienstfiches (die de opdrachten van de dienst beschrijven) en functiekaarten (die individuele opdrachten
en taakstelling van medewerkers beschrijven). De SOD versterkt daarbij de niveau-overstijgende
samenwerking en zet specifiek in op acties die de samenhang over de onderwijsniveaus heen
waarborgen. De Pedagogische Raad monitort de coherentie van deze actieplannen en volgt de
voortgang van de realisatie van het begeleidingsplan systematisch op.

Projectmatige aanpak van speerpunten
Het begeleidingsplan noch een strategisch plan in strikte zin, noch een omvattend overzicht van de
‘volledige’ reguliere werking:
-

-

Een exhaustieve opsomming van reguliere taken zou leiden tot een te omvangrijk en weinig
zeggend geheel in functie van de planning; kunnen plannen veronderstelt vooral een
explicitering van strategische keuzes en de gerichte acties die daaruit volgen (met een tijdelijk
karakter).
Een strategisch plan in strikte zin dat zich beperkt tot enkele speerpunten en prioriteiten zou
dan weer té beperkt zijn in functie van de verantwoording aan de overheid; om aan haar
decretale opdrachten tegemoet te komen doet de PBD immers veel meer dan inzetten op
enkele prioriteiten.

Daarom moet dit begeleidingsplan worden gelezen als een evenwichtsoefening tussen beide. Het geeft
kleur en reliëf aan de reguliere werking, door daarin een aantal accenten te benoemen die
samenhangen met actuele noden binnen het onderwijsveld (zoals blijkt uit onze consultaties), 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. 16
Om in die evenwichtsoefening toch voldoende duidelijk te maken waar de prioriteiten liggen, wordt er
voor gekozen om een aantal kernuitdagingen als ‘speerpunten’ van onze werking vanuit een
projectmatige benadering aan te pakken. Een projectmatige aanpak impliceert dat deze speerpunten
worden getrokken door projectverantwoordelijken met expertise en inhoudelijk en methodologisch
worden ondersteund vanuit de studie- en ontwikkelingsdienst. 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).
Deze speerpunten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Leerlingbegeleiding (uit cluster ‘Samen zorgzaam school maken’)
Taal/talenbeleid (uit cluster ‘Samen verbindend en verbredend school maken’)
Innovatie en digitalisering (uit cluster ‘Samen toekomstgericht school maken’)
Curriculum-implementatie (uit cluster ‘Samen effectief school maken’)
Duurzaam en effectief begeleiden (uit deel 2 ‘Samen PBD maken’)

De keuze van deze prioriteiten is ingegeven door belangrijke en omvangrijke beleidsuitdagingen die een
projectmatige aanpak vergen (leerlingenbegeleiding, curriculumimplementatie), maatschappelijke
uitdagingen in een steeds sneller veranderende samenleving (taal, innovatie en digitalisering), en een
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Waar relevant verwijzen we verder in het plan expliciet naar beleidsmatige en decretale
ontwikkelingen waarvoor we als PBD een gericht aanbod ontwikkelen (zie kaders).
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voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering van de eigen dienstverlening (duurzaam en effectief
begeleiden).
Deze prioriteiten passen binnen het strategisch plan van OVSG 2.023. Hierin wil OVSG zich uitdrukkelijk
positioneren als een visie- en waardegedreven organisatie die haar toekomstbeeld (voor 2023) ophangt
aan vijf grote strategische doelen. De PBD expliciteert in haar begeleidingsplan deze doelen als
dienstverleningsorganisatie binnen het deel Samen school maken en neemt in haar interne werking
(Samen PBD maken) de overige strategische doelen (i.c. digitale kennisorganisatie, innovatieve
arbeidsorganisatie, netwerkorganisatie en impact-organisatie) op als kerndoelen.

Kwaliteitszorg en effectmeting
Het kwaliteitsdecreet bepaalt dat de PBD instaat voor de externe professionele ondersteuning van
onderwijsinstellingen en CLB’s in hun zorg voor kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding. De PBD definieert haar opdrachten dan ook in termen van ondersteunen,
bevorderen, stimuleren, versterken, vormen, aanreiken. Dit is in wezen een ontwikkelingsgerichte
benadering, waarbij de S/C/A eigenaar blijven van de eigen onderwijsopdracht en de manier waarop
deze vorm krijgt. Dezelfde op groei en vertrouwen gerichte benadering zien we ook geëxpliciteerd in
de (vernieuwde) opdracht van inspectie 2.0.
Zowel in het vorige als in het nieuwe begeleidingsplan staan kwaliteitszorg en de bekommernis om
effectiviteit van de dienstverlening hoog op de agenda van de PBD. De eigenheid van
onderwijsprocessen en de specifieke rol van begeleidingsdiensten maken het vaststellen van resultaten
en effecten tot een complexe aangelegenheid, en vergen een doordachte aanpak. 17 Daarin dient de
aandacht uit te gaan naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodieken om de kwaliteit van de
ondersteuning zichtbaar te maken. Kwaliteitsmonitoring veronderstelt in die zin een gezond evenwicht
tussen objectiveerbare, meetbare effecten enerzijds en subjectieve waarderingen en narratieve
kwaliteitsindicaties anderzijds. Alleen zo kan recht worden gedaan aan een verruimde opvatting over
kwaliteitszorg: door aandacht te hebben voor het samenspel tussen zowel geobjectiveerde als
ervaren/gepercipieerde verandering.
In elk geval willen we ook de volgende 3 schooljaren in onze jaarlijkse verslaggeving blijven inzetten op
het monitoren van ons bereik (zie jaarverslagen 2015-2016 en 2016-2017). We zullen daarbij gebruik
blijven maken van onze registratiegegevens waarmee we ons bereik kunnen koppelen aan zowel
doelgroepen als deelthema’s. Verder zullen we bij de jaarlijkse actieplannen (zie ook hoger) uitdrukkelijk
aandacht besteden aan het opvolgen van kwaliteitsindicatoren op het niveau van de acties en van
daaruit reflecteren over de globale realisatie van ons begeleidingsplan. Dat zal terug te vinden zijn in
onze jaarverslagen. Het bewaken van de effectiviteit van de begeleiding is een expliciet speerpunt voor
onze interne werking (zie voorgenoemde speerpunten, en verder in Deel 2, punt 8).

17 We verwijzen hiervoor zowel naar de reflecties van de Netoverstijgende werkgroep Effectiviteit in
het document ‘Effectiviteitsevaluatie van onderwijsondersteuning’ als naar onze eigen rapportering in
de jaarverslagen en het infodossier voor de visitatie.
Effectief begeleiden is gericht op transfer maar deze is niet afdwingbaar. De interactie tussen
begeleiding en school is geen éénduidig lineair proces, maar een samenhangend gebeuren van
doelen, doelgroepen, plaatselijke context, voorwaarden voor transfer, onvoorspelbare factoren en
indirecte effecten.

10

Een wit blad 18
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Naast duidelijke doeldefiniëring, inhoudelijke richtingwijzers, een format, een wijze van prioritering
en een methodiek voor kwaliteitsmonitoring wil dit begeleidingsplan ook voorzien in een ‘wit blad’. Het
gaat om niet ingevulde, open ruimte die expliciet plaats voorziet voor het onverwachte, voor wat we
niet in de hand hebben of voor wat we nu nog niet kunnen voorspellen. We stellen immers vast dat
onze dagelijkse begeleidingsopdracht vaak wordt doorkruist door beleidsbeslissingen die resulteren in
bijkomende uitdagingen en ad hoc engagementen, die de grenzen van onze draagkracht en
wendbaarheid aftasten. Met dit wit blad willen we het belang verduidelijken om hier ook expliciet
ruimte voor te voorzien, en op die manier in de mate van het mogelijke vooraf in te spelen op wat niet
of moeilijk te voorzien is.
11

Schematisch overzicht van het begeleidingsplan
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SAMEN LEERGEMEENSCHAP VORMEN
Deel 1 SAMEN SCHOOL MAKEN: 4 kerndoelen van pedagogische dienstverlening
(OVSG 2.023 is een dienstverleningsorganisatie)
1. ZORGZAAM
De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in
SCHOOL MAKEN
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.

2. VERBREDEND &
VERBINDEND
SCHOOL MAKEN

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)
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
3. TOEKOMSTDe PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in
GERICHT SCHOOL het bieden van (creatieve) antwoorden op eigentijdse uitdagingen,
MAKEN
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.

4. EFFECTIEF
SCHOOL MAKEN

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)
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.
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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
Deel 2 SAMEN PBD MAKEN
1. ZORGZAAM PBD
MAKEN

De PBD geeft op een doorleefde manier vorm aan een gedragen en
zichtbaar, warm en zorgzaam werkklimaat.
(~ OVSG 2.023 is een innovatieve arbeidsorganisatie)
De PBD wil dit realiseren door:
• een stimulerende leeromgeving te voorzien met een
coöperatieve samenwerkingscultuur
• het doorleefd uitgedragen en doorvertalen van de visie(teksten)
in het professioneel handelen
• gericht actie(s) te ondernemen om het welbevinden van
werknemers te ondersteunen
• op een transparante en zorgzame manier te communiceren en
hierover de nodige afspraken te maken
2. VERBREDEND &
De PBD bouwt gerichte partnerschappen uit om haar prioritaire
VERBINDEND PBD doelstellingen te realiseren.
MAKEN
(~ OVSG 2.023 is een netwerkorganisatie)
De PBD wil dit realiseren door:
• criteria te definiëren voor een afwegingskader met welke
partners wel/niet én in welke mate kan worden samengewerkt
• haar partnerschappen op verschillende niveaus te
concretiseren als professionele netwerken
3. TOEKOMSTDe PBD groeit uit tot een organisatie die alert is voor nieuwe
GERICHT PBD
uitdagingen en daar flexibel en professioneel op inspeelt.
MAKEN
(~ OVSG 2.023 is een digitale kennisorganisatie)
De PBD wil dit realiseren door:
• het ontwikkelen en integreren van een projectmatige werking
rond haar strategische prioriteiten (onder regie van de studieen ontwikkelingsdienst)
• ontwikkeling van een digitale omgeving voor scholen om het
geïntegreerd digitaal werken mogelijk te maken
• creëren van ‘vrijruimte’ om innovatief denken mogelijk te
maken en innovaties bottom-up te creëren
4. EFFECTIEF PBD
De PBD wil de kwaliteit, impact en effectiviteit van haar
MAKEN
begeleidingsinterventies optimaliseren en systematisch opvolgen.
SPEERPUNT - PRIORITAIR PROJECT
(~ OVSG 2.023 is een impactorganisatie)
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
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Deel 1:

SAMEN SCHOOL MAKEN

1. Zorgzaam school maken
Zorgzaam school maken richt de blik op de interne schoolwerking; leren en studeren in een zorgzame
omgeving.
We vertalen zorgzaam onderwijs als kwaliteitsvol onderwijs voor elke lerende, met aandacht voor
zowel het welzijn als het welbevinden van alle betrokkenen. Een warme, zorgzame school schept de
condities om het leren te bevorderen, waarbij iedereen de kans krijgt zijn capaciteiten te ontwikkelen.
De school vormt een biotoop van groei en ontwikkeling. Een positief schoolklimaat, aandacht voor
gezondheid, een zorgzame begeleiding voor elke leerling, maar ook aandacht voor de noden van
leerkrachten/medewerkers en zorgzaam op een collegiale manier verbindend samenwerken staan
voorop.
Zorgzaam school maken omvat een zorgbeleid uitbouwen, optimale ontwikkelingskansen bieden met
bijzondere aandacht voor (kans)armoede en (super)diversiteit en competentieontwikkeling stimuleren,
in het bijzonder bij leerlingen met specifieke behoeften. We streven naar een geïntegreerde
benadering.
Leerlingbegeleiding begint met goed onderwijs, omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in
hun totale persoonlijkheidsontwikkeling en is de verantwoordelijkheid van de school i.s.m. met alle
betrokken actoren.

Kerndoel 1: 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.
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

OD 1.1 De PBD ondersteunt S/C/A in het aanbieden van optimale ontwikkelingskansen voor
elke leerling door op een doorleefde manier vorm te geven aan een gedragen en zichtbaar,
warm en zorgzaam schoolklimaat.
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen:
 gericht inzetten van een kwaliteitsvol en breed/gevarieerd didactisch repertoire op de
klasvloer i.f.v. het realiseren van de einddoelen/leerplandoelen.
 realiseren van motiverend onderwijs dat aansluit bij de leef- en belevingswereld, het
ontwikkelingsniveau en de noden van de leerlingen.
 bewust omgaan met kansarmoede op school zodat alle leerlingen volwaardig participeren en
alle ouders volwaardig kunnen participeren aan het schoolgebeuren
Een voorbeeld: Project differentiatie basisonderwijs:
OVSG zet met pilootscholen een vormings-, begeleidings- en netwerktraject op rond
differentiëren in de derde graad met als doel dat zo veel mogelijk leerlingen de eindtermen te
laten behalen of optimaal door te stromen naar de B-stroom in het secundair onderwijs.
Tijdens dit traject vormt het model rond binnenklasdifferentiatie (BKD-model, ontwikkeld door
Prof. Dr. Katrien Struyven, VUB) de leidraad. We vertrekken vanuit een nulmeting (DI-quest en
andere te ontwikkelen materialen) en evalueren later met dezelfde instrumenten. Specifieke
aandacht gaat naar het denken in ‘growth mindset’ en het ethisch kompas gericht op de
leerlingen.
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OD 1.2 De PBD ondersteunt S/C/A bij het ontwerpen, implementeren en monitoren van een
geïntegreerd beleid op leerlingbegeleiding vertrekkend vanuit de specifieke schoolcontext
(SPEERPUNT - PRIORITAIR PROJECT)
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen:
 i.s.m. met CLB/POC een kader ontwikkelen om de ondersteuningsnoden van leerlingen op
een gelijkgerichte manier in kaart te brengen en in te zetten.
 ontwikkeling van een aanbod dat inspeelt op de ondersteuningsnoden van leraren en
lerarenteams om hun handelingsrepertoire binnen het zorgcontinuüm uit te breiden.
 ontwikkeling van materialen en tools om de kwaliteit van de ondersteuning cyclisch te
evalueren en te monitoren.

De PBD werkt aan de implementatie van het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding en het
(gewijzigd) M-decreet
Verder bouwend op reeds genomen initiatieven (informeren centra en scholen, begeleiden
centra bij veranderingstrajecten ifv nieuwe decreet LLB, ….) begeleidt de PBD scholen en centra
voor leerlingenbegeleiding bij het implementeren en realiseren van het decreet
leerlingenbegeleiding. De ambitie is dat enerzijds elke school een visie op leerlingenbegeleiding
heeft die voldoet aan de voorwaarden van het decreet en die samen met relevante actoren
participatief uitgewerkt en gedragen is en anderzijds dat op de werkvloer naar de geest van het
decreet wordt gehandeld. OVSG voorziet daarvoor een palet van ondersteuningsmogelijkheden:
informatieverstrekking, werksjablonen, netwerken, vraaggestuurde begeleiding,
kwaliteitsopvolging … Centra zullen ondersteund worden bij de invulling en uitwerking van hun
nieuwe kernopdrachten, m.n. de consultatieve leerlingenbegeleiding, het geven van een
handelingsgericht advies en de signaalfunctie naar scholen.
In functie van het wijzigingsdecreet m.b.t. maatregelen voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften zal een visie op labelvrije diagnostiek uitgewerkt worden en zal onderzocht
worden of bijkomende criteria nodig zijn om de ondersteuningsnoden van bepaalde doelgroepen
in kaart te brengen ( bv. leerlingen uit type basisaanbod i.f.v. de herevaluatie van de inschrijving
in het Buitengewoon of Reguliere Onderwijs, leerlingen met gedragsproblemen i.f.v. de opmaak
van een voorlopig verslag, leerlingen met een cognitieve beperking en beperkingen in het
sociaal adaptief gedrag ….)

Een voorbeeld: Prioritaire nascholing Switch:
Vanaf schooljaar 2018-2019 organiseert OVSG in samenwerking met POV en de vakgroep
orthopedagogiek van de UGent een prioritaire nascholing met het oog op de professionalisering
van de ondersteuners specifieke onderwijsbehoeften. Ondersteuners krijgen heel wat uitdagende
en uiteenlopende vragen die diverse vaardigheden vergen. Uit onderzoek blijkt dat ondersteuners
daarvoor continu moeten switchen tussen vijf rollen. Elk van deze vijf rollen komt aan bod in het
aangeboden professionaliseringstraject: Onderwijsprofessional met eigen bagage; Hulplijn van de
leraar; Inclusiebezieler; Procesbegeleider; Verbinder. Inhoudelijke verdieping wordt in de sessies
gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemende ondersteuners in elk van deze vijf
rollen, in samenhang met het persoonlijk interpretatiekader. Op die manier worden zij
gestimuleerd tot zelfreflectie en versterkt in hun professioneel zelfverstaan. Aan het project
nemen 20 kernteams uit de ondersteuningsnetwerken deel. In het project is een effectmeting
voorzien waarbij we gebruik zullen maken van het evaluatiemodel van Guskey en metingen
zullen doen tot op het niveau van effecten op de praktijk van individuele leraren.Meer info op
http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/SWITCH.pdf
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2. Verbredend en verbindend school maken
Verbredend en verbindend school maken kijkt naar buiten, naar de context, naar de partners, naar de
verwachtingen van de omgeving en positionering in de bredere samenleving.
Verbredend school maken geeft de school een plaats in de wereld. De school is ingebed in de
omgeving en maakt actief deel uit van die lokale context. Tegelijk kijkt de school met open blik naar de
wereld. Verbredend school maken vertrekt vanuit het erkennen en respecteren van (super)diversiteit
en wil deze als meerwaarde benutten. Vanuit een actief pluralistische houding helpen we scholen om
sociale cohesie en interactie te ontplooien en maximaal in te zetten op dialoog, communicatie en
participatie. Dit vraagt om een bewust omgaan met communicatie op alle niveaus.
We hanteren een brede invulling van het begrip communicatie. Superdiversiteit, talige/meertalige en
culturele geletterdheid vormen een rijke voedingsbodem voor ontwikkelingskansen en groei. Een
brede communicatie vanuit respect voor elke lerende en zijn omgeving is de conditio sine qua non van
deze groei. De betrokkenheid op de ruimere samenleving, aandacht en ruimte voor verbindende
dialoog en participatie ondersteunen dit groeiproces. We leggen de focus op taal, als de hefboom bij
uitstek voor dialoog en verbinding. Het is een krachtig vehikel voor participatie in de samenleving. Dit
houdt in dat PBD de S/C/A ondersteunt bij het vorm geven aan een visie op taal en meertaligheid,
maar ook op het inzetten op moderne talen en het voeren van een doordacht talenbeleid.
De PBD ziet kansen in het ondersteunen van de ‘brede school’-gedachte. De gemeente maakt school
en de school maakt de gemeente… De inbedding van de PBD in het gemeentelijk en stedelijk beleid
en de band met de lokale besturen maakt haar tot bevoorrechte partner in dit brede schoolgedachtegoed. De PBD wil – met respect voor elke specifieke lokale context - samenwerkingsvormen
ondersteunen die pedagogisch-didactisch een meerwaarde kunnen bieden voor het leerproces en de
ontwikkeling van lerenden.

Kerndoel 2: 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.
Om dit te helpen realiseren werkt de PBD een begeleidingsaanbod uit rond:
1. ontwikkeling van een participatieve schoolcultuur
2. talenbeleid als hefboom voor verbindende communicatie in te zetten–SPEERPUNT PRIORITAIR PROJECT
3. (lokale) samenwerking in de context van een open, brede school te ondersteunen

OD 2.1 De PBD ondersteunt scholen in hun groei naar een participatieve schoolcultuur die de
mogelijkheden van (super)diversiteit op een positieve manier aangrijpt als hefboom voor een
meer inclusieve samenleving
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen
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introductie en stimulering van actief pluralisme als richtinggevend principe in visieontwikkeling op school- en klasniveau
ondersteuning van scholen om op een positieve manier om te gaan met (super)diversiteit in
het schoolbeleid

Een voorbeeld: Vormingsaanbod en interne professionalisering rond actief pluralisme:
Om onze instellingen te ondersteunen (super)diversiteit positief aan te grijpen als hefboom voor
een inclusievere leer- en leefomgeving, voorziet de dienst vorming in een nascholingsaanbod
onder de noemer ‘Een open geest, daar scoor je mee!’, waarin de principes van actief pluralisme
worden uitgediept en gekoppeld aan de klas- en schoolpraktijk. Deze sessies hebben als doel: de
kracht van diversiteit ontdekken, als S/C/A gemeenschappelijke waarden bepalen en de principes
van actief pluralisme vormgeven in de praktijk. Dit aanbod is ontwikkeld vanuit een niveauoverstijgend perspectief en wordt ook meegenomen binnen de interne professionaliseringstraject
van de PBD. We waken erover dat deze parallelle processen elkaar beïnvloeden en verrijken
binnen het idee van ‘leergemeenschap vormen’, zodat zowel begeleiders als S/C/A handvatten
krijgen om met de complexe realiteit van (super)diversiteit om te gaan.

OD 2.2 De PBD ondersteunt scholen in hun groei naar een bewuste, doorleefde en
onderbouwde talige cultuur als hefboom voor verbindende communicatie en leren op school
(SPEERPUNT - PRIORITAIR PROJECT)
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen



werken vanuit een doorleefde visie op het leren van taal binnen de school
aanbodgestuurd vormings- en begeleidingstraject met het oog op de realisatie van een
schooleigen talenbeleid

Een voorbeeld: Netwerken begrijpend lezen BaO:
OVSG zet netwerken op rond (begrijpend) lezen. De netwerken richten zich op leraren uit de
tweede graad basisonderwijs/buitengewoon basisonderwijs. Tijdens de netwerkmomenten gaan
scholen aan de slag vanuit het 8T-model en onderzoeken de eigen onderwijspraktijk. We gaan
aan de slag met volgende data: tijdsbesteding, materialengebruik, opdrachten,
toetsen/evaluaties/observaties en resultaten van leerlingen op deze toetsen, instructiegedrag …
rond begrijpend lezen. De data die in dit praktijkgericht onderzoek verzameld worden, worden
geanalyseerd, in netwerken uitgewisseld en tegen het licht gehouden tegen de inzichten uit de
recente onderwijsliteratuur. Vanuit deze inzichten worden de leraren uitgedaagd hun praktijk bij te
stellen. Via het olievlekprincipe worden de inzichten verbreed tot op schoolniveau (eventueel met
vraaggestuurde ondersteuning vanuit de pedagogisch begeleidingsdienst).

OD 2.3 De PBD ondersteunt scholen om als lid van de lokale gemeenschap uit te groeien tot
brede, open scholen die participeren in de samenleving
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen
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samenwerking met het oog op lokale verankering en inbedding
aangaan van partnerschappen met de bedrijfswereld, met lokale artistieke, culturele, sociale
actoren…om zo een pedagogisch-didactische meerwaarde te realiseren

De PBD werkt aan de implementatie van het nieuwe DKO-decreet, m.b.t. samenwerking
DKO en leerplichtonderwijs
Om de verankering in de lokale gemeenschap te bevorderen zoals voorzien in het nieuwe
decreet DKO, zal de PBD bij de ondersteuning van academies bij de opmaak van een nieuw
APP steeds rekening houden met specifieke socio-culturele elementen uit lokale context.
Daarnaast zal ze academies ondersteunen bij de opmaak van het inhoudelijk aanvraagdossier
voor de decretaal voorziene samenwerkingsverbanden tussen het leerplichtonderwijs en
academies. Ze zal dit doen door de bestaande initiatieven in kaart te brengen en van daaruit
enerzijds zelf ondersteuning te voorzien en anderzijds door te verwijzen naar bestaande
expertise. De PBD zal de pedagogisch-didactische impact van alternatieve leercontexten in het
DKO ondersteunen via netwerken. Ze zal hiervoor de bestaande alternatieve leercontexten bij
zowel dko als andere onderwijsniveaus naast elkaar leggen.

3. Toekomstgericht school maken
Toekomstgericht school maken betekent dat scholen eigentijdse uitdagingen creatief beantwoorden
met innovatieve inhouden en organisatievormen.
We leven in een maatschappij die voortdurend in beweging is. Het tempo waarin allerlei uitdagingen
op ons afkomen ligt steeds hoger. Dat plaatst de maatschappij voor enorme uitdagingen o.a. op vlak
van flexibiliteit, creativiteit en innovatie. Leren en laten leren in een wereld van snelle communicatie,
technologie, internationalisering of globalisering en digitalisering vraagt dus naar innovatieve
benaderingen.
Toekomstgericht school maken zet ons op weg om eigentijdse uitdagingen creatief te beantwoorden
met innovatieve inhouden en organisatievormen. We leggen hierbij de nadruk op onderzoekend leren
en werken, op de link tussen kennis en praktijk, op probleemoplossend leren en creatief “out-of-the
box” denken, op samenwerken… kortom, op de 21e eeuwse competenties. 19 Dit houdt in dat we de
creativiteit van scholen uitdagen om met innovaties aan de slag te gaan, als antwoord op diverse
complexe leervragen en maatschappelijke uitdagingen.
De toekomstgerichte school is wendbaar en flexibel om – vanuit beleidsvoerend vermogen innoverende klas- en schoolorganisatievormen te ontwikkelen en te implementeren, in functie van het
optimaal leren. De mogelijkheden van flexibele leerwegen, duaal leren, extra-muros-leren, coteaching, digitalisering en andere (internationale) vernieuwingen… nemen we mee in onze rugzak bij
begeleidingsopdrachten.
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Zie Visie op STEM (BaO-SO) van OVSG en Eindrapport Goesting in STEM
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Kerndoel 3: 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.
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

OD 3.1 De PBD ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en ontwerpen van innovatieve vormen
van schoolorganisatie in functie van schooleigen visie binnen de contouren van het hertekend
beleidskader
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen:




participatief ontwikkelen van een school- en centrumeigen visie en beleid
doorvertaling van de eigen visie naar het organisatiemodel
invoeren van het vernieuwd organisatiemodel

Een voorbeeld: Q-OOL
In het decreet op de leerlingenbegeleiding en het r(Ok)-kader voor CLB’s werd de kwaliteitsvolle
uitwisseling van leerlingengegevens tussen de school en het CLB enerzijds en tussen centra
anderzijds expliciet opgenomen. Als een resultaat van het lerend netwerk ‘Monitoring
beleidsdoelstellingen’ werd het instrument Q-OOL ontwikkeld, kritische zelfreflectie op het
gelopen traject met de leerling en de vertaling in het dossier stonden hierbij centraal. In een
volgende fase zullen materialen ontwikkeld worden om de gelijkgerichte registratie binnen het
HGD-traject in het elektronische leerlingendossier LARS te versterken, dit met de bedoeling om
de kwaliteit van de gegevensregistratie door de centra te verhogen. Aansluitend bij dit aanbod zal
het POC een navormings- en begeleidingstraject uitbouwen waarbij het werken met input-en
contextgegevens, resultaatsindicatoren en effectmeting centraal staan.

Een voorbeeld: GOALL for learning
Onze scholen secundair onderwijs staan voor grote uitdagingen. Onderzoek leert ons dat
aanpassingen aan nieuwe contexten niet evident zijn. In een traject gedeeld onderwijskundig
leiderschap (‘GOALL for learning’) komen drie onderzoekslijnen samen: het onderzoek naar wat
(niet) werkt bij de professionele ontwikkeling van leraren, het onderzoek naar verschillende
vormen van professionele leergemeenschappen en het onderzoek naar leiderschap in scholen.
We maken dit in de begeleiding concreet via het uitwerken van een geïntegreerd geheel van
leergemeenschappen en beleidsteams. Bij de inhoudelijke invulling van het traject laten we ons
wetenschappelijk ondersteunen. Om de effecten te meten werd een nulmeting gedaan bij de
deelnemers en bij een controlegroep. Later in het traject wordt opnieuw gemeten om effecten in
kaart te brengen.
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OD 3.2 De PBD ondersteunt S/A/C bij het implementeren van 21e eeuwse vaardigheden met in
het bijzonder het omgaan met de digitale cultuur en het ontwikkelen van volwaardige
integratie van het digitaal denken in de manier waarop we school vorm geven
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen:




ontwikkeling van (lerende) netwerken m.b.t. onderwijsinnovaties
reflecterend, onderzoekend en creatief handelen bij leraren of medewerkers
digitaal leren incl. ontwikkeling van tools om het digitale te integreren als didactische
meerwaarde

Een voorbeeld: Digitaal materiaal over informatieveiligheid
Gezien het belang van informatieveiligheid, de wettelijke verplichtingen (en veranderende
wetgeving) en mogelijke sancties werd met de POC’s van de verschillende koepels een
Werkgroep Informatieveiligheid opgestart. Deze werkgroep ontwikkelt materialen en procedures
binnen dit kader, ze ondersteunt en adviseert centra waar nodig. Deze materialen zullen
stelselmatig worden ontsloten via de website www.mijnclb.be/informatieveiligheid/

Een voorbeeld: ICT beleidsplan van de dienst vorming
Het ICT-plan van de dienst vorming is een richtinggevend instrument voor het aanbieden van
eigentijdse, toekomstgerichte, innovatieve professionaliseringsinitiatieven voor schoolteams en
individuele teamleden. De impact van de hedendaagse technologieën op de maatschappij krijgt
ook steeds meer grip op onderwijs. Aangezien onderwijs de volwassenen van de toekomst
opleidt, komt men meer onder druk te staan om de digitale wereld ook plek te geven op school.
Via nascholingssessies brengen we direct of indirect meer ICT-vaardigheden binnen in de
scholen.
ICT is een vast onderdeel in de leefwereld van de leerlingen. Door ICT te integreren in onze
vormingen willen we leraren inspireren, stimuleren en motiveren om ICT als betekenisvol
didactisch hulpmiddel in te zetten. Op die manier bouwen we samen aan kwaliteitsvol onderwijs
van nu en morgen en vergroten de digitale competenties van leraren en leerlingen waardoor die
mediawijs kunnen functioneren in een digitale maatschappij.
Deze visie vormt de basis van waaruit we huidige en toekomstige sessies een hedendaags
karakter geven door het meer en beter inzetten van ICT. Het begeleidingsplan van de PBD vormt
het fundament voor dit deelplan.

4. Effectief school maken
In effectief school maken richten we de blik op de doelgerichtheid en kwaliteitsvolle invulling van de
processen binnen de school als lerende organisatie, met het oog op resultaatsverplichtingen en
curriculumrealisatie.
We zien de school als een lerende organisatie, een professionele gemeenschap die in staat is
kwaliteitsvol onderwijs te voorzien en hierover te reflecteren, zodat ze in staat is te reageren op
uitdagingen die zich aanbieden.
De PBD ondersteunt scholen in hun doelgerichtheid door aan curriculumontwikkeling te doen. Ze
neemt hier een actieve en initiërende rol op, onder meer m.b.t. de ontwikkeling van curriculumdossiers
en leerplannen. Ze grijpt curriculumontwikkeling aan als kans om doelgerichte en kwaliteitsvolle
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didactiek in de scholen binnen te brengen. Tegelijk ondersteunt ze scholen procesmatig bij curriculumimplementatie en houdt ze de vinger aan de pols in het proces van kwaliteitsbewaking m.b.t.
curriculumrealisatie.
Onze acties zijn gericht op het versterken van de kwaliteitscultuur op elke S/C/A. Daartoe
ondersteunen we scholen om over hun beleid, hun efficiëntie en effectiviteit te reflecteren als
uitgangspunt voor de ontwikkeling en het schoolbreed leren. Het rOK vormt daarbij het referentiekader
en uitgangspunt. We helpen scholen om kwaliteitszorg te integreren door o.a. hun effecten en
outcomes in kaart te brengen, hun efficiëntie te onderzoeken en zodoende voluit en efficiënt beleid te
voeren en kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. We ondersteunen scholen op het vlak van
datageletterdheid en evidence-based schoolpraktijk.

Kerndoel 4: De PBD van OVSG versterkt de stedelijke en gemeentelijke S/C/A in
het kwaliteitsvol en doelgericht realiseren van het kerncurriculum.
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

OD 4.1 De PBD ontwikkelt een haalbaar en uitdagend kerncurriculum dat optimale
ontwikkelingskansen biedt voor alle leerlingen.
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen
 ontwikkeling van een haalbaar en uitdagend curriculum dat optimale ontwikkelingskansen
biedt voor alle leerlingen
 afstemming van de schoolorganisatie op het optimaal realiseren van het kerncurriculum
 ontwikkeling van evidence-informed materialen/didactiek i.f.v. de realisatie van het
kerncurriculum
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De PBD werkt aan de implementatie van diverse decretale kaders m.b.t. het secundair
onderwijs en het volwassenenonderwijs
Heel wat beleidsdossiers die gelinkt zijn aan curriculum en schoolorganisatie krijgen gelijktijdig
hun uitrol. Het gaat o.a. om de modernisering secundair onderwijs, duaal leren en het
eindtermendossier. Netoverstijgend worden curriculumdossiers opgemaakt. Deze worden in
leerplannen officieel onderwijs vertaald. Binnen OVSG wordt er niveauoverstijgend aan een
leerplanconcept gewerkt. Dit leerplanconcept anticipeert op curriculumontwikkeling in de
toekomst: curriculum basisonderwijs, curriculum tweede en derde graad. De volgende jaren
wordt verder werk gemaakt van curriculumimplementatie.
We stellen vast dat de uitrol van het duaal leren in het secundair onderwijs impact heeft op het
curriculum in het volwassenenonderwijs. In de toekomst zal ook de uitrol van de tweede en
derde graad in het gewoon secundair onderwijs allicht impact hebben op de bestaande curricula
duaal en volwassenenonderwijs.
We vinden het cruciaal dat onze scholen meegenomen worden in al deze hervormingen. We
plannen dan ook op geregelde tijdstippen informatiemomenten in en werken met
resonantiegroepen om feedback te geven op de leerplannen.
Leerplanrealisatie gebeurt in essentie op de klasvloer. Om scholen daarbij te ondersteunen
ontwikkelen we didactische handvaten en richten we vakdidactische leergemeenschappen op
Naast ons begeleidings- en nascholingstraject rond gedeeld onderwijskundig leiderschap,
bieden we ook schoolinterne trajecten aan om de implementatie van het nieuwe curriculum te
ondersteunen.

OD 4.2 De PBD ondersteunt schoolteams/leraren bij de schooleigen implementatie van het
nieuwe kerncurriculum.
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen
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ondersteuning aan schoolteams om curriculumrealisatie en schoolorganisatie op elkaar af te
stemmen.
ontwikkeling van een aanbod/instrumentarium om didactiek sterker in te zetten als motor van
optimale ontwikkelingskansen

De PBD werkt aan de implementatie van het nieuw decreet DKO
Om academies met het nieuwe kerncurriculum voor het DKO vertrouwd te maken en
lerarenteams zowel als individuele leraren te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan, zal de
PBD samen met academies, leraren en andere experten een didactisch cahier ontwikkelen als
didactische handleiding bij de nieuwe leerplannen. Met diezelfde mensen zullen tevens de
recent ontwikkelde leerplannen worden geëvalueerd en bijgestuurd.
Daarnaast zal de PBD de academies ondersteunen bij het implementeren van het curriculum op
de klasvloer. Hiervoor zijn er op de eerste plaats begeleidingstrajecten waarbij we
academieteams willen versterken op verschillende gebieden (vakgroepwerking, communicatie,
basiszorg, enz...). Ten tweede zoemen we via nascholingstrajecten in op specifieke inhoudelijke
elementen van het nieuwe decreet (geïntegreerd muziekonderwijs in de 2e graad, het profiel van
de creërende podiumkunstenaar, de 6- en 7-jarigen, enz...). De doelgroep van deze
nascholingstrajecten zijn kernteams van academies. Zij zullen de naast de inhoudelijke vorming
ook begeleid worden in het maken van de transfer naar hun academie. Tevens zullen goodpractices gedeeld worden tijdens regionale inspiratiedagen. Ten derde worden per domein via
individuele vormingen deelnemers in contact gebracht met nieuwe mogelijkheden en kansen
zoals voorzien in het nieuwe decreet (opleiding dj, kleinkunst, urban dance,…)

Een voorbeeld: Vakdidactische leergemeenschappen in het secundair onderwijs
OVSG kiest er voor om in het secundair onderwijs nieuwe leerplannen te implementeren via
vakdidactische leergemeenschappen (VLG). In deze leergemeenschappen komen leraren
duurzaam samen om materialen te ontwikkelen. Ze kiezen samen waar de prioriteiten liggen en
gaan erg doelgericht aan de slag. De leergemeenschappen maken dat er een netwerk ontstaat
van professionals over scholen heen als verbindende factor voor hun vak. We kunnen daar
meteen ook de interne kwaliteitszorg (rOK) meenemen. Onze ambitie is om ook de vernieuwing
van de modernisering secundair onderwijs via de VLG’s te implementeren, daartoe voorzien we
vorming voor interne procescoaches die een trekkersrol binnen dergelijke leergemeenschappen
kunnen opnemen.

OD 4.3 De PBD ondersteunt de S/C/A bij het vormgeven van een evaluatiebeleid.
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen:
 ontwikkeling van een aanpak om ontwikkelingsgericht feedback te geven en breed (valide
en betrouwbaar) te evalueren
 hanteren van evaluatievormen en de daaruit voortkomende data en inzichten om het
onderwijsleerproces bij te sturen vanuit een kritisch-reflectieve basishouding
 professionalisering van teams m.b.t. de rapporteringspraktijk.
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Een voorbeeld: reflectie over evaluatiepraktijk n.a.v. deelname aan de OVSG-toets in het
basisonderwijs
OVSG ontwikkelt en ondersteunt scholen bij het reflecteren over en het vormgeven van hun
evaluatiepraktijk door middel van de OVSG-toetsen. Naast het op schoolniveau ter beschikking
stellen van feedbackrapporten organiseert OVSG netwerken met leraren zesde klas en
beleidsmakers om via de principes van datageletterdheid en de uitgangspunten van het
referentiekader onderwijskwaliteit de werking te ondersteunen. De scholen reflecteren over het
gebruik van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses bij de toets, de evaluatie- en
rapporteringspraktijk, de ondersteunende materialen rond het evalueren van muzische vorming
en STEM.

OD 4.4 De PBD ondersteunt S/C/A bij het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur
De PBD zal daartoe acties en projecten uitvoeren rond volgende domeinen
 ontwikkeling van een schooleigen kwaliteitsbeleid vanuit het kwaliteitsmodel van OVSG.
 cyclisch en systematisch voeren van een kwaliteitsbeleid.
 systematisch bijsturen van hun beleid op basis van hun inputkenmerken, resultaten en
effecten

Een voorbeeld: ontwikkeling van een educatief kwaliteitsspel
Om het door stakeholders breed gedragen en gedeelde ‘Referentiekader Onderwijskwaliteit’ niet
alleen bij de begeleiders maar tot op de klasvloer zelf te implementeren, ontwikkelde de PBD een
niveau-overstijgend actieplan. Dat plan bevat heel wat doelen op het niveau van leraren(teams).
Een van die doelen betreft de ontwikkeling van een educatief kwaliteitsspel. Nu het spel
ontwikkeld is, zullen we de komende 3 schooljaren volop inzetten om het via vormingen tot bij de
schoolteams te brengen. Het doel is dat de spelers gestimuleerd worden tot en oefenen in
kwaliteitsdenken voor de eigen schoolcontext en daarbij de relatie leren leggen met de
(decretale) kwaliteitsverwachtingen uit het rOK.
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Deel 2: SAMEN PBD MAKEN
Deel twee gaat verder in op de vraag wat we als PBD nodig hebben om scholen te begeleiden in
zorgzaam, innovatief, verbredend-verbindend en effectief school maken. Kortom, waar deel één focuste
op de wijze waarop deze begeleidingsopdracht en ondersteuning van de scholen concreet vorm krijgt,
ligt de focus in deel twee op de interne organisatie van de PBD en het creëren van de
mogelijkheidsvoorwaarden om deze primaire opdrachten kwalitatief te realiseren.
Het definiëren van de voorwaarden om doelstellingen op een krachtige manier waar te maken, heeft
een interne en een externe dimensie: het gaat zowel om de interne versterking van de wijze waarop de
PBD zich organiseert om haar begeleidingsopdracht waar te maken als om de versterking vanuit externe
partnerschappen. We nemen ook hier het idee om samen leergemeenschap te vormen als
uitgangspunt. Leren doen we samen, in interactie met elkaar: door elkaar te ondersteunen, samen te
zoeken en samen te groeien. Wat zijn de voorwaarden om deze leergemeenschap vorm te geven? Hoe
kunnen we deze voorwaarden bewerkstelligen? Hoe stimuleren we collectief leren?
Om een antwoord te geven op die vragen, vertrekken we ook hier vanuit de thematische clusters uit
deel 1. Deze vertalen we in kerndoelen die naadloos aansluiten bij de grote strategische
organisatiedoelen van OVSG 2.023 die organisatiebreed en projectmatig worden uitgerold.
•
•
•
•

Zorgzaam PBD maken maakt deel uit van het project OVSG 2.023 als innovatieve
arbeidsorganisatie (zie kerndoel 5)
Verbredend en verbindend PBD maken past in het project OVSG 2.023 als netwerkorganisatie
(zie kerndoel 6)
Een toekomstgerichte PBD maken sluit aan bij he project OVSG 2.023 als digitale
kennisorganisatie (zie kerndoel 7)
Effectief PBD maken verbindt zich met het project OVSG 2.023 als impactorganisatie (zie
kerndoel 8)

5. Zorgzaam PBD maken
OVSG 2.023 is een innovatieve arbeidsorganisatie
OVSG wil een arbeidsomgeving creëren, waarbij een evenwicht bestaat tussen kwaliteitsvolle en
klantgerichte dienstverlening enerzijds en tevreden en competente werknemers anderzijds. Dit
wordt OVSG-breed geoperationaliseerd binnen het project IAO (Innovatieve Arbeidsorganisatie),
met als krijtlijnen het introduceren van plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de inbedding ervan
in de functionerings- en evaluatiecyclus. De organisatie streeft naar een systematisch en
transparant ontsluiten van kennis en expertise waarbij het samen leergemeenschap vormen als
PBD een betekenisvol uitgangspunt is.
Kerndoel 5: De PBD geeft op een doorleefde manier vorm aan een gedragen en zichtbaar,
warm en zorgzaam werkklimaat.
De PBD wil dit realiseren door:
• een stimulerende leeromgeving te voorzien met een coöperatieve samenwerkingscultuur
• het doorleefd uitdragen en doorvertalen van de visie(teksten) in het professioneel handelen
• gericht actie(s) te ondernemen om het welbevinden van werknemers te ondersteunen
• op een transparante en zorgzame manier te communiceren en hierover de nodige afspraken
te maken
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6. Verbredend en verbindend PBD maken
OVSG 2.023 is een netwerkorganisatie
Binnen het project ‘OVSG 2.023 is een Netwerkorganisatie’ wordt actief ingezet op de
betrokkenheid van de leden en klanten door het optimaliseren van de bestaande
netwerkmomenten en -tools, het opstarten van informatiefora en het creëren van een
ruilrelatienetwerk, dat de meerwaarde, impact en relevantie van de netwerken in kaart brengt en
opvolgt. Vanuit deze uitgangspunten expliciteert de PBD haar afwegingskader voor het uitbouwen
van partnerschappen en zet ze sterk in op het uitbouwen van netwerken.

Kerndoel 6: De PBD bouwt gerichte partnerschappen uit om in samenwerking versterkt haar
prioritaire doelstellingen te realiseren
De PBD wil dit realiseren door:
• criteria te definiëren om een afwegingskader te ontwikkelen met welke partners wel/niet én in
welke mate (makelaarschap, vast partnerschap, tijdelijke samenwerking, etc.) kan worden
samengewerkt
• haar partnerschappen op verschillende niveaus te concretiseren als netwerken.

7. Een toekomstgerichte PBD maken

OVSG 2.023 is een digitale kennisorganisatie
Vanuit analyse van het digitaal vlekkenplan dat alle beschikbare kennis, informatiestromen en
platformen binnen de organisatie in kaart brengt, wil dit project digitale tools ontwikkelen om het
plaats- en tijdsonafhankelijk samenwerken te faciliteren. Bovendien wil ze een dynamische website
en doordacht digitaal aanbod van dienstverlening uitbouwen en een CRM/klantenvolgsysteem
implementeren. De PBD wil deze digitale omgeving optimaal inzetten om informatie, materialen en
methodieken doelgericht en efficiënt te ontsluiten ten behoeve van schoolteams en leerkrachten.

Kerndoel 7 De PBD groeit uit tot een toekomstgerichte organisatie die alert is voor nieuwe
uitdagingen en daar flexibel en professioneel op inspeelt.
De PBD wil dit realiseren door:
• Ontwikkeling en integratie van projectmatige werking rond haar strategische prioriteiten
onder regie van de studie- en ontwikkelingsdienst.
• Ontwikkeling van een digitale omgeving voor scholen om het geïntegreerd digitaal werken
mogelijk te maken en investeert in de digitale competenties van haar eigen medewerkers.
• Creëren van ‘vrijruimte’ om innovatief denken mogelijk te maken en innovaties bottom-up te
creëren met als doel die effectief te implementeren in de werking van de PBD
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8. Effectief PBD maken

OVSG 2.023 is een Impactorganisatie
Vanuit impactgericht denken en werken wil de organisatie wil de efficiëntie en de effectiviteit van
haar acties verifiëren door resultaatsindicatoren te verbinden aan een aantal impactdoelen, met als
doel de onderliggende processen te evalueren en bij te sturen. De PBD formuleert dit als
speerpunt en prioritair project voor haar interne kwaliteitszorg.

Kerndoel 8 De PBD optimaliseert de kwaliteit, impact en effectiviteit van haar
begeleidingsinterventies en volgt ze systematisch op.
= SPEERPUNT – PRIORITAIR PROJECT
De PBD wil dit realiseren door:
• Haar begeleidingsopdracht (werkstroom) vorm te geven vanuit wetenschappelijk
onderbouwde inzichten via
o Scherp stellen van visie op begeleiden en definiëren van het concept duurzaamheid in
de context van begeleiden met het oog op het versterken van het
handelingsvermogen van de begeleiders
o In kaart brengen van de werkstromen en ontwikkeling van een leidraad voor
(langdurige/complexe) begeleidingen
o Optimaliseren van de Gids voor begeleiders door te zoeken naar optimale vormen
van expertisedeling en de ontsluiting van materialen/methodieken
• In het kader van kwaliteitsdenken de effectiviteit van interventies in kaart te brengen, ze
systematisch op te volgen en deze monitoring te hanteren als hefboom voor optimalisatie via
o Ontwikkeling van methodiek om de kwaliteit en de effectiviteit van interventies te
monitoren
o Ontwikkeling van handvatten om over effectiviteit te reflecteren vanuit een brede blik
op effectiviteit
• zijn rol te herdefiniëren m.b.t. het ondersteunen en bewaken van kwaliteitszorg gegeven de
hertekende verhouding tussen PBD – school – inspectie als kwaliteitsdriehoek (n.a.v.
Inspectie 2.0)
• vorm te geven aan een professionaliseringsbeleid en een professionaliseringsplan te
ontwikkelen dat is geïntegreerd in de IKZ-cyclus en afgestemd op een effectieve en
kwalitatieve realisatie van het begeleidingsplan
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