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Voorwoord
De pedagogische begeleidingsdienst is ingebed in de koepel van OVSG. De missie 1 en het missionstatement2 van OVSG zijn uitgangspunten bij de uitwerking van dit begeleidingsplan. Vanuit deze
uitgangspunten wil de pedagogische begeleiding invulling geven aan de decretale opdrachten.
Naast de decretale opdrachten van de pedagogische begeleidingsdienst zoals omschreven in het
decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs (2009)3 vormen de evaluatierapporten van de
commissie van OVSG en POC OVSG en POV o.l.v. de heer Georges Monard en de beleidsnota
2014-2019 van de Vlaamse minister van Onderwijs inspiratiebronnen om de werking van de
pedagogische begeleiding bij te sturen en te optimaliseren enerzijds en anderzijds af te stemmen op
te verwachten beleidsevoluties.
In dit plan worden de visie, de speerpunten, het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen en acties
voorgesteld voor de komende drie schooljaren.
Alle medewerkers van de pedagogische begeleidingsdienst werden betrokken, om mee na te denken
over en vorm te geven aan de doelstellingen en acties. Er werd gekozen voor deze manier van
werken met als doel dat het begeleidingsplan door alle medewerkers gedragen wordt waardoor het
eigenaarschap bij de medewerkers zelf ligt. Het begeleidingsplan zal dan ook de leidraad en het
werkinstrument vormen voor de komende drie schooljaren.
De pedagogisch adviseurs en de medewerkers van OVSG treden de scholen en schoolbesturen
tegemoet vanuit een deontologie en werkwijze die is opgenomen in een afzonderlijke werkingscode 4.

Patriek Delbaere
Algemeen directeur OVSG

Johan Vanwynsberghe
Directeur pedagogische begeleiding OVSG

1

Bijlage 1: Missie OVSG
Bijlage 2 Mission-statement OVSG
3
Bijlage 3: Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs 8 mei 2009, artikel 15§1
4
Bijlage 4: Werkingscode pedagogische begeleidingsdienst
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1 Inleiding
Dit begeleidingsplan is opgevat als een werkinstrument dat gehanteerd wordt voor het uitbouwen van
de werking en dat zijn vertaling krijgt in jaarlijkse actieplannen. Een belangrijk doel van dit
begeleidingsplan is om gezamenlijke doelgerichtheid als pedagogische begeleidingsdienst te
bevorderen. We hebben er daarom ook voor gekozen om een gemeenschappelijke plan voor de
verschillende niveaus op te maken. We hebben hierbij het principe gehanteerd: gemeenschappelijk
waar kan, niveau-specifiek waar nodig.
Het begeleidingsplan fungeert tevens als referentiekader om te reflecteren over de eigen werking. Het
vormt de basis voor de jaarlijkse evaluatie met hieraan inherent verbonden bijsturingen. We kiezen er
bewust voor om het als een dynamisch document/instrument te gebruiken. Op die manier draagt het
bij tot het kwaliteitsbeleid van de PBD van OVSG.
Het werken met een dynamisch begeleidingsplan is een leerproces dat kadert binnen de IKZ-werking
van de eigen organisatie. Bij de uitwerking van het begeleidingsplan zochten we naar oplossingen
voor een aantal knelpunten, zijnde:
-

-

-

De verhouding tussen een niveau-overschrijdende benadering en een niveau-specifieke
benadering. We hebben hierbij bewust gekozen voor een niveauoverschrijdende benadering,
wetende dat dit soms een grotere abstractiegraad als gevolg heeft. Het voordeel van de
gezamenlijke doelgerichtheid over de verschillende onderwijsniveaus heen, heeft ons doen
besluiten te kiezen voor de niveau-overschrijdende benadering.
De keuze om te werken met een prioriteitenplan versus een allesomvattend plan.
We opteerden om een totaal plan te maken van dit beleidsdocument: enerzijds een
werkinstrument voor de eigen organisatie, anderzijds een verantwoordingsdocument naar
externen, incluis de subsidiërende overheid. We bundelden zoveel mogelijk eigen organisatieinitiatieven en initiatieven gelinkt aan de decretale opdrachten zodat een overzichtsbeeld
wordt geschetst. We schreven deze initiatieven uit in doelstellingen en acties. In de uitwerking
van de acties maakten we het onderscheid tussen prioritaire en structurele acties.
Samengevat hebben we geprobeerd om een integraal beleidsplan op te stellen waarin een
prioritering is ingebed.
Een derde knelpunt was het uitwerken van indicatoren. We hebben er voor geopteerd om het
begeleidingsplan zo concreet mogelijk uit te werken met naast de strategische doelen en
operationele doelen ook een invulling van acties en bijhorende indicatoren voor de prioritaire
acties. Doorheen het groeiproces van het begeleidingsplan hebben we vastgesteld dat dit
geen evidente opdracht is. De verdere uitwerking nemen we daarom ook mee op in de IKZwerking van de eigen organisatie.

In dit begeleidingsplan schetsen we eerst de plaats van de pedagogische begeleidingsdienst binnen
OVSG als organisatie en gaan we in op de samenwerkingsverbanden die de pedagogische
begeleiding heeft met externe instanties.
Daarna geven we onze visie op begeleiding en beschrijven we de speerpunten waarop we als
pedagogische begeleiding de komende schooljaren willen focussen. Aansluitend beschrijven we de
punten waar we binnen de optimalisatie van de eigen organisatie werk van willen maken.
Vervolgens worden de doelen en de acties geformuleerd.
Tenslotte voegen we de bijlagen toe waarnaar in het begeleidingsplan wordt verwezen.
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2 Plaats van de begeleiding binnen OVSG
Op dit moment organiseren 263 gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
onderwijs in ongeveer 800 instellingen. De rol van een lokaal bestuur bestaat erin om dienstverlening
voor de burgers uit te bouwen en onderwijs is daar een essentieel element van. Zo investeren zij in
kinderen, jongeren en volwassenen en investeren zij ook in de toekomst5. Organiseren van onderwijs
betekent immers investeren in kinderen en jongeren en zodoende de basis leggen voor een leven
lang leren. Bovendien is de school vaak het sociale bindmiddel binnen de lokale gemeenschap.
OVSG als koepelorganisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs ondersteunt deze investering
ten volle. Zowel in ondersteuning van de besturen als in ondersteuning van scholen, academies en
centra.
Naast de begeleiding van instellingen georganiseerd door de gemeenten begeleidt de pedagogische
begeleidingsdienst 25 instellingen die als contractueel lid zijn aangesloten.
De pedagogische begeleidingsdienst is een deel van de grotere organisatie OVSG 6. De taken van de
pedagogische begeleiding zijn wel omlijnd. Zo staan zij in de eerste plaats in voor een kwaliteitsvolle
ondersteuning van de scholen, academies en centra. Het Decreet betreffende de kwaliteit van het
onderwijs (2009) biedt het kader waarbinnen de pedagogische begeleidingsdienst haar opdrachten
uitvoert.
De relatie met de andere afdelingen van OVSG is echter essentieel in de werking van de
pedagogische begeleidingsdienst:
-

-

De afdeling algemeen beleid coördineert de gehele werking van OVSG en ondersteunt de
pedagogische begeleidingsdienst o.m. via de communicatiedienst.
De afdeling organisatie faciliteert pedagogische begeleidingsdienst via de personeels- en HRdienst en de ondersteuning op het vlak van ICT en logistiek.
De afdeling Advies, Vorming en Service staat in voor de uitwerking van de nascholing en
uitgave van publicaties.
De afstemming tussen nascholing en begeleiding is essentieel in het duurzaam ondersteunen
van de kwaliteitszorg van instellingen.
De samenwerking met de afdeling koepelwerking is evident omdat de juridisch-administratieve
ondersteuning van schoolbesturen immers complementair is aan de pedagogische
ondersteuning van scholen.
Tevens is de samenwerking tussen koepel en pedagogische begeleidingsdienst van
fundamenteel belang omdat beleidsinitiatieven steeds moeten worden afgetoetst aan de
meerwaarde die ze kunnen hebben i.f.v. kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen. Kwaliteitsvol
onderwijs voor elke leerling nastreven, is immers het uiteindelijke doel.

De omkadering van de pedagogische begeleidingsdienst bestaat uit:
-

5
6

Een personeelsomkadering van pedagogisch adviseurs en gedetacheerden. Deze
omkadering wordt jaarlijks vastgelegd op basis van het aantal voltijdse personeelsleden van
de instellingen die door OVSG worden begeleid.

Zie bijlage 2: Mission-statement van het gemeentelijk onderwijs
Zie bijlage 5: Organigram OVSG d.d. 21 april 2015
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-

-

-

Daarnaast beschikt de pedagogische begeleidingsdienst over financiële middelen waarmee
personeelsleden kunnen worden aangesteld. Deze middelen worden hoofdzakelijk ingezet
voor de nieuwe decretale opdrachten die o.m. het gevolg zijn van het opheffen van SNPB en
inkanteling ervan in de reguliere begeleidingsdiensten.
Specifiek gaat het vooral over begeleiding inzake competentieontwikkeling voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, ondersteuning taalvaardigheid en extra ondersteuning
volwassenenonderwijs.
Bovendien beschikt de pedagogische begeleidingsdienst vanaf het schooljaar 2015-2016 over
bijkomende financiële middelen voor de ondersteuning van scholen van het Brussels
hoofdstedelijk gewest.
Tenslotte worden jaarlijks een aantal detacheringen aan de pedagogische
begeleidingsdiensten toegekend voor specifieke opdrachten.

OVSG investeert bovendien vanuit eigen middelen in de pedagogische begeleidingsdienst voor
opdrachten die op zich niet tot de decretale opdrachten behoren maar die belangrijk zijn i.f.v. het
ondersteunen van schoolbesturen en scholen voor de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs. Het betreft
hier onder meer de ontwikkeling van leerplannen.
De werking van de PBD wordt gecoördineerd door een directeur pedagogische begeleiding die wordt
bijgestaan door een beleidsmedewerker en een directiesecretaris. De pedagogische
begeleidingsdienst bestaat uit volgende diensten:
-

Dienst basisonderwijs die is ingedeeld in 3 regio’s
Dienst secundair en volwassenenonderwijs
Dienst deeltijds kunstonderwijs
Dienst centra voor leerlingenbegeleiding
Studie- en ontwikkelingsdienst

Elk van deze diensten wordt aangestuurd door een coördinator.
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3 Samenwerking
De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG werkt niet alleen nauw samen met de andere
afdelingen van OVSG maar ook met andere organisaties.
In eerste instantie betreft het de decretaal vastgelegde samenwerking:
-

-

-

De permanente ondersteuningscel (POC) van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (OVSG
en POV) (art. 89 decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december
1998)
Voor dit POC is een apart begeleidingsplan opgemaakt dat in bijlage 7 bij dit begeleidingsplan
is gevoegd. De doelen in het begeleidingsplan OVSG m.b.t. het CLB zijn deels complementair
maar vooral parallel met die uit het POC-begeleidingsplan.
OVSG en POV hebben een intentieverklaring om de samenwerking te intensifiëren. Deze
samenwerking zou tot gevolg kunnen hebben dat het POC-plan wordt bijgestuurd. Indien dit
het geval is, zal dit tot uiting komen in de jaaractieplannen en in de jaarverslagen.
Het volwassenenonderwijs (decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007)
Deze samenwerking wordt geconcretiseerd en uitgebreid in de ‘Samenwerkingsovereenkomst
Volwassenenonderwijs’8 tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO.
De samenwerking tussen het Ondersteuningscentrum Brussel en de pedagogische
begeleidingsdiensten (decreet betreffende het onderwijs XXV art. VI 25)9.

Daarnaast is er de contractuele samenwerking tussen de verschillende pedagogische
begeleidingsdiensten.
-

-

-

Samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs
Vlaanderen (POV) en OVSG
Het POV begeleidt de centra voor deeltijds onderwijs (CDO) ingericht door gemeenten; OVSG
begeleidt de scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs en voor gewoon
basisonderwijs ingericht door de provincies.
Samenwerkingsverbanden pedagogische begeleidingsdiensten van de andere
onderwijsverstrekkers
De ‘intentieverklaring voor samenwerking op het vlak van de pedagogische
begeleidingsdiensten10’ werd geconcretiseerd in samenwerkingsverbanden m.b.t.:
o volwassenenonderwijs met naast de decretaal opgelegde taken expliciete
samenwerking rond geletterdheid en afstandsleren, e-leren en gecombineerd leren,
o competentie-ontwikkeling/inclusievere school11,
o taalbeleid12.
Samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van de stad Gent en het stedelijk
onderwijs Antwerpen.

Samenwerking zonder formele overeenkomsten.
De intentie tot samenwerking met andere instanties wordt geëxpliciteerd in strategisch doel 6 ‘De PBD
overlegt en onderhoudt contacten met verschillende (onderwijs)actoren i.f.v. de versterking van de

7

Bijlage 6: Begeleidingsplan POC 2015-2018
Bijlage 7: Samenwerkingsovereenkomst Volwassenenonderwijs
9
Bijlage 8: Samenwerkingsprotocol Onderwijscentrum Brussel - netgebonden begeleidingsdiensten
10
Bijlage 9: Intentieverklaring voor samenwerking op het vlak van de pedagogische begeleidingsdiensten
11
Bijlage 10: Samenwerkingsovereenkomst competentie-ontwikkeling/inclusievere school
12
Bijlage 11: Samenwerkingsovereenkomst taalbeleid
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eigen werking en om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.’ Dit wordt geconcretiseerd binnen
de volgende operationele doelstellingen:


OD 6.2:



OD 6.3:



OD 6.4:

De PBD overlegt met hogescholen en universiteiten (in het bijzonder met
lerarenopleidingen en de faculteiten Pedagogische Wetenschappen) en
onderzoekt opportuniteiten om met hen samen te werken.
De PBD overlegt en onderhoudt contacten met externe partners en
organisaties en onderzoekt opportuniteiten om samen te werken.
De PBD participeert aan formeel en informeel overleg met Vlor, inspectie,
Kabinet en Departement Onderwijs.

Begeleidingsplan OVSG 2015-2018

7

4 Visie van OVSG op begeleiding
Begeleiden betreft het primaire proces van het ondersteunen op meso- en microniveau van
onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers, zowel individueel als in teams. Indien nodig bieden
begeleiders, naast de ondersteuning van het handelen en de leerprocessen van onderwijsprofessionals
en CLB-medewerkers, ook ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak in functie van het bereiken van de
vooropgestelde leerdoelen[1]. Het primaire proces van begeleiden heeft tot finaal doel het creëren van
positieve effecten voor diverse onderwijsactoren. Hierdoor wordt de onderwijskwaliteit van
onderwijsinstellingen en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding van CLB’s geoptimaliseerd.
Onderstaande visietekst biedt een antwoord op de volgende drie vragen (Van der Loo, Geelhoed &
Samhoud, 2007) aan de hand van een aantal krachtlijnen:
 Kernwaarden: welke overtuigingen en principes volgen pedagogisch begeleiders van
OVSG?
 Kernkwaliteiten: waarin blinken pedagogisch begeleiders van OVSG uit?
 Gewaagd doel: wat zijn de uitdagingen voor pedagogisch begeleiders van OVSG?

Kernwaarden
Begeleiders van OVSG begeleiden vanuit de specifieke context van onderwijsinstellingen en
CLB’s
Begeleiding vertrekt steeds vanuit de lokale situatie van iedere stedelijke en gemeentelijke
onderwijsinstelling of CLB. Het is namelijk door de specifieke situatie te erkennen dat begeleiders bij
onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers draagvlak creëren en betrokkenheid realiseren voor
datgene wat zij tijdens hun begeleidingswerk aanbrengen.
Omdat de specifieke situatie van onderwijsinstellingen en CLB’s het kader vormt waarbinnen
begeleiders hun werk moeten uitvoeren, verzamelen zij bij aanvang van de begeleiding
intakegegevens die de context verduidelijken. Aangezien deze contextfactoren dynamisch zijn,
dienen begeleiders deze doorheen hun interventies verder aan te vullen en mee op te nemen. Enkel op
die manier is begeleiding op maat steeds mogelijk.
Bij het verzamelen van contextgegevens informeren begeleiders zich breed en streven ze naar inzicht
in volgende factoren (Kelchtermans, Ballet, Peeters, Piot & Verckens, 2007):
 Institutionele en sociale contextfactoren: omstandigheden waarin een onderwijsinstelling of
CLB zich bevindt, die moeilijk wijzigen en waar ze zelf weinig impact op heeft (vb.
(school)omgeving, samenstelling van de leerlingenpopulatie, doelgroepen…);
 Structurele werkcondities: rollen, posities en functies in een onderwijsinstelling of CLB, de
overlegstructuren, de infrastructuur enz;
 Culturele werkcondities: collectieve waarden en normen, ongeschreven gedragsregels en
opvattingen in een onderwijsinstelling of CLB.
Tot slot is volgende nuance noodzakelijk: een brede kijk hanteren betekent niet dat begeleiders elk
van deze drie contextfactoren even sterk dienen uit te diepen. De verzamelde informatie dient
namelijk steeds in verhouding tot de vraag van de onderwijsinstelling of het CLB te staan.

Begeleiders van OVSG begeleiden vanuit een grondhouding gekenmerkt door
gelijkwaardigheid, respect en geloof in de groeikracht van (leden van) onderwijs- en CLBteams

[1]

Naast ondersteunende taken verrichten pedagogisch begeleiders ook andere taken. Voor een volledige
omschrijving van hun decretale opdrachten, zie Art. 15, §1 in het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs
(2009).
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Drie fundamentele uitgangspunten bepalen de basishouding van OVSG-begeleiders. Een eerste punt
betreft de gelijkwaardigheid van begeleiders en (de leden van) onderwijs- en CLB-teams. Doorheen
het begeleidingstraject zijn zij beiden, elk vanuit hun eigen rol, evenwaardige partners die samen
proberen om de onderwijs- en leerlingenbegeleidingspraktijk in de onderwijsinstellingen en CLB’s beter
te begrijpen en samen bekijken welke rol zij kunnen opnemen om die praktijk te ontwikkelen.
Daarnaast is respect voor het referentiekader van iedere onderwijsprofessional of CLB-medewerker
essentieel. Dit betekent dat begeleiders van mening zijn dat de inbreng van ieder van hen de moeite
waard is om te leren kennen, ook als de inhoud ervan mogelijks conflicteert met de waarden en normen
van het eigen referentiekader. In die zin hanteren begeleiders een ‘dubbel-perspectief’-aanpak (Pinto,
2000): enerzijds zijn zij zich goed bewust van hun eigen normen en waarden die hun denken, handelen
en communiceren beïnvloeden, maar anderzijds leren zij ook de normen, de waarden en het feitelijk
gedrag van de onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers begrijpen. Tijdens overlegmomenten kan
ieder van hen zijn eigenheid behouden.
Tot slot geloven begeleiders in de groeikracht van (leden van) onderwijs- en CLB-teams. Zij gaan
er vanuit dat de oplossing voor een probleem vaak al in de onderwijsinstelling of het CLB aanwezig is
en dat het hun taak is om (beperkte) oplossingsmogelijkheden te ontdekken zodat deze nadien verder
ontwikkeld kunnen worden. Bij het zoeken naar oplossingsmogelijkheden kijken zij onbevangen en
onbevooroordeeld naar mogelijkheden en drempels die aanwezig zijn in de huidige onderwijs- of
leerlingenbegeleidingspraktijk (Teeuwisse & Timmermans, 2013).

Kernkwaliteiten
Begeleiders van OVSG begeleiden met respect voor de autonomie van onderwijsinstellingen en
CLB’s
Begeleiders respecteren steeds de autonomie van onderwijsinstellingen en CLB’s, o.a. door altijd te
vertrekken vanuit het (artistiek) (ped)agogisch project of de missie van de onderwijsinstelling of het
CLB. Daarnaast bieden zij ook, met uitzondering van de verplichte begeleiding na een doorlichting
advies 3, enkel begeleiding indien de onderwijstelling, het schoolbestuur of het CLB hierom vraagt.
Laatstgenoemden behouden steeds het eigenaarschap van het proces van de begeleiding. Het zijn
zij die bepalen of ze de begeleiding willen voortzetten en met welke inhouden en voorstellen van de
begeleiders ze aan de slag willen gaan in hun onderwijsinstelling of CLB.
Respect voor de autonomie betekent niet dat onderwijsinstellingen en CLB’s alleen en zonder hulp
aan de slag moeten gaan (Janson, 2003). Begeleiders kunnen op hun vraag differentiëren in de mate
waarin ze ondersteuning en houvast bieden. Zij gaan wel zoveel mogelijk uit van het emanciperende
principe dat de onderwijsinstelling of het CLB realiseert wat het zelf kan en dat de begeleiders slechts
ondersteunen in die zaken waar ze zelf geen oplossing voor ziet.
Gekoppeld aan het respect voor autonomie is de verwachting van begeleiders dat onderwijsinstellingen
en CLB’s zelf hun verantwoordelijkheid opnemen om respectievelijk kwaliteitsvol onderwijs en
kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te bieden. De instellingen zijn verantwoordelijk voor de interne
kwaliteitszorg. Ze kunnen hierbij rekenen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdiensten
en nascholingsorganisaties (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, memorie van toelichting,
2009).
Ten aanzien van onderwijsinstellingen en CLB’s die geheel autonoom handelen en geen
ondersteuning vragen, nemen begeleiders vanuit een open houding proactief een stimulerende rol
op. Dit doen zij door een uitgebreid nascholingsaanbod aan te reiken, te informeren op ontmoetingsen contactdagen, directeurenplatforms, netwerkmomenten etc. Indien begeleiders bezorgd zijn omdat
ze merken dat bepaalde onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers nauwelijks of nooit op
dergelijke trefdagen aanwezig zijn, kunnen zij zich informeren over waarom dit zo is, bijvoorbeeld door
hen vrijblijvend uit te nodigen voor een gesprek. Dit gebeurt steeds onbevooroordeeld, aangezien er
geen verband gelegd wordt tussen het aantal vragen die onderwijsinstellingen en CLB’s stellen
enerzijds en de kwaliteit van het onderwijs of de leerlingenbegeleiding anderzijds.
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Begeleiders van OVSG nemen een houding van nabijheid en afstand aan met oog op duurzame
begeleiding
Enerzijds veronderstelt begeleiden dat er een vertrouwensrelatie (nabijheid) is tussen de begeleider
en de leden van de onderwijsinstelling of het CLB. Een goede authentieke begeleidingsrelatie oefent
immers een positief effect uit op de opbrengsten van de begeleiding (Kroeze, 2014). Het vertrouwen op
zich vormt geen doel voor de begeleider, maar is een voedingsbodem om vooropgestelde doelen in
functie van professionele ontwikkeling te bereiken. Om tot een vertrouwensrelatie te komen, moet er
sprake zijn van een duurzame professionele relatie tussen begeleiding enerzijds en onderwijsinstelling
of CLB anderzijds (Weeber, 2002). Dit vraagt om voldoende tijd. Om de vertrouwensrelatie te faciliteren,
stelt OVSG ankerfiguren voor de stedelijke en gemeentelijke onderwijsinstellingen en CLB’s aan.
Anderzijds moeten begeleiders ook met professionele afstand hun rol kunnen invullen (Janson,
2003) zodat zij onderwijsinstellingen en CLB’s een spiegel kunnen voorhouden. Dit is mogelijk doordat
zij als ‘relatieve buitenstaanders’ vaak objectiever kijken naar bepaalde situaties dan de onderwijs- of
CLB-teams omdat zij er voldoende afstand van kunnen nemen om erop te reflecteren. Vanuit hun
elders verworven ervaringen en ontwikkelde expertise kunnen zij tijdens begeleidingen ook een
horizonverruimende rol spelen (Vandenberghe, in Adriaensen & Vercammen, 2003) en zo ‘als
kritische vriend’ onderwijsinstellingen en CLB’s confronteren en uitdagen. Het opnemen van een
houding van afstand, staat een houding van nabijheid niet in de weg.

Gewaagd doel
Begeleiders van OVSG bieden begeleiding die resulteert in beleidskrachtige
onderwijsinstellingen en CLB’s
Omdat onderwijsinstellingen en CLB’s heel wat autonomie krijgen, streven begeleiders ernaar dat hun
begeleiding op mesoniveau resulteert in sterke beleidskracht. Deze begeleiding is hoofdzakelijk
bedoeld voor directeurs, die doorgaans de sleutelfiguren zijn om beleid rond diverse thema’s uit te
werken. Daarnaast kan de begeleiding ook gericht zijn naar andere actoren in de onderwijsinstelling of
het CLB, indien deze de verantwoordelijke actor zijn m.b.t. een welbepaald beleidsdomein (vb.
middenkader, leraren) (Van Petegem, Mahieu, Dang Kim, Devos & Warmoes, 2006).
Begeleiders stellen zich tot doel dat onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers inzicht verwerven
in de indicatoren van beleidsvoerend vermogen en hoe de cultuur en structuur van hun onderwijstelling
of CLB een invloed uitoefenen op elk van deze indicatoren (Vanhoof, Deneire & Van Petegem, 2011).
Daarnaast willen zij condities helpen creëren om hun beleidsvoerend vermogen en bijgevolg hun
beleidskracht te verhogen.
Tevens beogen begeleiders dat onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers een coherent beleid
kunnen ontwikkelen. Enerzijds betekent dit dat zij diverse beleidsthema’s onderling op elkaar kunnen
afstemmen en anderzijds dat zij binnen één beleidsdomein acties op organisatie-, leraar- en
leerlingniveau op elkaar kunnen afstemmen.
De interne kwaliteitszorg vormt een belangrijk aspect van beleidskrachtige onderwijsinstellingen en
CLB’s. Het omvat alle activiteiten die zij nemen om de kwaliteit van hun functioneren te bevorderen. Het
gaat hierbij om kwaliteitszorg en geen kwaliteitscontrole, er wordt gefocust op het totaalproces en het
accent ligt niet op verantwoording afleggen, maar op het zich ontwikkelen als professionele lerende
organisatie (Schlusman, 2010). Begeleiders streven ernaar het belang van het doorlopen van de
kwaliteitscirkel aan onderwijsinstellingen en CLB’s te verduidelijken, hen te ondersteunen bij het
uitbouwen van hun IKZ-beleid en condities te creëren die hun kwaliteitsdenken aanmoedigen.

Begeleiders van OVSG bieden begeleiding die leidt tot competentieontwikkeling van leraren en
CLB-medewerkers met duurzame effecten op de klas- of werkvloer als resultaat.
Naast begeleiding op mesoniveau ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen (zie hierboven),
willen begeleiders van OVSG ook contextspecifieke begeleiding bieden aan leraren en CLBBegeleidingsplan OVSG 2015-2018
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medewerkers. Beide vormen van begeleiding situeren zich op een continuüm en sluiten elkaar niet uit.
Begeleiders bekijken per vraag hoe ze zo goed mogelijk aan die vraag tegemoet kunnen komen en op
welk(e) niveau(s) zij het best begeleiding aanbieden.
Begeleiding met het oog op competentieontwikkeling van leraren en CLB-medewerkers moet resulteren
in een duurzaam effect op de klas- of werkvloer. Dit kan zowel door de ondersteuning van
individuele leraren en CLB-medewerkers in hun klas of CLB, als door de begeleiding van
vakwerkgroepen en CLB-teams. Indien verankering van wat zij leerden gefaciliteerd kan worden door
de directeur te betrekken, nodigt de begeleider deze ook uit. Door de directeur te betrekken bij
didactische en pedagogische thema’s, neemt bovendien tegelijk het beleidsvoerend vermogen toe (Van
Petegem et al. 2006).
Begeleiding is er voor leraren en CLB-medewerkers in alle fases van hun professionele
ontwikkeling (beginnende professional, ervaren professional, senior professional (Devos & Tuytens
2013)). Met betrekking tot onderwijs, bieden begeleiders ondersteuning aan leraren uit diverse
onderwijsniveaus en leerjaren en hebben ze oog voor specifieke doelgroepen leraren. Tot slot
willen begeleiders tijdens hun interventies expliciet ingaan op de nieuwe maatschappelijke
uitdagingen waarmee leraren en CLB-medewerkers geconfronteerd zullen worden (Commissie
Monard, 2014).

Begeleiders van OVSG faciliteren de uitbouwen van professionele leergemeenschappen en
hun onderlinge kennisdeling
Gekoppeld aan de vorige twee krachtlijnen die zich situeren binnen een continuüm, willen begeleiders
de uitbouw van ‘professionele leergemeenschappen’ 13 in onderwijsinstellingen en CLB’s
faciliteren. Hiermee wordt bedoeld dat onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers duurzaam
individueel en samen leren om zo respectievelijk het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, alsook de
resultaten van leerlingen te verbeteren (Verbiest, 2008). Het vormen van een professionele
leergemeenschap omvat de ontwikkeling van de persoonlijke, interpersoonlijke en
organisatorische capaciteit van (leden van) onderwijs- en CLB-teams (Verbiest, 2012):





Persoonlijke capaciteit: individuele onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers kunnen
actief, reflectief en kritisch competenties (re)construeren en actuele inzichten uit wetenschap
en praktijk gebruiken.
Interpersoonlijke capaciteit: leden van onderwijs- en CLB-teams leren collectief door
gezamenlijk een reflectieve dialoog aan te gaan over elkaars ziens- en werkwijzen en hun
onderwijspraktijk te deprivatiseren (Verbiest & Vandenberghe, 2002). Zij ontwikkelen ook
gedeelde waarden en een gedeelde visie op leren (Verbiest, 2008).
Organisatorische capaciteit: in de onderwijsinstelling of het CLB zijn er ondersteunende
condities (structuren, systemen…) waardoor teamleden praktijken kunnen onderzoeken en
individueel en collectief kunnen leren. Er is een ondersteunende cultuur van respect en
vertrouwen en van kritisch onderzoeken. De leidinggevende tenslotte ondersteunt en
stimuleert de overige onderwijsprofessionals of CLB-medewerkers en hanteert het principe
van gedeeld leiderschap.

Begeleiders willen helpen met het creëren van voorwaarden en willen mogelijkheden en tools
aanreiken opdat onderwijsinstellingen en CLB’s zouden kunnen uitgroeien tot een professionele
leergemeenschap en elk van de drie capaciteiten verder zouden kunnen verbreden, verdiepen en
verankeren (Verbiest, 2012).
Naast het faciliteren van interne kennisdeling in een professionele leergemeenschap, beogen
begeleiders ook externe kennisdeling tussen lerende gemeenschappen of netwerken. Zij moedigen
daarom tijdens netwerkmomenten verschillende onderwijs- en CLB-teams en hun afzonderlijke leden
aan 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.

13

CLB’s van OVSG hanteren de term ‘lerende organisatie’ i.p.v. ‘professionele leergemeenschap’, maar
inhoudelijk wordt hetzelfde bedoeld.
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Begeleiders van OVSG als model voor levenslange lerenden
Doorheen hun begeleidingswerk willen begeleiders model staan voor levenslange lerenden. Zij zijn
gedreven om zich continu te professionaliseren en hun competenties steeds verder te
ontwikkelen. Allereerst willen zij zich op inhoudelijk vlak bijscholen met behulp van praktijkgerichte
en wetenschappelijk-theoretische onderzoeken en vormingen. Ten tweede willen zij vanuit kaders
kritisch reflecteren op onderwijs- en leerlingenbegeleidingssituaties waar zij mee te maken krijgen in
onderwijsinstellingen en CLB’s. Zo beogen zij geleidelijk aan een breed handelingsrepertoire uit te
bouwen en een ‘rugzak’ vol kritisch doordachte begeleidingservaringen te ontwikkelen van waaruit zij
onderwijs- en CLB-teams kunnen inspireren.
Naast ontwikkeling van inhoudelijke competenties willen begeleiders zich ook verder professionaliseren
op vlak van de begeleidingspraktijk. Zij streven er daarom naar kritisch te kijken naar het proces en/of
het product van hun eigen begeleidingswerk (Commissie Monard, 2014). Dit laatste willen zij doen op
verschillende niveaus: zij willen deelnemers reacties laten geven op hun activiteiten, evalueren wat de
deelnemers leerden, welke transfer naar de werkvloer plaatsvond en indien relevant, ook nagaan of de
(niet-)cognitieve leerlinguitkomsten veranderden (Guskey, 2000). Om de effecten van hun eigen
begeleidingswerk correct in beeld te kunnen brengen, willen begeleiders zich ook informeren over de
mate waarin de onderwijsinstelling of het CLB als organisatie transfer van het geleerde naar de eigen
werkvloer faciliteerde.
Model staan voor een levenslange leerder uit zich ook in het gedrag dat begeleiders stellen tijdens
hun interventies. Zo willen zij aan onderwijs- en CLB-teams verduidelijken hoe zij zelf een
reflectieproces doorlopen, een onderzoekende houding aannemen, kennis delen en samen betekenis
geven aan begrippen en vernieuwingen met collega’s en steeds bereid zijn eigen opvattingen en
ideeën te herzien vanuit nieuw verworven inzichten.
Begeleiders van OVSG als promotoren van innovaties
Aansluitend bij de vorige krachtlijn, wil de begeleidingsdienst van OVSG het opvolgen, filteren en
implementeren van (internationale) ontwikkelingen en innovaties, zowel m.b.t. onderwijs,
maatschappelijke tendensen, professionalisering, als (leerlingen-)begeleiding, structureel inbedden in
haar werking (Commissie Monard, 2014). De begeleidingsdienst wil zich daarom grondig informeren
over nieuwe ontwikkelingen en innovaties, er kritisch over reflecteren en de relevantie ervan nagaan.
Daarna kunnen begeleiders, als promoteren van het innovatieve gedachtegoed, op basis daarvan
(proactief) aan onderwijsinstellingen en CLB’s vernieuwende materialen aanreiken en actuele
standpunten uitdragen die voor hen duidelijk zichtbaar zijn.
Om proactief te kunnen handelen in onderwijsinstellingen en CLB’s, willen begeleiders geregeld
bijeenkomen om vroegtijdig gezamenlijk betekenis te kunnen geven aan onderwijsvernieuwingen en
bijbehorende begrippen te verhelderen.
Daarnaast zien begeleiders het creëren van urgentiebesef ten aanzien van bepaalde innovaties als een
taak van de begeleiding. Onderwijsinstellingen en CLB’s inzicht geven in waarom een verandering nodig
is en waarom het belangrijk is ervoor de nodige acties te ondernemen, is immers een eerste stap in een
proces van succesvolle verandering (Kotter & Rathgeber, 2009).
Omdat begeleiders van OVSG steeds de autonomie van de onderwijsinstellingen en CLB’s voorop
stellen, reiken zij innovaties aan en sensibiliseren zij onderwijs- en CLB-teams hiervoor, maar
respecteren ze ook steeds de beslissing van de onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers die
bepalen of ze al dan niet met een onderwijsvernieuwing aan de slag willen gaan.
Tot slot kunnen begeleiders ook ingaan op innovaties die de onderwijsinstelling of het CLB
aanbrengt. Van hieruit kunnen zij inspirerende ideeën opdoen waarover zij, indien relevant, ook
andere onderwijsinstellingen of CLB’s kunnen informeren.

Complementariteit van het begeleidings- en nascholingsaanbod van OVSG
Begeleiders zien leren en professionele ontwikkeling als een cyclisch proces waarbij competenties die
worden opgedaan nadien getoetst moeten worden en getransfereerd naar de eigen werkplek van (de
Begeleidingsplan OVSG 2015-2018
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leden van) het onderwijs- of CLB-team. Begeleiders sporen onderwijs- en CLB-teams daarom aan om
nascholing in te bedden in een ruimer professionaliseringstraject. Op die manier kan overdracht
van competenties worden afgewisseld met voldoende oefenkansen in de eigen praktijksetting.
Begeleiding en nascholing worden aanzien als samenhangende en complementaire vormen van
professionalisering (Commissie Monard, 2014). Nascholers streven er daarom naar om intensief de
werkvloer van de deelnemers binnen te brengen in de nascholing en transfer te installeren, terwijl
begeleiders er tijdens hun interventies naar streven om actief terug te koppelen naar wat geleerd werd
tijdens een nascholing.

Begeleiders van OVSG verbinden praktijk, persoon en theorie tijdens begeleidingsinterventies
Onderwijs en leerlingenbegeleiding zijn een complex gebeuren waarbij onderwijsprofessionals en CLBmedewerkers constant keuzes dienen te maken en beslissingen moeten nemen. Dit vraagt om continue
professionalisering die gebeurt door de verbinding van drie componenten: praktijk, persoon en
theorie (Korthagen, 2012).
Het uitgangpunt van begeleiding zijn de praktijkervaringen van onderwijsprofessionals en CLBmedewerkers. Begeleiders willen hen professionaliseren en daarom ondersteunen bij en aanzetten tot
reflectie op het eigen handelen. Opdat onderwijsprofessionals en CLB-medewerkers hun eigen
praktijk correct zouden kunnen begrijpen en er diepgaand over zouden kunnen reflecteren, om deze
nadien te optimaliseren, is het echter noodzakelijk dat zij ook inzicht verwerven in hoe ze naar zichzelf
kijken en hun opvattingen over kwaliteitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Het is
immers vanuit hun eigen (on)bewuste gedachten, gevoelens en wensen dat concrete praktijkervaringen
tot stand komen. Daarnaast stimuleren begeleiders diepgaande reflectie door theoretische kaders en
wetenschappelijke inzichten aan te brengen die worden toegepast op en vertaald naar de concrete
praktijksituatie van de onderwijsprofessionals.
Door dit te doen beogen begeleiders de praktische wijsheid van onderwijsprofessionals te verhogen
om in concrete situaties bewuste keuzes te maken en adequate antwoorden te formuleren op de hoevragen, maar ook op de waarom- en waartoe-vragen (Commissie Monard, 2014).
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5 Vier speerpunten
Het werken met speerpunten kadert binnen de optimalisering van de eigen kwaliteitszorg. Het zet aan
tot het maken van keuzes, tot prioritering. Het doel is om deze prioritaire thema’s als organisatie
planmatig, doelgericht en gezamenlijk uit te werken en te realiseren om op die manier een groter en
duurzamer effect in het onderwijsveld te creëren. We kiezen hierbij bewust voor een niveauoverschrijdende aanpak. Als PBD schuiven we volgende speerpunten naar voren:
Speerpunt 1: Zorgzaam onderwijs
Speerpunt 2: Taal
Speerpunt 3: Het interne kwaliteitsbeleid van scholen/instellingen/centra
Speerpunt 4: Professionalisering van directies en beleidsteams

Speerpunt 1: Zorgzaam onderwijs
Goed onderwijs betekent zorgzaam onderwijs. Binnen dit speerpunt leggen we het accent op de
volgende drie thema’s en dit zowel binnen het gewoon als buitengewoon onderwijs:




Zorg op school met inbegrip van de uitbouw van een zorgbeleid;
Gelijkeonderwijskansen met aandacht voor (kans)armoede en diversiteit;
Competentieontwikkeling in het kader van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Uit de thema’s blijkt dat we zorgzaam onderwijs ruim interpreteren. We vertalen zorgzaam onderwijs
als kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling en hebben hierbij oog voor specifieke doelgroepen. Door
deze thema’s te clusteren streven we naar een geïntegreerde benadering, een geïntegreerd beleid.
Specifieke aandacht gaat hierbij ook naar de afstemming en samenwerking tussen gewoon en
buitengewoon onderwijs.
Met dit speerpunt willen we sterk inzetten bij de ondersteuning van scholen en CLB’s bij de
implementatie van (de geest van) het M-decreet waarbij de decretale opdrachten vanuit het M-decreet
richtinggevend zijn. Als organisatie bieden we op deze manier ook een antwoord op de inkanteling
van SNPB14 in de reguliere begeleiding.
Dit speerpunt kadert binnen de strategische doelstelling 2: ‘De PBB ondersteunt onderwijsinstellingen
bij het optimaliseren van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende
organisaties.’ Meer concreet wordt binnen dit speerpunt uitvoering gegeven aan de volgende
operationele doelstellingen:


OD 2.5:



OD 2.6:



OD 2.7:



OD 2.8

De PBD ondersteunt de onderwijsinstellingen bij het realiseren van de gelijke
onderwijskansen voor alle lerenden.
De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties in functie van het
uitbouwen van het een sterke, brede basiszorg met aandacht voor
kwaliteitsvolle micro-didactische processen in het regulier leerplichtonderwijs
en deeltijds kunstonderwijs.
De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties in functie van het
omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier
leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van de
personeelsleden van het buitengewoon onderwijs.
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Speerpunt 2: Taal
Taal is een essentieel werktuig voor de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren. Daarnaast
is het een belangrijk instrument binnen een geglobaliseerde wereld. De pedagogische
begeleidingsdienst van OVSG zet zich al jaren in om het talenbeleid en het omgaan met talen in
scholen te ondersteunen. Vanwege haar essentieel karakter vraagt dit speerpunt blijvend en
permanent onze aandacht. Binnen dit speerpunt wil OVSG de aandacht leggen op volgende thema’s:



Het ondersteunen van scholen bij de uitbouw van een actief talenbeleid
Het ondersteunen van scholen bij het ondersteunen van anderstalige nieuwkomers.

Een belangrijk element hierbij is de doorstroming van lopende projecten in Brussel waarbij de
samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB)15 van fundamenteel belang is. Tevens dient
de opgedane knowhow binnen het speerpunt taal van SNPB 16 verder te worden uitgediept. De
disseminatie van de resultaten van deze projecten worden meegenomen binnen dit speerpunt.
Dit speerpunt kadert binnen de strategische doelstelling 2: ‘De PBB ondersteunt onderwijsinstellingen
bij het optimaliseren van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende
organisaties.’ Meer concreet wordt binnen dit speerpunt uitvoering gegeven aan de volgende
operationele doelstellingen:


OD 2.9:



OD 2.10:

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het uitwerken, implementeren,
uitvoeren en opvolgen van hun talenbeleid.
De PBD ondersteunt scholen in functie van het begeleiden van anderstalige
nieuwkomers.

Speerpunt 3: Het interne kwaliteitsbeleid van scholen/instellingen/centra
Het uittekenen van een kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van een cultuur van zelfevaluatie zijn
belangrijke aspecten van beleidskrachtige scholen, instellingen en centra. Het kwaliteitsdecreet van
2009 stelt dat elke onderwijsinstelling op een systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en
bewaakt. De instelling kiest zelf de wijze waarop. In haar beleidsbrief bevestigt de minister dit principe.
Ze wenst bij de toepassing ervan de eigen verantwoordelijkheid van de school een belangrijke plaats
te geven. Zo wil ze de klemtoon meer leggen op kwaliteitsbeleid dat scholen zelf ontwikkelen en stelt
hierbij dat het interne kwaliteitsbeleid van de school centraler dient te komen in de externe
kwaliteitsbewaking van het onderwijs.
Het interne kwaliteitsbeleid is het geheel van activiteiten dat wordt ondernomen om de kwaliteit van
het onderwijs te onderzoeken, te borgen en te verbeteren. Het interne kwaliteitsbeleid vormt de motor
van schoolontwikkeling. Als pedagogische begeleidingsdienst is het belangrijk om scholen te
wapenen, tools aan te reiken en te ondersteunen bij het bewaken van de eigen onderwijskwaliteit. We
focussen ons hierbij vooral op het proces en minder op kwaliteitszorgsystemen op zich. We wensen
scholen en schoolbesturen te ondersteunen om hun kwaliteitsbeleid systematisch uit te bouwen,
zonder te vervallen in een te formalistische benadering. Binnen dit speerpunt willen we ook inzetten
op het aspect datageletterdheid als een belangrijk element bij de uitbouwen van een systematisch
kwaliteitsbeleid.

15

Zie bijlage 7
Vroegere kaderovereenkomst SNPB speerpunt: ‘versterken van taalvaardigheid en van het talenbeleid
Nederlands en moderne vreemde talen’
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Het is inherent aan dit speerpunt dat het verweven is in verschillende strategische en operationele
doelen: het pedagogisch/artistiek project als beleidsinstrument, het werken met een integraal
beleidsplan, aandacht voor het in kaart brengen van effecten, … Vandaar ook de keuze om het als
speerpunt te benadrukken. Expliciet is het opgenomen binnen de strategische doelstelling 2: ‘De PBD
ondersteunt onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van hun onderwijskwaliteit en bij hun
ontwikkeling tot professionele lerende organisaties.’ Meer concreet wordt binnen dit speerpunt
uitvoering gegeven aan de volgende operationele doelstelling:


OD 2.13:



OD 2.10:

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen en CLB’s bij het systematisch en
planmatig werken aan de integrale kwaliteitszorg.
De PBD ondersteunt scholen in functie van het begeleiden van anderstalige
nieuwkomers.

Speerpunt 4: Professionalisering van directies en beleidsteam
Directies en beleidsteams spelen een cruciale rol in scholen, academies en centra. Zij sturen en
ondersteunen de schoolontwikkeling. OVSG neemt reeds verschillende initiatieven met betrekking tot
de professionalisering van directies en beleidsteams maar juist omwille van hun cruciale rol willen we
hier blijvend in investeren.
Aangepast aan de actuele uitdagingen en noden willen we hierbij onder meer inzetten op volgende
thema’s:








Omgaan met veranderingen en veranderingsmanagement;
Groepsdynamische processen;
Het beleidsvoerend vermogen
Hanteren van methodieken tot schoolontwikkeling (bv. Praktijkgericht onderzoek,
professionele leergemeenschappen, …)
Uitbouwen van een professionaliseringsbeleid met inbegrip van aanvangsbegeleiding
Uitbouwen van een kwaliteitszorgbeleid m.i.v. datageletterdheid
…

Dit speerpunt kadert binnen verschillende strategische en operationele doelen. Expliciet wordt het
vermeld bij strategische doel 2: ‘De PBB ondersteunt onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van
hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisaties.’ Meer concreet
wordt binnen dit speerpunt uitvoering gegeven aan de volgende operationele doelstellingen:


OD 2.2:



OD 2.3:

De PBD ondersteunt en vormt personeelsleden met een leidinggevende
functie.
De PBD ondersteunt leidinggevenden om veranderingsprocessen in hun
onderwijsinstellingen te bewerkstelligen.

Daarnaast vormt het ook een belangrijk element binnen strategisch doel 5: ‘De PBD stuurt vanuit
eigen expertise en inspelend op actuele onderwijsinnovaties het gericht nascholingsaanbod aan.’ Dit
wordt vertaald in volgend operationeel doel:


OD 5.1:

De PBD werkt in samenwerking met AVS een gericht nascholingsaanbod en
nascholingen op maat uit voor leraren, teams en leidinggevenden.
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6 Een kwaliteitsvolle werking van de PBD ingebed binnen
OVSG
De pedagogische begeleidingsdienst is ingebed binnen de globale werking van OVSG. Ze vormt
samen met koepelwerking en AVS de pijlers van OVSG. Afstemming en samenwerking draagt bij tot
het versterken van elkaars werking. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de afstemming tussen
nascholing en begeleiding of aan de interne professionalisering. In september 2013 werd het
herstructureringstraject ‘krachten bundelen’ opgestart. Het doel van dit traject was het uitbouwen van
een krachtige organisatie door het uittekenen van een andere organisatiestructuur. Het vormt nog
een uitdaging om dit herstructureringstraject nog verder te implementeren en te borgen.
Vanuit de inbedding binnen OVSG schrijft de PBD zich ook in in de strategische doelen die OVSG als
organisatie heeft vooropgesteld. Het betreft de volgende strategische doelen:







OVSG is een volwassen en zelfbewuste onderwijskoepel in het onderwijslandschap en treedt
als dusdanig naar buiten.
AVS uitbouwen tot een volwaardige speler waar de diverse doelgroepen terecht kunnen voor
kwaliteitsvol advies, vorming en service
Het beleidskader voor interne professionalisering is de leidraad om te bouwen aan een
organisatiecultuur van competentieontwikkeling waarbij iedereen zich ondersteund en
uitgedaagd weet.
OVSG creëert voor de medewerkers een informatierijke omgeving die toegespitst is op
efficiënt databeheer en ontsluiting van intern en extern vergaarde informatie.
OVSG wil vanuit het project ‘Anders Werken’ een actief beleid voeren om meer flexibel te
gaan werken en tevens de werkbaarheid te garanderen.

Er zijn duidelijke dwarsverbanden tussen de strategische doelen van OVSG als organisatie en de
pedagogische begeleidingsdienst van OVSG onder meer met betrekking tot professionalisering en
kennis- en expertisedeling. Om dit verder uit te bouwen en te optimaliseren zijn
samenwerkingsverbanden tussen de diensten binnen OVSG belangrijk.
De PBD van OVSG wil een performante organisatie zijn met duidelijke doelen, een doelgerichte
strategie en een efficiënte interne organisatie. Dit vraagt om het nodige reflectief vermogen om in een
cyclisch proces de eigen kwaliteit te onderzoeken, te borgen en te optimaliseren. Het optimaliseren
van de eigen werking is een permanent aandachtspunt.
In februari 2014 stelde de commissie onder leiding van de heer Georges Monard haar rapporten voor
met betrekking tot de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten. Deze rapporten, zowel het
specifieke rapport ‘evaluatie pedagogische begeleidingsdienst OVSG’ als het overkoepelende rapport,
biedt handvaten om de eigen werking te optimaliseren. We vertaalden deze documenten in de
conceptnota ‘Tweemaal 5 uitdagingen, conceptnota naar aanleiding van de opvolging rapport
evaluatie PBD-OVSG. We zagen deze nota als een werkinstrument. De aanbevelingen van de
commissie werden vertaald in uitdagingen. Uitdagingen met betrekking tot resultaatsgebieden die
gelinkt zijn aan de decretale opdrachten van de PBD en uitdagingen met betrekking tot
organisatiegebieden. We verstaan hieronder de aspecten die te maken hebben met enerzijds missie,
visie en strategie van de PBD en anderzijds met betrekking tot de ondersteunende processen binnen
de organisatie.
Het is een bewuste keuze om binnen dit begeleidingsplan naast de doelen in functie van de decretale
opdrachten van de PBD ook doelen in functie van de uitdagingen op organisatieniveau op te nemen
zodat ze structureel verankerd worden binnen de werking van de pedagogische begeleidingsdienst. Er
werden reeds diverse initiatieven genomen die een antwoord bieden op de aanbevelingen van de
visitatiecommissie. Concreet willen we de komende jaren werk maken van:
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Het uitwerken van een gids voor begeleiders met als doel de gelijkgerichtheid te optimaliseren
en het wetenschappelijk onderbouwen van begeleidingsinterventies.
Het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid in de ruime betekenis van het woord waarbij we
aandacht hebben voor zowel het cyclisch proces van kwaliteitszorg als voor het opzetten van
een kwaliteitszorgsysteem onderbouwd vanuit kwantitatieve en kwalitatieve effectmeting.

Volgende strategische doelen in functie van de uitdagingen op organisatieniveau krijgen hun plaats
binnen dit begeleidingsplan:


SD 8:



SD 9:



SD 10:



SD 11:



SD 12:

Begeleidingsinitiatieven van de PBD vertrekken vanuit een gezamenlijk en
theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd referentiekader.
De PBD zet in op een niveau-overschrijdende werking met respect voor de
eigenheid van de verschillende niveaus.
De PBD van OVSG is een performante organisatie. Ze stelt duidelijke
prioriteiten, hanteert een doelgerichte strategie, heeft een efficiënte interne
organisatie en investeert in samenwerkingsverbanden.
De PBD investeert in de professionalisering van haar medewerkers en maakt
werk van kennis- en expertiseontwikkeling en deling en dit over de
verschillende niveaus heen.
De PBD bouwt een kwaliteitszorgsysteem uit om het bereik, de tevredenheid
en de effectiviteit en efficiëntie van de begeleidingsinterventies na te gaan.
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7 Doelen en acties
Inleiding
Voor het formuleren van strategische- en operationele doelen fungeerde de conceptnota ‘Tweemaal 5 uitdagingen’ 17 als basis.
Er zijn twee grote delen te onderscheiden in de opsomming van de doelen en acties. De eerste (7) doelen en acties zijn vanuit de decretale opdrachten van
de PBD geformuleerd en bevatten de vijf uitdagingen met betrekking tot de kernopdrachten. De volgende (5) zijn gebaseerd op de uitdagingen op
organisatieniveau waarmee de PBD vooral wil inzetten op effectiviteit en efficiëntie waarmee resultaten bereikt worden.
Vanuit de strategische- en operationele doelen zijn er enerzijds ‘prioritaire acties’ en anderzijds ‘acties gebonden aan de structurele werking’ uitgeschreven.
De prioritaire acties zijn acties waar de komende drie schooljaren expliciet zal op ingezet worden. De acties gebonden aan de structurele werking zijn acties
die reeds ingebed zijn in de werking van de PBD en gecontinueerd worden.
De indicatoren zijn niveauspecifiek in kleur ingevuld:
- basisonderwijs: rood
- secundair en volwassenenonderwijs: groen
- studie –en ontwikkelingsdienst: oranje
- deeltijds kunstonderwijs: blauw
- CLB: roze

17

Bijlage 12: Tweemaal 5 uitdagingen, conceptnota naar aanleiding van de opvolging rapport evaluatie PBD-OVSG, OVSG september 2014
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Doelen i.f.v. de decretale opdrachten van de PBD:
Decretale opdracht 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;

Strategische doelstelling 1: De onderwijsinstellingen ondersteunen bij de realisatie van hun eigen (artistiek) (ped)agogisch project.
Operationele doelstelling 1.1: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het actualiseren en optimaliseren van hun (artistiek) (ped)agogisch project.
PRIORITAIRE ACTIES

PA 1.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt en daagt onderwijsinstellingen uit
om hun (ped)agogisch project in een krachtige en
heldere blauwdruk weer te geven en te expliciteren.

10% van de instellingen heeft een
blauwdruk

20152016

niveau

20162017

x

20% van de instellingen heeft een
blauwdruk

BaO

x

30% van de instellingen heeft een
blauwdruk; de blauwdrukken zijn
toegevoegd aan de schooldossiers en
raadpleegbaar voor de begeleiders
vraaggestuurd: alle vragen rond
ondersteuning bij het actualiseren van het
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BaO

x

BaO

x

x

x

SO

x

x

x

VO
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pedagogisch project worden opgevolgd met
behulp van het schooldossier.

PA 1.1.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
actualiseren van hun pedagogisch project ten gevolge
van het M-decreet.

Artikel i.v.m. het belang van het (artistiek)
(ped)agogisch project binnen een school +
Brochure voor begeleiders

x

materiaal: begeleidingstool waarmee de
scholen autonoom of met begeleiding het
pedagogisch project kunnen screenen.

x

vraaggestuurd: ondersteuning
zorgteams/teams leerlingenbegeleiding bij
het reflecteren en vastleggen van het
vernieuwde pedagogisch project.

x

BaO

x

aanbodgestuurd: OVSG communiceert
goede praktijkverhalen (product én proces)
via elektronische communicatiekanalen.
vraaggestuurd: alle vragen rond
ondersteuning bij het actualiseren van het
pedagogisch project ten gevolge van het Mdecreet worden opgevolgd met behulp van
het schooldossier. Geïntegreerde werking
tussen pedagogische begeleidingsdienst en
competentiebegeleiders Com Op. Op
niveau van directeurenplatformen:
begeleidingstraject zorg- en
leerlingenbegeleiding + visieontwikkeling
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x

x

BaO

x

BaO

x

SO
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PA 1.1.3

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
actualiseren van hun pedagogisch project ten gevolge
van maatschappelijke tendensen: geïntegreerde
wereldoriëntatie en STEM.

materiaal: een reflectie-instrument voor
scholen om een vernieuwings-traject te
integreren in het pedagogisch project.

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: schoolspecifieke
ondersteuning geregistreerd in het
schooldossier.

x

x

x

BaO

Onderwijsaanbod afstemmen op
maatschappelijke evoluties, modernisering
van het SO, instroom nieuwe doelgroepen,
STEM en arbeidsmarkt.

x

x

x

SO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
1.1.1

De PBD gaat in op kansen om (op een strategische manier) onderwijsinstellingen te sensibiliseren en te begeleiden bij het
actualiseren en optimaliseren van hun (artistiek) (ped)agogisch project.

BaO
DKO
SO
VO

SW
1.1.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen op hun vraag bij het actualiseren en optimaliseren van hun (artistiek) (ped)agogisch
project met respect voor hun autonomie.

BaO
DKO
SO
VO
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Operationele doelstelling 1.2: De PBD stimuleert scholen om hun (artistiek) (ped)agogisch project te hanteren als breed gedragen beleidsinstrument
binnen hun schoolwerking.
PRIORITAIRE Acties

PA 1.2.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD informeert zich systematisch over de inhoud
van het pedagogisch project van de
onderwijsinstellingen opdat begeleidingsinterventies
zouden aansluiten bij hun visie.

pedagogisch projecten in de digitale
schooldossiers op OVSG

zichtbaar in de opgestelde
begeleidingsplannen
PA 1.2.2

De PBD stimuleert en ondersteunt instellingen bij het
vertalen van hun (artistiek) (ped)agogisch project naar
de werking op de klasvloer.

20152016

niveau

20162017

20172018

x

x

BaO

x

x

SO

x

x

VO

x

x

DKO

x

BaO

x

SO

x

VO

x

DKO

zichtbaar in digitale schooldossiers op
OVSG

zichtbaar in de opgestelde
begeleidingsplannen
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
1.2.1

De PBD wijst onderwijsinstellingen op het belang om het (artistiek) (ped)agogisch project te hanteren als beleidsinstrument.

SW
1.2.2

De PBD kadert begeleidingsinitiatieven in het (artistiek) (ped)agogisch project van de instelling.
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Decretale opdracht 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:
a) Netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen
b) Leidinggevenden te ondersteunen of te vormen
c) De beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een school en centrum en instellingsoverstijgend met bijzondere
aandacht voor beginnende personeelsleden, personeelsleden met specifieke opdrachten. Daarnaast dient prioritair aandacht te worden aan
de competenties in het kader van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
d) Het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken
e) De kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen.

Strategische doelstelling 2: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling
tot professionele lerende organisaties.
Operationele doelstelling 2.1: De PBD bevordert en ondersteunt netwerkvorming en neemt daartoe initiatieven voor verschillende doelgroepen
PRIORITAIRE Acties

PA 2.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD organiseert netwerken voor beginnende leraren
en/of directies.
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niveau

20152016

20162017

20172018

aanbodgestuurd: beginnende leraren:
minstens 20 netwerken/trajecten
geografisch verspreid over Vlaanderen en
toegankelijk voor alle starters die dat
wensen.

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: regionale nascholing:
ABC van het leerplan

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: startende directies:
netwerken in regionale clusters

x

x

x

BaO
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aanbodgestuurd: startende directies:
vorming via directiecursus

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: 2-jarig ondersteuning bij
het opmaken van een beleidsplan

x

x

x

BaO

materiaal: starterskit voor startende
leraren

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: starterstrajecten per
studierichting

x

x

x

DKO

vraaggestuurd: individuele
ondersteuning als aanvulling op het
aanbod

x

x

x

DKO

materiaal: starterskit voor startende
leraren

x

x

x

DKO

aanbodgestuurd: kadercursus voor
beginnende directies.

x

x

x

SO

aanbodgestuurd: minimum 2
directeurenplatforms voor SO en BuSO

x

x

x

SO

aanbodgestuurd: component netwerken
voorzien in de agenda tijdens de
seminaries voor directies SO en BuSO
bevorderen.

x

x

x

SO

aanbod- en vraaggestuurd:
schoolafhankelijke en/of
schooloverstijgende netwerken voor
beginnende leraren en mentoren.

x

x

x

SO
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Kwaliteitskaart uitwerken voor effectieve
en efficiënte netwerken met inbegrip van
evaluatiemethodieken.

x

PA 2.1.2

De PBD organiseert netwerken voor
onderwijsinstellingen type 9 en type basisaanbod.

aanbodgestuurd: minstens 3
netwerken/trajecten geografisch verspreid
over Vlaanderen en toegankelijk voor
betrokken actoren.

PA 2.1.3

De PBD organiseert discussie-, informatie- en
inspiratiemomenten voor leraren jazz- en lichte muziek,
zorgmedewerkers en ICT-coördinatoren.

organiseert ontmoetingsdagen

x

PA 2.1.4

De PBD faciliteert het opstarten van online-communities
van lerende netwerken met directies, leraren en
specifieke doelgroepen.

sterkte-zwakte-analyse van bestaande
initiatieven

x

Bijsturen of uitwerken van initiatieven

x

x

SOD

x

x

BaO

x

DKO

x

Implementeren van initiatieven
PA 2.1.5

De PBD faciliteert het opstarten van vakdidactische
leergemeenschappen en schooloverstijgende
vakgroepen.

organiseren van collegiale visitaties voor
vakverantwoordelijken en leraren

DKO

x

x

DKO
x

DKO

x

SO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.1.1

De PBD organiseert netwerken ter ondersteuning van onderwijsprofessionals uit verschillende doelgroepen:
discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor middenkader (TA,TAC, graadscoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren)
en/of directies en/of dirco’s
- discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor GOK-leraren en/of zorgcoördinatoren
- discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor ICT-coördinatoren
- discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor pedagogisch coördinatoren
De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor doelgroep buitengewoon onderwijs: directies, GONpersoneel, paramedisch personeel, type-gebonden en type-overschrijdende leraren.
-

SW
2.1.2
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SO
VO
DKO

BaO
SO
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SW
2.1.3

De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten rond inhoudelijke onderwerpen al dan niet vraaggestuurd.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.1.4

De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor leraren anderstalige nieuwkomers.

BaO
SO

SW
2.1.5

De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor leraren lichamelijke opvoeding.

BaO
SO

SW
2.1.6

De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten voor doelgroepen van leraren in samenwerking met (niet)onderwijsgebonden betrokken sectoren.

SO
VO

SW
2.1.7

De PBD zet in samenwerking met de koepel een directeurenplatform op om samen met directeurs te overleggen.

SW
2.1.8

De PBD ondersteunt het uitvoeren van (netoverstijgende) collegiale visitaties in diverse CVO’s.

VO

De PBD organiseert discussie-, informatie- en inspiratiemomenten ter ondersteuning van IKZ.

VO

SW
2.1.9

De CLB verantwoordelijke van de PBD bevordert netwerking voor prioritaire doelgroepen.

CLB

SW
2.1.10

De PBD stuurt intervisiegroepen met CLB-medewerkers vanuit verschillende centra aan (kwaliteit, IJH, M-decreet,
informatieveiligheid).

CLB

SW
2.1.11

De PBD stimuleert en faciliteert lerende netwerken en benchmarking tussen de CLB’s van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

CLB
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Operationele doelstelling 2.2: De PBD ondersteunt en vormt personeelsleden met een leidinggevende functie.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.2.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD werkt een vormingsaanbod uit voor TA’s en
TAC’s.

minimum 2 netwerken TACTA-werking
per jaar

niveau

20152016

20162017

20172018

x

x

x

SO
VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.2.1

De PBD onderhoudt persoonlijke contacten met de directies en communiceert via e-mailattenderingen, extranet, nieuwsbrieven en
Imago.

SW
2.2.2

De PBD begeleidt directies/CLB-mandaathouders en middenkader bij het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan, uittekenen
van actieplannen, uitbouwen van overlegstructuren en werkgroepen … al dan niet op vraaggestuurd.

BaO
SO
VO
DKO
CLB

SW
2.2.3

De PBD heeft specifieke aandacht voor nieuwe directies/CLB-mandaathouders en personeelsleden die een nieuwe coördinerende
functie opnemen.

BaO
SO
VO
DKO
CLB
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Operationele doelstelling 2.3: De PBD ondersteunt leidinggevenden om veranderingsprocessen in hun onderwijsinstellingen te bewerkstelligen.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.3.1

PA 2.3.2

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD begeleidt directies om vanuit de methodiek
‘praktijkgericht onderzoek’ een schoolspecifieke
onderzoeksvraag te stellen en via een onderbouwd
model te komen tot schooleigen oplossingen.

materiaal: publicatie van een didactische
reader rond deze methodiek.

x

BaO

aanbodgestuurd: informatiesessies rond
deze methodiek aan alle basisscholen.

x

BaO

De PBD zet ondersteuningstrajecten uit voor
leidinggevenden om veranderingsprocessen te initiëren
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20152016

niveau

20162017

20172018

materiaal: een toolbox voor scholen (om
met of zonder begeleiding) om via
praktijkgericht onderzoek en vanuit eigen
data aan de slag te gaan.

x

BaO

aanbodgestuurd: informatiesessies rond
deze methodiek aan alle basisscholen.

x

BaO

Vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in de schooldossiers

x

x

x

BaO

Begeleiding bij het opstellen en/of de
realisatie van schoolbeleidsplannen.

x

x

x

SO

De methodiek wordt mee opgenomen in
de gids voor begeleiders.

x

x

x

SOD

x

x

BaO

vraaggestuurd: Rapportage van
begeleidingen in de schooldossiers
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met betrekking tot één of meerdere van onderstaande
thema’s: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
brede leerlingenevaluatie, alternatieve leercontexten,
organisatie van flexibele leerwegen, STEM en
datageletterdheid.

PA 2.3.3

PA 2.3.4

aanbodgestuurd: integratie van de
onderwerpen op de netwerken van
directies en coördinerend directies,
zorgcoördinatoren en zorgmedewerkers
…

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in de schooldossiers en
ondersteuningstrajecten met aandacht
voor methodieken.

x

x

x

SO

De PBD zet ondersteuningstrajecten uit voor
leidinggevenden om veranderingsprocessen te initiëren
met betrekking tot één of meerdere van onderstaande
thema’s: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
brede leerlingenevaluatie, datageletterdheid.

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in de schooldossiers

x

x

x

DKO

aanbodgestuurd: integratie van de
onderwerpen op de netwerken van
directies en coördinerend directies,
zorgcoördinatoren en zorgmedewerkers
…

x

x

x

DKO

De PBD evalueert, herbekijkt en optimaliseert de
nascholingscursussen voor leidinggevenden i.s.m. AVS
en legt de focus hierbij op veranderingsmanagement,
groepsdynamische competenties en interpersoonlijke
vaardigheden.

aanbodgestuurd: de opleiding bevat
vormings- en trainingsmomenten rond:
veranderingsmanagement;
groepsdynamische processen;
interpersoonlijke vaardigheden

x

BaO

oprichten van interne werkgroep

SO
DKO
x

x

SOD

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.3.1

De PBD brengt dirco’s samen rond bepaalde thema’s om hun rol bij veranderingsprocessen te faciliteren.
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Operationele doelstelling 2.4: De PBD ondersteunt en organiseert de aanvangsbegeleiding van beginnende personeelsleden.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.4.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
ontwikkelen van een onthaalbeleid voor nieuwe leraren.

opvolgen en actualiseren van de
onthaalbrochure + intervisies startende
leraren

20152016

20162017

niveau
2017
2018
SO
VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.4.1

De PBD sensibiliseert onderwijsinstellingen/scholengemeenschappen over het belang van aanvangsbegeleiding binnen het
personeels- en professionaliseringsbeleid van de school.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.4.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het opzetten en/of uitvoeren van een beleid rond aanvangsbegeleiding.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.4.3

De PBD biedt een specifiek traject aan voor beginnende leraren. (ook specifiek in Brussel)

BaO
SO
DKO

SW
2.4.4

De PBD organiseert ondersteuningstrajecten voor beginnende leraren in elke studierichting.

DKO

SW
2.4.5

De PBD ondersteunt beginnende CLB-medewerkers bij het zich inwerken in de kernopdrachten en in de hen toegekende
bijzondere opdrachten binnen een centrum.

CLB
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Operationele doelstelling 2.5: De PBD ondersteunt de onderwijsinstellingen bij het realiseren van de gelijke onderwijskansen voor alle lerenden.
PRIORITAIRE Acties

schooljaar

Actie

Indicator

PA 2.5.1

De PBD sensibiliseert en ondersteunt academies in het
omgaan met de thematiek zorg en specifieke
onderwijsbehoeften.

Integratie van de onderwerpen op de
netwerken van directies en leraren en
coördinatoren.

PA 2.5.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
opstellen, implementeren, tussentijds evalueren en
bijsturen van hun traject zorg voor zorgleerlingen: brede
basiszorg-verhoogde zorg-individueel aangepast
curriculum.

rapportage van begeleidingen in de
schooldossiers

niveau

20152016

20162017

x

x

2017
2018

x

DKO

x

DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.5.1

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het opstellen, implementeren, tussentijds evalueren en bijsturen van hun GOKplan.

BaO
SO

SW
2.5.2

De PBD sensibiliseert en ondersteunt (onderwijs)instellingen in het omgaan met de thematiek (kans)armoede.

BaO
SO
VO
DKO
CLB

SW
2.5.3

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het verder uitbouwen en implementeren en het structureel inbedden van een
geïntegreerd GOK-beleid.

BaO
SO
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Operationele doelstelling 2.6: De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties in functie van het uitbouwen van het een sterke, brede
basiszorg met aandacht voor kwaliteitsvolle micro-didactische processen in het regulier leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.6.1

De PBD biedt materialen aan ter ondersteuning van de uitbouw van een sterke brede basiszorg.
(leerplannen, didactische suggesties, OVSG-reader en –kijkwijzer, pedagogisch-didactische wenken,
veiligheidsinstructiekaarten, oplijsting en vernieuwing van minimale materiële vereisten…).

BaO
SO
DKO
SOD

SW
2.6.2

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen op vlak van werkplekleren.

SO
VO

SW
2.6.3

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen op vlak de geïntegreerde proef (GIP).

SO

SW
2.6.4

De PBD biedt ondersteuning bij de rol van het CLB in het kader van schoolondersteuning.

CLB

SW
2.6.5

De PBD continueert de ondersteuning van HGW binnen onderwijsinstellingen.

BaO
SO

Operationele doelstelling 2.7: De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties in functie van het omgaan met leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften in het regulier leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.7.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ontwikkelt materialen ‘Expeditie M’ met ‘miniwijzers’ rond zorgzame aanpak binnen de leerdomeinen.

materiaalgestuurd: publicatie
beschikbaar voor de klanten op extranet.
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niveau

20152016

20162017

x

x

2017
2018
BaO
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PA 2.7.2

PA 2.7.3

De PBD ontwikkelt materialen ‘COM.OP’ rond zorgzame
aanpak binnen de vakken.

De PBD communiceert over de ontwikkelde materialen
‘Expeditie M’ en ‘COM.OP’ en ondersteunt bij de
implementatie ervan.

aanbodgestuurd: informatieverstrekking
en vorming op de verschillende
netwerkmomenten.

x

x

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

ondersteuning bij materiaalontwikkeling

x

x

SOD

materiaalgestuurd: publicatie
beschikbaar voor de klanten op extranet.

x

x

SO

aanbodgestuurd: informatieverstrekking
en vorming op de verschillende
netwerkmomenten.

x

x

SO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

SO

ondersteuning bij materiaalontwikkeling

x

x

SOD

materiaal: artikels in e-zines

x

x

x

BaO
SO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers

x

x

x

BaO
SO

aanbodgestuurd: informatiemomenten
voor directies en zorgteams

x

x

x

BaO
SO
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PA 2.7.4

PA 2.7.5

PA 2.7.6

PA 2.7.7

De PBD begeleidt academies en leraren bij het
pedagogisch en didactisch handelen binnen het thema
specifieke onderwijsbehoeften.
De PBD helpt onderwijsinstellingen met het
implementeren van passende maatregelen, zodat
leerlingen mits redelijke aanpassingen het
gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen.

rapportage van begeleidingen in
elektronisch schooldossier

De PBD informeert en vormt onderwijsprofessionals
over de inhoud, de recente ontwikkeling, de impact van
het M-decreet en hoe om te gaan met leerlingen met
specifieke onderwijsnoden.

materiaal: artikels in e-zines

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: informatiemomenten
voor directies en zorgteams

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: ingaan op alle
begeleidingsvragen en raadplegen van
schooldossiers.

x

x

x

SO

materiaal: ondersteunende materialen
voor de actualisering

x

x

x

DKO

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
actualiseren van hun zorgvisie en zorgbeleid in functie
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Toegankelijke leeromgevingen en
STICORDI fiches voor alle
studierichtingen.

x

x

x

DKO

x

x

DKO
BaO
SO

BaO
SO
aanbodgestuurd: informatiemomenten,
contactdagen en/of netwerken voor
directies en zorgteam

x

x

x

DKO
BaO
SO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers

x

x

x

DKO
BaO
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SO
materiaal: brochure voor GONmedewerkers

x

x

x

SO

PA 2.7.8

De PBD implementeert ICF binnen de CLB’s in het
kader van het M-decreet

Introductiesessies in alle centra en
intervisiegroep opstarten

x

x

x

CLB

PA 2.7.9

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij de
ontwikkeling van een individueel aangepast curriculum
(IAC).

aanbodgestuurd:
informatieverstrekking/procedure/
taakafbakening (begeleiding/clb) rond
ondersteuning IAC.

x

x

x

BaO

interne werking: verslagen van interne
kwaliteitsbegeleiding bij het begeleiden
van deze processen

x

x

x

BaO

Vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO
SO
DKO

hulpkit voor leraren om het HGW te
ondersteunen

x

x

DKO

individuele curricula

x

x

DKO

leren omgaan met de materialen
PA
2.7.10

De PBD brengt onderwijsprofessionals uit
onderwijsinstellingen van het regulier en buitengewoon
secundair onderwijs samen om van elkaar te leren.
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Organisatie Trefdag(en) en voorbereiding
collegiale visitatie.

x

x

x

DKO

x

x

SO

37

PA
2.7.11

De PBD brengt onderwijsprofessionals uit
onderwijsinstellingen van het regulier en buitengewoon
basisonderwijs samen om van elkaar te leren.

aanbodgestuurd: gemeenschappelijke
ontmoetingsmomenten directies regulier
en buitengewoon onderwijs

x

aanbodgestuurd: thematische netwerken
met aanwezigheid van mensen uit regulier
en buitengewoon onderwijs.

PA
2.7.12

De PBD brengt onderwijsprofessionals uit de projecten
ortho-agogische muzikale en beeldende vorming
samen met leraren muziek-woord-dans-beeld uit het
reguliere DKO om van elkaar te leren.

x

x

BaO

x

x

BaO

Vraaggestuurd: faciliteren van lokale
initiatieven.

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: gemeenschappelijke
ontmoetingsmomenten

x

x

x

DKO

vraaggestuurd: faciliteren van lokale
initiatieven.

x

x

x

DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.7.1

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen vraaggestuurd bij specifieke casussen.

BaO
SO
DKO

SW
2.7.2

De PBD continueert de ondersteuning van HGW en HGD binnen de CLB’s.

CLB
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Operationele doelstelling 2.8: De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.8.1

PA 2.8.2

PA 2.8.3

PA 2.8.4

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen van het
buitengewoon onderwijs bij de uitbouw van het type
basisaanbod.

niveau

20152016

20162017

2017
2018

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO
SO

materiaal: ondersteuningsmaterialen voor
de scholen.

x

x

x

BaO
SO

De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de
competenties van de personeelsleden van het
buitengewoon onderwijs type basisaanbod.

aanbodgestuurd: netwerkmomenten voor
personeelsleden en nascholings- en
begeleidingsaanbod rond
handelingsplanning/doelenselectie in
functie van positief georiënteerd
leerloopbaanperspectief

x

x

x

BaO

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen van het
buitengewoon onderwijs bij de uitbouw van het type 9.

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO
SO

materiaal: ondersteuningsmaterialen voor
de scholen.

x

x

x

BaO
SO

vraaggestuurd: netwerkmomenten voor
personeelsleden

x

x

x

BaO
SO

x

x

x

BaO
SO

De PBD ondersteunt de ontwikkeling van de
competenties van de personeelsleden van het
buitengewoon onderwijs type 9.

SO

nascholings- en begeleidingsaanbod rond
doelgroepspecifieke begeleiding
aanbodgestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.
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PA 2.8.5

De PBD ondersteunt scholen van het buitengewoon
onderwijs bij de verbreding en verdieping van hun
aanbod voor leerlingen met ASS.

aanbodgestuurd: nascholings- en
begeleidingsaanbod rond ASS

x

x

x

BaO
SO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO
SO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.8.1

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het doorlopen van het cyclisch proces van handelingsplanning.

BaO
SO

Operationele doelstelling 2.9: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het uitwerken, implementeren, uitvoeren en opvolgen van hun talenbeleid.
PRIORITAIRE Acties

PA 2.9.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD informeert en ondersteunt onderwijsinstellingen
vanuit de inzichten opgebouwd in de projecten
‘tweedelijnsondersteuning’ en ‘rand en taal’.
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niveau

20152016

20162017

2017
2018

aanbodgestuurd: 2 netwerken per
schooljaar geografisch verspreid over
Vlaanderen en Brussel

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO

interne werking: participatie aan
netoverschrijdend overleg in functie van
kennisdeling en uitwisseling van goede
onderwijspraktijk.

x

x

x

BaO
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PA 2.9.2

De PBD informeert en ondersteunt bij het omgaan met
meertaligheid.

interne werking: interne opleiding vanuit
recent OBPWO-onderzoek

x

BaO

interne werking: participatie aan
netoverschrijdend overleg in functie van
kennisdeling en uitwisseling van goede
onderwijspraktijk.

x

BaO

aanbodgestuurd:
informatieverstrekking/kennisdeling via
netwerken/publicaties.

x

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

ontwikkelen van materialen

x

x

implementeren van materialen
PA 2.9.3

x

BaO

x

BaO

DKO

x

x

x

x

DKO

De PBD neemt bij het uitschrijven van nieuwe
leerplannen van alle vakken en studierichtingen
concrete doelstellingen op in verband met talenbeleid.

inventaris, actualisatie en opvolging
leerplannen

PA 2.9.4

De PBD stimuleert modulaire opleidingsprofielen en
flexibiliteit in het talenaanbod en volgt deze op.

talenaanbod en aanbod NT2

x

x

PA 2.9.5

De PBD ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun
talenbeleid.

interne werkgroep oprichten

x

x

SOD
BaO
SO

De PBD informeert en ondersteunt bij het omgaan met moderne vreemde talen (met inbegrip van talensensibilisering,
taalinitiatie).

BaO

SO
x

VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.9.1
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SW
2.9.2

De PBD ondersteunt scholen bij het omgaan met moderne vreemde talen.

SO
VO

SW
2.9.3

De PBD informeert en ondersteunt bij het omgaan met meertaligheid.

SW
2.9.4

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het stimuleren van taalontwikkeling in alle vakken met instrumenten en strategieën.

SO

SW
2.9.6

De PBD ondersteunt scholen bij de uitwerking van Content Language Integrated Learning (CLIL).

SO

SO
DKO

Operationele doelstelling 2.10: De PBD ondersteunt scholen in functie van het begeleiden van anderstalige nieuwkomers.
PRIORITAIRE Acties

PA
2.10.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt de vervolgcoach en het team van
de vervolgschool.

vraaggestuurd: ingaan op alle
begeleidingsvragen OKAN.

niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

SO

Raadplegen van schooldossiers.
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.10.1

De PBD ondersteunt scholen bij het vormgeven van onderwijs aan Anderstalige Nieuwkomers (AN/OKAN).

BaO
SO

SW
2.10.2

De PBD helpt scholen met een beperkte voorkennis over onderwijs aan Anderstalige Nieuwkomers bij urgente situaties snel op
weg.

BaO
SO
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SW
2.10.3

De PBD neemt in begeleidingsactiviteiten de kerngedachten mee zoals uitgeschreven in de visietekst over Onthaalonderwijs.

BaO
SO

SW
2.10.4

De PBD ondersteunt CVO’s met een NT2 aanbod bij de flexibele opleidingsprofielen en de implementatie van de daaraan
verbonden leerplannen.

VO

SW
2.10.5

De PBD ondersteunt CLB’s vraaggestuurd bij het vormgeven en/of concretiseren van de faire diagnostiek met betrekking tot een
OKAN-leerling bij de overgang naar het regulier onderwijs.

CLB

SW
2.10.6

De PBD continueert de uitwerking van een (web)platform met ondersteunende instrumenten en strategieën voor de eigen
begeleiders alsook voor leraren (OK)AN.

BaO
SO

Operationele doelstelling 2.11: De PBD neemt initiatieven om het beleidsvoerend vermogen aan te reiken en te verhogen.
PRIORITAIRE Acties

PA
2.11.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD (her)expliciteert het concept beleidsvoerend
vermogen.

De PBD ontwikkelt en/of reikt ondersteunende
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niveau

20152016

20162017

2017
2018

aanbodgestuurd: integratie in de
directiecursus

x

x

x

BaO
DKO

aanbodgestuurd: netwerkmomenten
voor leidinggevenden

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO

gids voor begeleiders

x

x

aanbodgestuurd: modellen en sjablonen

x

x

SOD
x

BaO
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PA
2.11.2

instrumenten en strategieën aan waarmee
onderwijsinstellingen hun eigen beleidsvoerend
vermogen in kaart kunnen brengen.

DKO
vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

gids voor begeleiders

x

x

x

BaO

SOD

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.11.1

De PBD neemt bij het professionaliseren (begeleiden en nascholen) van directies en middenkader het concept beleidsvoerend
vermogen mee op.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.11.2

De PBD reikt strategieën aan waardoor onderwijsinstellingen hun eigen beleidsvoerend vermogen kunnen versterken.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.11.3

De PBD ondersteunt directies bij het aansturen van vakgroepen.

SO
DKO
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Operationele doelstelling 2.12: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen/centra bij het voeren van een professionaliseringsbeleid.
PRIORITAIRE Acties

PA
2.12.1

PA
2.12.2

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het
opzetten van een eigen (geïntegreerd)
professionaliseringsbeleid (inclusief nascholingsplan).

De PBD adviseert onderwijsinstellingen om de
samenhang te bewaken tussen de te selecteren
professionaliseringsactiviteiten en de interne
kwaliteitszorg.
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niveau

20152016

20162017

2017
2018

aanbodgestuurd: informatieverstrekking
naar beleidsmakers

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: netwerken met
beleidsmedewerkers.

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO

materiaal: publicaties in e-zines

x

x

x

BaO

het aanreiken van methoden en
materialen om een
professionaliseringsbeleid op te zetten.

x

x

aanbodgestuurd: informatieverstrekking
naar beleidsmakers

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: netwerken met
beleidsmedewerkers.

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

x

x

BaO

geïntegreerd in netwerkmomenten.

x

x

x

DKO

SOD
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opzetten Lerend Netwerk Kwaliteitszorg
SO cf. VO

x

x

SO VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.12.1

De PBD reikt directies, middenkader, schoolteams en leraren strategieën aan om de inhoud van professionaliseringsactiviteiten
te introduceren en te implementeren zodat deze effect hebben tot op de werkvloer.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.12.2

De PBD bevraagt onderwijsinstellingen waar en hoe de begeleidingsactiviteit zich situeert binnen het geïntegreerd
professionaliseringsbeleid en duidt het belang van samenhang.

BaO
SO
VO
DKO

SW

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het uitwerken van een nascholingsplan.

DKO

2.12.3

Operationele doelstelling 2.13: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen en CLB’s bij het systematisch en planmatig werken aan de integrale
kwaliteitszorg.
PRIORITAIRE Acties

PA
2.13.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD werkt niveau-overschrijdend aan een eenduidig
referentiekader en instrumenten
(ondersteuningsinstrumenten/strategieën) om
scholen/centra te ondersteunen bij het systematisch en
planmatig werken aan de integrale kwaliteitszorg.

oprichten interne werkgroep met als doel
inventariseren en analyseren van de
bestaande instrumenten: IKZ – kader,
IKZ SO, ISA, DKO-scanner
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niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

BaO
SO
VO
46

Uitwerken van een eenduidig
referentiekader.

DKO
SOD

PA
2.13.2

PA
2.13.3

De PBD integreert kwaliteitszorg in de primaire
processen: werkplekleren, VOET, sleutelvaardigheden,
leerbegeleiding, evaluatiepraktijk en socio-emotionele
begeleiding.

vraaggestuurd: ingaan op alle
begeleidingsvragen-raadplegen van
schooldossiers.

De PBD geeft onderwijsinstellingen inzicht in hoe ze
outputdata kunnen interpreteren (datageletterdheid) en
vervolgacties kunnen opzetten.

materiaal: publicatie rond output –
praktijkgericht onderzoek –
beleidsvoerend vermogen

x

x

x

x

De PBD integreert kwaliteitszorg in secundaire
processen: personeelsbeheer en inzet van materieel.

TACTA-werking

PA
2.13.5

De PBD ontwikkelt ondersteunende materialen en
strategieën om de IKZ van academies te versterken.

ontwikkelt een referentiekader

x

voorstellen van modellen en sjablonen
tijdens intervisie- en
ontmoetingsmomenten met directies.

x

Begeleidingsplan OVSG 2015-2018

BaO

x

PA
2.13.4

modellen en sjablonen gebruiken als
uitgangspunt bij begeleidingsinterventies

SO
VO

aanbodgestuurd: informatieverstrekking
en vorming
vraaggestuurd: rapportage van
begeleidingen in schooldossiers.

x

BaO

BaO

SO

DKO
x

x

DKO

x

DKO
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Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.13.1

De PBD ondersteunt scholen bij het opzetten van een kwaliteitsbeleid naar aanleiding van de OVSG-toets en reikt hiervoor
kwantitatieve en kwalitatieve materialen aan.

BaO

SW
2.13.2

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen bij het bepalen, uittekenen en implementeren van hun beleidsprioriteiten.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.13.3

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het doorlopen van de kwaliteitscyclus.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.13.4

De PBD biedt (digitale) instrumenten voor zelfevaluatie aan en ondersteunt bij het hanteren en het opvolgen van de resultaten

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.13.5

De PBD faciliteert en coördineert collegiale ondersteuning in functie van kwaliteitsbeleid in de centra.

CLB
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Operationele doelstelling 2.14: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het uitwerken, implementeren, uitvoeren en opvolgen van een ICT-beleid.
PRIORITAIRE Acties

PA
2.14.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt gecombineerd onderwijs.

Toll-net en afstandsonderwijs

niveau

20152016

20162017

20172018

x

x

x

VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
2.14.1

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen bij het implementeren van hun ICT-beleid met de focus op ICT als middel op de werkvloer.

BaO
SO
VO
DKO

SW
2.14.2

De PBD geeft bij begeleidingsactiviteiten aandacht aan de thema’s privacy, veiligheid en cyberpesten.

BaO
SO
VO
DKO
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Decretale opdracht 3: op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de
aangegeven actiepunten na een doorlichting.

Strategische doelstelling 3: Op verzoek van het schoolbestuur ondersteunt de PBD onderwijsinstellingen bij de opvolging van aanbevelingen
en tekorten in het kader van een doorlichting en streeft hierbij naar een duurzame verandering.
Operationele doelstelling 3.1: Op vraag van schoolbestuur informeert de PBD onderwijsinstellingen/centra over hoe een doorlichting verloopt.
PRIORITAIRE Acties

PA 3.1.1

schooljaar

niveau

Actie

Indicator

20152016

20162017

2017
2018

De PBD werkt voor begeleiders een leidraad uit om
onderwijsinstellingen te kunnen informeren over de
methodiek van een doorlichting.

leidraad

x

x

x

BaO
SO
VO
DKO
SOD

PA 3.1.2

De PBD werkt voor begeleiders een leidraad uit over
hoe onderwijsinstellingen op te volgen na een
doorlichting bij advies 1, advies 2 en advies 3.

afspraken zijn geformaliseerd en opbouw
van kwaliteitskaarten,
begeleidingsplannen delen en afstemmen

x

x

x

BaO
SO
VO
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DKO
SOD
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
3.1.1

De PBD informeert pro-actief en/op vraag van de onderwijsinstelling over het verloop van een doorlichting vertrekkend vanuit de
info op de website van de onderwijsinspectie.

BaO
SO
VO
DKO

Operationele doelstelling 3.2: Op vraag van het schoolbestuur werkt de PBD samen met de onderwijsinstelling/centra een begeleidings- en actieplan uit
en volgt dit op.
PRIORITAIRE Acties

PA 3.2.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt scholen/schoolbestuur vanuit een
regionaal team bij de opvolging van de aanbevelingen
en eventuele tekorten.

materiaal: collegiaal opgemaakte en
uitgevoerde verbeterplannen.

niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

BaO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
3.2.1

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen en centra bij de opvolging van de aanbevelingen en eventuele tekorten uit het
doorlichtingsverslag door middel van het opzetten en realiseren van een planmatige werking met als effect een duurzame
verandering.

BaO
SO
VO
DKO
CLB
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SW
3.2.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen in geval van een advies 3 bij het opstellen van een verbeterplan conform de
voorwaarden van de Vlaamse Regering.

BaO
SO
VO
DKO
CLB

SW
3.2.3

De PBD informeert het schoolbestuur tussentijds en op het einde over de uitvoering van het begeleidingsplan.

BaO
SO
VO
DKO
CLB

SW
3.2.4

De PBD zet schooloverstijgende initiatieven op na het maken van een horizontale analyse van doorlichtingsverslagen.

BaO
SO
SOD

SW
3.2.5

De PBD biedt de mogelijkheid aan dat de ankerfiguur (adviseur/clusterverantwoordelijke) aansluit bij het verifiëringsgesprek en
dit op vraag van het schoolbestuur.

BaO
SO
VO
DKO
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Decretale opdracht 4: onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen.

Strategische doelstelling 4: De PBD onderzoekt, stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij innovaties/ evoluties op organisatorisch,
(vak)inhoudelijk en pedagogisch-didactisch vlak en op micro- en mesoniveau.
Operationele doelstelling 4.1: De PBD volgt relevante inhoudelijke vernieuwingen op en communiceert er over.
PRIORITAIRE Acties

PA 4.1.1

PA 4.1.2

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD informeert schoolteams, directies en/ of
zorgmedewerkers over één of meerdere van volgende
thema’s: nieuwe autoriteit, breed evalueren, alternatieve
leercontexten, zorg, STEM en datageletterdheid.

De PBD informeert schoolteams, directies en/ of
zorgmedewerkers over één of meerdere van volgende
thema’s: breed evalueren en zorg.

niveau

20152016

20162017

2017
2018

materiaal: documenten rond deze
thema’s

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: integratie in de
verschillende netwerken

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

x

x

x

BaO

ondersteuning bij aanmaak van
materialen

x

x

x

SOD

domeinoverschrijdende initiatie

x

x

x

DKO

horizontale samenwerking binnen muziek

x

x

x

DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING

Begeleidingsplan OVSG 2015-2018

53

SW
4.1.1

De PBD communiceert extern over pedagogische-didactische (vak)inhoudelijke en/ of artistieke vernieuwingen via de
verschillende e-zines, Imago, ontmoetingsdagen, directeurenplatforms, netwerkbijeenkomsten.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
4.1.2

De PBD communiceert intern over inhoudelijke vernieuwingen via gemeenschappelijke bijeenkomsten, niveauraden, werk- en
expertisegroepen.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
4.1.3

De PBD volgt proactief en responsief inhoudelijk en maatschappelijk relevante (onderwijs)vernieuwingen met een sterke impact
op scholen en centra en bepaalt daarbij prioriteiten in functie van de eigen begeleiding en nascholing.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

Operationele doelstelling 4.2: De PBD ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe ontwikkelingsplannen en leerplannen.
PRIORITAIRE Acties

PA 4.2.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD werkt aan de realisatie van een
ontwikkelingsplan sociale vaardigheden:

materiaal: publicatie ontwikkelingsplan
sociale vaardigheden

ontwikkelt i.s.m. AVS/koepel en ondersteunt de
implementatie.
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aanbodgestuurd: informatieverstrekking
en vorming rond dit ontwikkelingsplan

20152016

niveau

20162017

2017
2018

x

x

BaO

x

BaO
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vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

PA 4.2.2

De PBD implementeert het ontwikkelingsplan leren
leren.

x

BaO

ondersteuning bij aanmaak van
materialen

x

x

SOD

aanbodgestuurd: informatie-verstrekking
en vorming rond dit ontwikkelingsplan

x

x

BaO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
4.2.1

De PBD ontwikkelt naar aanleiding van wijzigingen in ontwikkelingsdoelen, eindtermen en ontwikkelingen in de beroepssectoren
nieuwe leer- en ontwikkelingsplannen.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
4.2.2

De PBD zet voor het ontwikkelen van nieuwe leer- en ontwikkelingsplannen een leerplancommissie op.

BaO
SO
VO
DKO

Operationele doelstelling 4.3: De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij de implementatie van innovatieve ontwikkeling en /of opvolging van
projecten.
PRIORITAIRE Acties
Actie
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schooljaar
Indicator

20152016

20162017

niveau
2017
2018
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PA 4.3.1

PA 4.3.2

De PBD zet in op de implementatie van volgende
innovaties: M-decreet, STEM, wetenschappen en
techniek, nieuwe autoriteit en datageletterdheid

De PBD zet in op de implementatie van volgende
innovaties: M-decreet, vakdidactische
leergemeenschappen, competentiegericht onderwijs en
uitbouwen van leerlingvolgsysteem.

materiaal: documenten rond deze
thema’s

x

x

x

BaO

aanbodgestuurd: integratie in de
verschillende netwerken

x

x

x

BaO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

x

x

x

BaO

directeurenplatform e-Zine SOS

x

x

x

SO

opvolgingstrajecten opzetten

x

x

x

SO

procesbegeleiding COM.OP

x

x

x

SO

Begeleiding BuSO

x

x

x

SO

PA 4.3.3

De PBD zet in op de implementatie van volgende
innovaties: uitbouwen van cursistenvolgsysteem.

cursistenvolgsysteem

x

x

x

VO

PA 4.3.4

De PBD zet in op de implementatie van volgende
innovaties: zorg, brede evaluatie en competentiegericht
werken.

materiaal: documenten rond deze
thema’s

x

x

x

DKO

aanbodgestuurd: integratie in de
verschillende netwerken

x

x

x

DKO

vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

x

x

x

DKO

introductie ICF-kader

x

x

x

CLB

intervisiegroep rond ICF

x

x

x

CLB

causerieën M-decreet

x

x

x

CLB

PA 4.3.5

De PBD zet in op de implementatie van volgende
innovaties: ICF, M-decreet en competentieontwikkeling.
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Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
4.3.1

De PBD begeleidt onderwijsinstellingen bij de implementatie van schoolspecifieke vernieuwingen, tijdelijke projecten en
experimenten.

BaO
SO
VO
DKO

SW
4.3.2

De PBD verzamelt en ontwikkelt instrumenten en implementatiestrategieën die het implementeren van innovaties bevorderen.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
4.3.3

De PBD zet in op de implementatie van volgende innovaties:

CLB

-

Informatiseringsproject (LARS)
Informatieveiligheid

Operationele doelstelling 4.4: De PBD onderhoudt internationale contacten en volgt internationale tendensen i.f.v. uitwisseling en/of innovatie.
PRIORITAIRE Acties

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ontwikkelt een visie rond internationalisering.

visietekst rond internationalisering

20152016

x

20162017

niveau
2017
2018
SOD

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
4.4.1

De PBD ondersteunt instelling bij het opstarten van internationale samenwerkingen.
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VO
DKO
SW
4.4.2

De PBD verdiept zich in het thema ‘internationalisering’ door deelname aan overleg, internationale projecten en netwerken.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
4.4.3

De PBD bestudeert internationaal onderzoek (bv. OESO, PISA, Talis, Pirls …) met relevantie naar de eigen werking.

SOD
BaO
SO
VO
DKO

SW
4.4.4

De PBD nodigt leidinggevenden uit om deel te nemen aan de uitwisselingsprojecten Arts4all en IMS en communiceert over de
uitwisselingservaringen.

DKO

SW
4.4.5

De PBD ondersteunt internationale contacten tussen scholen

BaO

-

het overleg tussen scholen uit de grensregio België – Nederland;
het project Antwerpen – Amsterdam.
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Operationele doelstelling 4.5: De PBD onderzoekt de mogelijkheden van innoverende media en reikt toepassingen aan
PRIORITAIRE Acties

PA 4.5.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ontwikkelt en ondersteunt onderwijsinstellingen
bij het implementeren van nieuwe media.

materiaal: integratie ICT in OVSG-toets

vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

20152016

x

niveau

2016
2017

x

2017
2018
x

BaO

x

BaO
DKO

PA 4.5.2

De PBD ondersteunt centra bij het gebruik van digitale
leerplatformen.

netwerk ICT-coördinatoren

x

x

x

SO

ELO en TOLL-net

x

x

x

VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
4.5.1

De PBD zoekt naar verdere mogelijkheden om media te integreren in de OVSG-toets.

SOD

SW
4.5.2

De PBD ondersteunt onderwijsinstellingen bij het gebruik van media en digitale leermiddelen.

BaO
SO
VO
DKO
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Decretale opdracht 5: aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van directies

Strategische doelstelling 5: De PBD stuurt vanuit eigen expertise en inspelend op actuele onderwijsinnovaties het gericht nascholingsaanbod
aan.
Operationele doelstelling 5.1: De PBD werkt in samenwerking met AVS een gericht nascholingsaanbod en nascholingen op maat uit voor leraren, teams
en leidinggevenden.
PRIORITAIRE Acties

PA 5.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD verduidelijkt het werkingsmodel waaruit de
complementariteit van het vormings- en
ondersteuningsgerichte blijkt en communiceert hierover.

academies begrijpen dit model (trix-trax)
en maken er gebruik van.

niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

DKO

x

x

x

BaO

bij de netwerkmomenten
dit model (trix-trax) toelichten
PA 5.1.2

De PBD onderzoekt, in samenspraak met AVS, in welke
mate er in het nascholingsaanbod afstemming kan zijn
met de speerpunten van het begeleidingsplan 20152018.

de speerpunten zitten in het aanbod van
AVS: competentieontwikkeling, IKZ en
Taal

SO
VO
DKO

PA 5.1.3

De PBD onderzoekt alternatieve mogelijkheden van
nascholing binnen het professionaliseren van leraren,
teams en leidinggevenden.
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nascholing buiten de context van de
school (vb. IBrussel, museum, wo in
schoolomgeving)

x

x

x

BaO

uitschrijven van een discussienota

x

x

x

SOD
60

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
5.1.1

De PBD werkt inhoudelijk een vormingsaanbod voor de scholen uit, waarbij vormingen kunnen bekeken worden als een
éénmalige input (TRIX) of als een onderdeel van een ondersteunings-/begeleidingstraject (TRAX).

BaO
DKO

SW
5.1.2

De PBD hanteert instrumenten en strategieën om de nascholingsbehoeftes van leraren, teams en leidinggevenden in kaart te
brengen.

BaO
SO
VO
DKO

SW
5.1.3

De PBD ondersteunt de uitwerking van het nascholingsaanbod zowel inhoudelijk als op vlak van inzichten over hoe volwassenen
leren.

BaO
SO
VO
DKO

SW
5.1.4

De PBD faciliteert in samenwerking met AVS de zoektocht naar externe nascholers in functie van specifieke vragen.

BaO
SO
VO
DKO
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Decretale opdracht 6: Met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van
de leerlingbegeleiding.

Strategische doelstelling 6: De PBD overlegt en onderhoudt contacten met verschillende (onderwijs)actoren i.f.v. de versterking van de eigen
werking en om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.
Operationele doelstelling 6.1: De PBD overlegt en onderzoekt opportuniteiten om met andere pedagogische begeleidingsdiensten samen te werken.
PRIORITAIRE Acties

PA 6.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD overlegt met andere pdb’s rond taal en
compententieontwikkeling.

verslagen van overleg en
gemeenschappelijk ingerichte vorming

niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

BaO
DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
6.1.1

De PBD sluit aan bij netoverschrijdende overlegmomenten en volgt samenwerkingsinitiatieven die hieruit voortvloeien verder op.

BaO
SO
VO
DKO

SW
6.1.2

De PBD werkt samen met de pedagogische begeleidingsdiensten van de Stad Gent en het stedelijk onderwijs van Antwerpen
inzake taakverdeling, begeleidingsinhouden en –strategieën

SO
BaO
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SW
6.1.3

De PBD sluit een principiële samenwerkingsovereenkomst af met andere pedagogische begeleidingsdiensten in het kader van
personeelsomkadering en de directies overleggen regelmatig om bepaalde thema’s verder uit te werken.

BaO
SO
VO
DKO

SW
6.1.4

De PBD’s werken verder samen aan:

BaO
SO
VO

SW
6.1.5

De decretale opdrachten met betrekking tot competentieontwikkeling in functie van leerlingen met specifiek
onderwijsbehoeften
Nederlandse taal en taalbeleid
De decretale opdrachten voor de begeleiding van het volwassenenonderwijs

De PBD’s maken deel uit van de internettensamenwerkingscel (ISC) waarin ze informatie en ideeën uitwisselen, materialen
ontwikkelen en afstemming zoeken in het belang van gelijkgerichtheid.

CLB

Operationele doelstelling 6.2: De PBD overlegt met hogescholen en universiteiten (in het bijzonder met lerarenopleidingen en de faculteiten
Pedagogische Wetenschappen) en onderzoekt opportuniteiten om met hen samen te werken.
PRIORITAIRE Acties

schooljaar

Actie

Indicator

PA 6.2.1

De PBD ondersteunt masterproeven aan de KU Leuven
over de pilootprojecten Musi’X en Kunstenbad en volgt
de resultaten op.

masterthesis

x

PA 6.2.2

De PBD overlegt intern welke thema’s relevant kunnen
zijn voor wetenschappelijk onderzoek en zoekt voor de
uitvoering ervan externe partners.

verslagen van overleg met
onderzoeksvoorstellen

x

x

x

BaO

als agendapunt toevoegen in
verschillende overleggroepen

x

x

x

SOD
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Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
6.2.1

De PBD participeert actief aan onderzoek van (lerarenopleiding van) hogescholen en universiteiten (stuur-, resonantie-, advies-,
reflectie-,begeleidings- en klankbordgroep)

BaO
SO
DKO
SOD

SW
6.2.2

De PBD volgt Vlaams onderwijsonderzoek op, vooral indien het onderwerp aansluit bij de speerpunten en prioriteiten van de
organisatie.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
6.2.3

De PBD informeert lerarenopleiders over de werking van de begeleiding en de eigenheid van het gemeentelijk onderwijs.

BaO
SO
VO
DKO

SW
6.2.4

De PBD werkt in functie van de pilootprojecten DKO samen met verschillende kunsthogescholen.

DKO
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Operationele doelstelling 6.3: De PBD overlegt en onderhoudt contacten met externe partners en organisaties en onderzoekt opportuniteiten om
samen te werken.
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
6.3.1

De PBD onderhoudt contacten met organisaties die onderwijsgerelateerde initiatieven nemen (Sensoa, SVS, Stichting
verkeerskunde, MOS, VVOB, VLEVA, Flanders Synergie, Syntra Vlaanderen, VDAB, RTC’s, organisaties binnen de
beroepssectoren …)

BaO
SO
VO
SOD

SW
6.3.2

De PBD overlegt met onderwijsondersteunende diensten. ( OCB Brussel, de Foyer, Huis van het Nederlands)

BaO
SO

SW
6.3.3

De PBD onderhoudt contacten met verschillende culturele partners en organisaties voor amateurkunsten.(forum voor
amateurkunsten, danspunt, opendoek, Vlamo, koor&stem, KUNSTWERK(t), Orgel in Vlaanderen, de Spreekkamer, vzw creatief
schrijven)

DKO

SW
6.3.4

De PBD onderhoudt contacten met het oog op optimale verankering van de academies in het lokale (cultuur)beleid. (VVSG,
Locus, brede school)

DKO

SW
6.3.5

De PBD ondersteunt CLB’s beleidsmatig bij het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen school, CLB en externen;

CLB

SW
6.3.6

De PBD werkt samen met netwerkpartners in functie van het lokaal netwerk op niveau van de school en het CLB

CLB

SW
6.3.7

De PBD onderhoudt contacten met organisaties die externe hulpverlening inrichten. (onder andere 6 sectoren Integrale
Jeugdhulp (IJH))

CLB
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Operationele doelstelling 6.4: De PBD participeert aan formeel en informeel overleg met Vlor, inspectie, Kabinet en Departement Onderwijs.
Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
6.4.1

De PBD participeert aan de algemene raad, de deelraden, de commissies, de sectorcommissies en de werkgroepen van de Vlor.

BaO
SO
VO
DKO
SOD

SW
6.4.2

De PBD participeert aan de overlegplatformen inspectie –begeleiding

BaO
SO
VO
DKO

-

overkoepelend platform
niveau specifiek platformen en hun onderliggende overlegplatformen

SW
6.4.3

De PBD participeert aan het overleg met het kabinet en met het departement onderwijs.

BaO
SO
VO
DKO

SW
6.4.4

De PBD werkt samen met het departement en kabinet ‘Welzijn Volksgezondheid en Gezin’ en kabinet ‘Jeugd en gelijke kansen’

CLB
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Decretale opdracht 7: Participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de
Vlaamse regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leraren of begeleiders hebben.

Strategische doelstelling 7: De PBD participeert aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd
door de Vlaamse regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leraren of begeleiders hebben.
Operationele doelstelling 7.1: De PBD participeert in ondersteuningsinitiatieven georganiseerd door de Vlaamse regering.
PRIORITAIRE Acties

PA 7.1.1

PA 7.1.2

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ondersteunt bij de implementatie van de
projecten.

De PBD ondersteunt, samen met het GO! en
verschillende lerarenopleiders, academies en geeft hen
richting bij de realisatie van de pilootprojecten in het

Begeleidingsplan OVSG 2015-2018

niveau

20152016

20162017

2017
2018

Uitvoeren prioritaire nascholing

x

x

STEM aanvullend nascholing

x

curriculumontwikkeling,

x

x

x

VO

leerplannen en opleidingsprofielen,

x

x

x

VO

kennis- en expertisecentrum,

x

x

x

VO

gecombineerd leren,

x

x

x

VO

Toll-net.

x

x

x

VO

materiaal: documenten rond deze
thema’s

x

DKO

aanbodgestuurd: integratie in de
verschillende netwerken

x

DKO

BaO
BaO
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PA 7.1.3

kader van de inhoudelijke vernieuwingen van het DKO
(onder voorbehoud van verlenging).

vraaggestuurd: rapportage van
begeleiding in schooldossier

x

DKO

De PBD communiceert over de resultaten van de
pilootprojecten in het kader van de inhoudelijke
vernieuwingen van het DKO (onder voorbehoud van
verlenging)

integratie in de verschillende netwerken
en artikels in Imago en e-zines

x

DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
7.1.1

SW
7.1.2
SW
7.1.3
SW
7.1.4

De PBD gaat in op de oproep ‘prioritaire nascholing op initiatief van de minister’ indien het onderwerp aansluit bij de speerpunten
en prioriteiten van de organisatie door:
- projecten in te dienen
- goedgekeurde projecten uit te voeren en op te volgen
De PBD werkt netoverschrijdend aan projecten:
- verkeers- en mobiliteitseducatie
- @tractief
De PBD werkt samen aan het project ‘protocollering diagnostiek’ (PRODIA) i.f.v. een gelijklopende, gestandaardiseerde en
objectieve diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing in CLB en onderwijs.
De PBD werkt samen aan een update van de webapplicatie voor onderwijsloopbaanbegeleiding (Onderwijskiezer).
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Doelen i.f.v. de uitdagingen op organisatieniveau:
Strategische doelstelling 8: Begeleidingsinitiatieven van de PBD vertrekken vanuit een gezamenlijk en theoretisch en wetenschappelijk
onderbouwd referentiekader.
Operationele doelstelling 8.1: De PBD zoekt en bestudeert (niveau-overstijgend) theoretisch en wetenschappelijk onderbouwde referentiekaders om de
begeleiding en nascholing te ondersteunen.
PRIORITAIRE Acties

PA 8.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD gaat na of aangereikte theoretische en
wetenschappelijke onderbouwde referentiekaders,
modellen, visies en begrippen geheel of gedeeltelijk
bruikbaar zijn.

gids voor begeleiders

niveau

20152016

20162017

2017
2018

x

x

x

opstarten + opvolgen van niveauoverstijgende werkgroep (verslagen)

SOD
BaO
SO
VO
DKO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
8.1.1

De PBD organiseert gezamenlijke bijeenkomsten, al dan niet niveau-overstijgend waarop (door externen) theoretische en
wetenschappelijke kaders worden toegelicht en uitgewisseld.
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Strategische doelstelling 9: De PBD zet in op een niveauoverschrijdende werking met respect voor de eigenheid van de verschillende niveaus.
Operationele doelstelling 9.1: De PBD bewaakt de gelijkgerichtheid qua ondersteuning tussen de verschillende onderwijsniveaus binnen OVSG.
PRIORITAIRE Acties

PA 9.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD werkt aan een gemeenschappelijk visie rond
een concept voor leer- en ontwikkelingsplannen.

overleg aftoetsen verschillen en
gelijkenissen en vaststellen hoe verder

niveau

20152016

20162017

x

x

2017
2018
BaO
SO
VO
DKO
SOD

PA 9.1.2

De PBD schrijft driejaarlijks een niveau-overstijgende
begeleidingsplan.

begeleidingsplan en documenten van
opvolging

x

BaO
SO
VO
DKO
SOD

PA 9.1.3

De PBD zet een samenwerking op tussen (Bu)BaO en
(Bu)SO in functie van: de overgang basis- naar
secundair, zorg/Gok en leerlingen met specifieke,
onderwijsbehoeften en aanvangsbegeleiding.
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x

x

x

BaO
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70

PA 9.1.4

De PBD bevordert de gelijkgerichtheid door het
niveau-overstijgend uitschrijven van visieteksten en het
uitwerken van niveau-overstijgende tools.

gelijkgericht instrument waarmee de
begeleiders zicht krijgen op de brede
context binnen de onderwijsinstelling +
maandelijkse verslaggeving PR +
gemeenschappelijk overleg

x

x

x

BaO
SO
VO
DKO
SOD

PA 9.1.5

De PBD bevordert de gelijkgerichtheid door het werken
met niveau-overstijgende werkgroepen.

maandelijkse verslaggeving PR +
gemeenschappelijk overleg

x

x

x

BaO
SO
VO

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
9.1.1

De PBD bouwt de niveau-overstijgende studie- en ontwikkelingsdienst verder uit.
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Strategische doelstelling 10: De PBD van OVSG is een performante organisatie. Ze stelt duidelijke prioriteiten, hanteert een doelgerichte
strategie, heeft een efficiënte interne organisatie en investeert in samenwerkingsverbanden.
Operationele doelstelling 10.1: De PBD bereidt i.s.m. de koepelwerking van OVSG standpunten voor m.b.t. beleidsinitiatieven met pedagogische inslag.
PRIORITAIRE Acties

PA
10.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD biedt een performant systeem voor informatieuitwisseling in de eigen organisatie aan met als doel
de afstemming tussen pedagogische, juridische en
beleidsmatige invalshoeken te optimaliseren.

systeem van databeheer

20152016

niveau

20162017

2017
2018

x

x

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
10.1.1

De PBD stemt inhoudelijke standpunten af tijdens bestaande overlegmomenten (pedagogische raad, niveauraden, beleidsraad).

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
10.2.1

De PBD zet overlegstructuren op die kunnen resulteren in een intensere samenwerking:
- Met AVS
- Binnen de verschillende niveaus
- binnen de gelederen van de eigen niveaus
- niveau-overstijgende vergaderingen
- binnen en met SOD
(Niveauraden - Pedagogische raad – regiovergaderingen - Interne thematische en /of tijdelijke werkgroepen – Startdagen –
Seminaries - Gezamenlijke bijeenkomsten - vergaderingen (dienst, adviseurs, PM …)
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Strategische doelstelling 11: De PBD investeert in de professionalisering van haar medewerkers en maakt werk van kennis- en
expertiseontwikkeling en deling en dit over de verschillende niveaus heen.
Operationele doelstelling 11.1: De PBD investeert in de professionalisering van haar medewerkers en maakt werk van kennis- en expertiseontwikkeling
en deling en dit over de verschillende niveaus heen.
PRIORITAIRE Acties

schooljaar

Actie

Indicator

PA
11.1.1

De PBD maakt gebruik van het interne
databeheersysteem (ontwikkeld door HR) met als doel
kennisdeling te faciliteren.

HR-tool

PA.

De PBD maakt gebruik van de bestaande
overlegstructuren om na te gaan in welke mate en hoe
nieuwe kennis moet geïntegreerd worden in de eigen
werking.

Gids voor begeleiders + OVSG-website

11.1.2

20152016

niveau

20162017

2017
2018

x

x

PBD

PBD

Acties verbonden aan de STRUCTURELE WERKING
SW
11.1.1

De PBD biedt, in samenwerking met HR, zijn medewerkers de mogelijkheid zich te professionaliseren via het volgen van
vorming en /of nascholing.

HR
PBD

SW
11.1.2

De PBD heeft een aankoopbeleid in functie van professionaliseringsmateriaal.

PBD

SW
11.1.3

De PBD hanteert een functioneringscyclus ter ondersteuning van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

PBD

SW
11.1.4

De PBD gebruikt de bestaande overlegstructuren als een middel om kennis en expertise te delen.

PBD
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SW
11.1.5

De PBD deelt kennis en expertise aan de hand van de e-zines: flash, start, nieuwsbrief

PBD

Strategische doelstelling 12: De PBD bouwt een kwaliteitszorgsysteem uit om het bereik, de tevredenheid en de effectiviteit en efficiëntie van
de begeleidingsinterventies na te gaan.
Operationele doelstelling 12.1: Als gemeenschappelijke prioriteit in het begeleidingsplan 2015-2018 bouwt de PBD een intern kwaliteitszorgsysteem met
het oog op de continue professionalisering van de PBD.
PRIORITAIRE Acties

PA
12.1.1

schooljaar

Actie

Indicator

De PBD ontwikkelt een instrument waarmee alle
medewerkers hun activiteiten registreren.

het registratiesysteem is in gebruik

20152016

niveau

20162017

2017
2018

x

BaO
SO
VO
DKO
CLB
SOD

PA
12.1.2

De PBD gebruikt het registratie-instrument om een
kwantitatieve analyse te maken van zijn werking:
algemeen en binnen de speerpunten.

verslagen ikz-gesprekken n.a.v. analyse
data uit registratiesysteem

x

x

BaO
SO
VO
DKO SOD
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PA
12.1.3

De PBD zoekt naar een manier om een efficiëntere
kwalitatieve analyse te maken van zijn werking.

evaluatie documenten herbekijken (directe
reactie)

x

SOD BaO
SO VO
DKO

effectmeting op korte termijn .

x

SOD
BaO
SO VO
DKO

transfer naar structurele werking van de
onderwijsinstelling.

x

SOD
BaO
SO VO
DKO

PA
12.1.4

De PBD brengt jaarlijks de kwantitatieve en de
kwalitatieve gegevens samen en analyseert deze in
functie van de continue professionalisering.

aanzet tot aanpassen acties binnen plan en
personeelsomkadering (middelen en
inhoud)

x

x

x

BaO
SO
VO
DKO

PA
12.1.5

De PBD duidt op het belang om het schooldossier
steeds te raadplegen voorafgaand aan een interventie.

schooldossiers zijn toegankelijker

x

x

x

BaO
SO
VO
DKO
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Missie van OVSG
OVSG vzw - Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door haar nabijheid
het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de lokale en specifieke noden en
speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het
organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.
OVSG
… biedt:

dienstverlening aan lokale besturen en hun scholen;
vorming en begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor
leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs;
belangenbehartiging via vertegenwoordiging en overleg om de eigenheid van het stedelijk
en gemeentelijk onderwijs te vrijwaren.
…streeft samen met haar partners naar:

kwalitatief hoogstaand onderwijs dat openstaat voor alle leerlingen en cursisten met
respect voor diversiteit;
democratische scholen, centra en academies als sociaal en cultureel bindweefsel in de
lokale gemeenschap.
… respecteert:

de autonomie van de schoolbesturen en de eigenheid van de scholen;
de verscheidenheid van de pedagogische en artistieke projecten.
OVSG heeft vertrouwen in de groei van mensen en teams. Om een goede service te kunnen verzekeren, krijgen
OVSG-medewerkers kansen tot voortdurende professionalisering.

Mission statement

van het

gemeentelijk
onderwijs

De gemeenteschool is ons dorp
De school is veel meer dan een school alleen. Een school is een dorp.
Kinderen of jongeren krijgen er kwaliteitsvol onderwijs en leggen de basis
voor een leven lang leren. Rond de school ontwikkelt zich een heel sociaal
leven, vanaf het moment dat de kinderen hun eerste stapjes door de grote
schoolpoort zetten, tot het moment dat één van de ouders ’s avonds in de
lokalen een cursus gaat volgen of aan sport komt doen. Misschien kan je
in het schoolgebouw terecht voor je boeken omdat er een afdeling van de lokale bibliotheek gevestigd is. De school is ook de
plaats waar je ’s woensdags of in het weekend les volgt in
muziek, woord, dans of media … Of misschien wonen de
grootouders in een serviceflat die de gemeente boven de
klaslokalen gebouwd heeft, omdat ze bewust gekozen heeft
voor een multifunctioneel bouwproject. Een Afrikaans spreekwoord zegt: ‘It takes a whole village to raise a child’.
Zo’n dorp kan de school zijn.
En de gemeenteschool, dat is ons dorp.

De gemeente gaat voor onderwijs!

De gemeente organiseert zelf
onderwijs
Het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeente bevoegd is voor het welzijn van haar burgers en voor de
duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.
Kinderen en jongeren onder de achttien jaar zijn een
belangrijke doelgroep. Een groot deel van hun tijd
brengen ze door op de schoolbanken. De gemeente
neemt verantwoordelijkheid op voor die opdrachten
die zij van gemeentelijk belang acht. Zelf onderwijs
organiseren en verantwoordelijkheid nemen voor het
pedagogisch project van een school is zo’n belangrijke opdracht voor de gemeente.

Iedereen heeft recht op onderwijs
Volgens de internationale verdragen en de grondwet
is onderwijs een afdwingbaar publiek goed, dat in het

leerplichtonderwijs ‘kosteloos’ moet worden aangeboden. Het is een kerntaak van de overheid om hiervoor
voldoende middelen te voorzien en het onderwijs op
een degelijke manier te organiseren. Daarnaast is het
recht op onderwijs ook een individueel recht van de
leerling en de ouder. De ouders hebben het recht onderwijs te krijgen volgens hun overtuiging en hiervoor
eigen onderwijsinstellingen op te richten.
Voor openbaar onderwijs dat openstaat voor
iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke
overtuiging, is de overheid verantwoordelijk. De
gemeenten hebben volgens het Europees handvest
inzake lokale autonomie (1985) ‘het recht en het
vermogen om openbare aangelegenheden op
eigen verantwoordelijkheid en in het belang van de
plaatselijke bevolking te regelen en te beheren’.
Daarom moet onderwijs, bij uitstek een publiek goed,
door de gemeente als openbare dienst worden aangeboden.

De
Degemeente
gemeentemaakt
maaktschool
school• •www.ovsg.be
www.ovsg.be• •TT02
02506
50641
4150
50• •info@ovsg.be
info@ovsg.be

Subsidiariteit: ja, de gemeente kan het!
Hogere instanties moeten niet doen wat lagere instanties op zich kunnen nemen, behalve als zij het doelmatiger en met minder kosten kunnen doen. Als we
over openbaar onderwijs spreken, zijn er in de praktijk
meerdere spelers in het onderwijsveld: de Vlaamse
Gemeenschap (via het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap), maar ook de provincies en de steden
en gemeenten.
Om verschillende redenen is de gemeente het meest
aangewezen organisatieniveau. Gemeenten staan het
dichtst bij de burger. Zij kennen de lokale noden het
best. Zij bieden hun burgers een veelheid van diensten aan en beschikken over competenties op het
vlak van personeelsbeleid, financieel beheer, ICT en
preventie … Zij voeren een integraal beleid op hun
grondgebied met aandacht voor welzijn, gelijke kansen, cultuur en sport, mobiliteit en veiligheid, ruimtelijke ordening en huisvesting…. Onderwijs mag in dat
rijtje niet ontbreken.
De gemeente beschikt over voldoende bestuurskracht
om verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen
gemeentelijk onderwijs. Dat neemt niet weg dat er
op bepaalde vlakken kan worden samengewerkt met
andere schoolbesturen.
De huidige scholengemeenschappen tonen aan
dat samenwerking een meerwaarde kan betekenen.
Wanneer er voldoende vertrouwen is, groeit de gelijkgerichtheid en versterkt de scholengemeenschap
het eigen pedagogisch project. Daarom groeit zo’n
samenwerking het best van onderuit. Samenwerking
heeft echter ook zijn grenzen. De samenwerking mag
niet leiden tot te grote bestuurlijke entiteiten die vervreemdend werken voor leerlingen en personeel en
die te veel middelen moeten samenbrengen op het
niveau van de samenwerking.

Bij deze mensen die ze zelf verkozen hebben, gaan ze
aankloppen met hun vragen. Het zijn deze lokale mandatarissen die een oplossing uitwerken. Een gemeentelijk schoolbestuur is dus herkenbaar, aanspreekbaar
én democratisch verkozen. En dat is uniek.

Lokale invulling van pedagogische vrijheid met respect voor ieders overtuiging
Het behoort tot de lokale autonomie om een eigen
pedagogisch project uit te schrijven, een schoolwerkplan vast te leggen en leerplannen uit te werken. Hierbij zoekt het schoolbestuur een inhoudelijk
draagvlak met de lokale schoolgemeenschap: directie
en schoolteam, ouders en leerlingen. Respect voor
een participatief schoolbeleid staat hierbij voorop. Dit
eigen pedagogisch project, het schoolwerkplan en de
leerplannen zijn de toetssteen voor de interne kwaliteitszorg en de effectiviteit van de leeromgeving.

De gemeente als sterke lokale
werkgever
De gemeente is op haar grondgebied een belangrijke
werkgever. Ze investeert in een efficiënt personeelsbeleid en werkt volgens de principes van modern personeelsmanagement. Als werkgever is ze niet alleen
in het onderwijs actief, maar ook in kinderopvang,
cultuur, sport, welzijn … De gemeente beschikt vaak
ook over eigen technische diensten, een bibliotheek,
een zwembad en sportaccommodaties … Dat biedt
de personeelsleden doorstromingsmogelijkheden buiten het onderwijs.
Mensen die hun loopbaan een
nieuwe wending willen geven,
kunnen bij hun eigen werkgever nieuwe kansen krijgen.

Legitiem en aanspreekbaar
schoolbestuur
De gemeente onderscheidt zich doordat het lokale
schoolbestuur democratisch verkozen is en om de zes
jaar verantwoording aflegt aan de burgers. Zo beantwoordt de gemeente aan het legitimiteitsprincipe dat
in het Europees handvest inzake lokale autonomie als
volgt verwoord wordt: ‘Dit recht wordt uitgeoefend
door raden waarvan de leden zijn verkozen door
middel van vrije, geheime, op gelijkheid berustende,
rechtstreekse en algemene verkiezingen en die over
uitvoerende organen beschikken die aan hen verantwoording afleggen.’
Burgers kennen hun burgemeester, de schepen van
onderwijs, de leden van de gemeenteraad.
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De gemeente cofinanciert
Elk bestuursniveau in België neemt een deel van de
financiële enveloppe van onderwijs voor zijn rekening. Zo is het federale niveau verantwoordelijk voor
de pensioenlast. Vlaanderen draagt de werkingsmiddelen en de kosten van de omkadering van het
onderwijzend, ondersteunend en bestuurspersoneel.
Wat de schoolgebouwen betreft, engageert Vlaanderen zich voor het gesubsidieerd leerplichtonderwijs
voor een bijdrage tussen de 60 à 70 % van de investeringsmiddelen.
Gemeenten leveren een niet onbelangrijke, structurele bijdrage in het onderhoud van de schoolgebouwen
en in diverse secundaire processen (personeelsdienst,
financiële dienst, ICT, preventie …). Door deze
bijkomende financiering en door de synergie met
de eigen gemeentelijke diensten, komt het grootste
deel van de Vlaamse bijdragen rechtstreeks in de klas
terecht.

Tijd voor een wettelijk verankerd
kerntakendebat
Het kerntakendebat van 2003 heeft geresulteerd in
een bestuursakkoord tussen het Vlaams, provinciaal en lokaal bestuursniveau over welk niveau voor
welke opdracht instaat. Na tien jaar is het tijd om de
afspraak (openbaar basisonderwijs inrichten is een
bevoegdheid van de gemeente) wettelijk te verankeren. Al het openbaar basisonderwijs wordt dan
samengebracht in één officieel onderwijsaanbod.
Elke gemeente krijgt een duidelijke opdracht om
het grondrecht dat openbaar basisonderwijs is, in te
vullen.
Voor verschillende onderwijsniveaus (secundair, buitengewoon, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) staan hervormingen op stapel.
Ook hier moeten de rol en de positie van het gemeentelijk onderwijs uitgeklaard worden in een gelijkaardig kerntakendebat.

Deeltijds kunstonderwijs, een parel van
gemeentelijk beleid
In het deeltijds kunstonderwijs, waar gemeenten ruim
90 % van het marktaandeel invullen, nemen de gemeenten alle infrastructuurkosten voor hun rekening
zonder enige vorm van centrale subsidies. Daarnaast
zorgen zij voor een niet onaanzienlijke bijdrage in het
ondersteunend en toezichtspersoneel. Het werkingsbudget van de Vlaamse Gemeenschap is bijzonder
klein zodat de gemeenten moeten voorzien in bijkomende middelen. Het huidige DKO zou onbestaande
zijn zonder de financiële inbreng van de gemeenten.

Allemaal brede scholen
Een brede school werkt duurzaam samen met andere instellingen of partners voor de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Steeds meer gemeenten
en steden voeren een integraal lokaal beleid voor
welzijn, jeugd, sport, cultuur, milieu, integratie …
De gemeente kan een brede school doen groeien
rond de gemeenteschool. De gemeente creëert een
sociaal netwerk dat ingebed is in de buurt en in het
sociaal-cultureel weefsel. Zij kan optimaal inspelen
op de lokale behoeften en noden. Een brede school
biedt kinderen en jongeren een brede leer- en leefomgeving, zowel in de vrije tijd als tijdens de lesuren.
Op die manier krijgen kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. Zowel de buitenschoolse
opvang als de naschoolse activiteiten kunnen zinvol
worden ingevuld. De naadloze overgang van de kinderopvang naar de school kan onder andere hierdoor
worden gestimuleerd. Ook de participatie van alle
leerlingen aan het sociale en culturele leven kan via
de uitbouw van een brede school worden verhoogd.
Het dienstenapparaat van de gemeente maakt zo’n
samenwerking eenvoudig en vanzelfsprekend.
Het kind, de jongere en bij uitbreiding alle burgers
worden er beter van.

De gemeente regisseert het algemeen
beleid op haar grondgebied
De gemeente organiseert onderwijs omdat ze deze
(kern-)taak situeert in het integrale beleid op haar
grondgebied. De gemeente bepaalt autonoom haar
beleid op de meest diverse domeinen, bv. mobiliteit,
inburgering, sport en cultuur … Al deze beleidsdomeinen hebben vroeg of laat raakvlakken met onderwijs. Daarenboven stimuleert de Vlaamse overheid
via eigen reglementering een lokaal flankerend
onderwijsbeleid, gericht op gelijke onderwijskansen.
Diezelfde onderwijsreglementering gebiedt dat de
leerlingen, ongeacht waar ze schoollopen, gelijk worden behandeld als het gaat over de sociale voordelen
die een gemeente toekent aan haar eigen leerlingen.
Ten slotte maakt een groot aantal gemeenten deel
uit van een Lokaal Overlegplatform (LOP) waar zij
samen met de vertegenwoordigers van onderwijs en
andere actoren het inschrijvingsbeleid uittekenen. De
regisseursrol plaatst de gemeente in een bijzondere
positie tegenover de andere onderwijsverstrekkers op
haar grondgebied.
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Sterke actor, goede regisseur
Er zijn heel wat beleidsdomeinen waarin de gemeente zowel de rol van actor als die van regisseur
opneemt. Beide rollen zijn complementair en kunnen
perfect onafhankelijk van elkaar worden gespeeld.
Gemeenten die een sterke actor zijn in het onderwijs,
zijn goede regisseurs voor flankerend onderwijsbeleid. De gemeente moet immers als regisseur goed
op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen
op inhoudelijk en regelgevend vlak in het beleidsdomein onderwijs. Dit veronderstelt kennis, middelen en doorzettingsmacht. Want regie voeren is
veel meer dan subsidiëren of coördineren, het is de
andere onderwijspartners mee betrekken en verantwoordelijkheid laten nemen in het beleid dat de
gemeente wenst te voeren op diverse belendende
beleidsdomeinen. Dit beleid wordt uitgezet in het
meerjarenplan. Alleen maar voordelen geven zonder
hieraan beleidsdoelstellingen te koppelen, is een
zwakke vorm van regie.

Flankerend onderwijsbeleid, hefboom
tot een gelijkekansenbeleid
De gemeenten voelen als geen ander bestuursniveau
de polsslag van wat lokaal leeft. Daarom komt het
aan de gemeente toe autonoom de regierol in het
flankerend onderwijsbeleid op zich te nemen. Dit
flankerend onderwijsbeleid staat, zoals de decreetgever het wil, in het teken van een gelijkekansenbeleid,
en dient niet om tekorten bij andere schoolbesturen
bij te passen. Het lokale niveau is het meest geschikt
en heeft de legitimiteit om het initiatief te nemen
voor een structureel, netoverschrijdend lokaal overleg met alle lokale actoren: gemeentelijke diensten,
externe actoren en lokale scholen. De gemeente kent
alle lokale partners. Zij kan coördinerend en sturend
optreden in functie van de lokale noden. Tal van
andere beleidsdomeinen beïnvloeden de context van
onderwijs en worden meegenomen in het flankerend
onderwijsbeleid: woonbeleid, kinderopvang, mobiliteit, veiligheid, geletterdheid, cultuur en vrije tijd,
sociaal beleid, sociale economie, inburgering.

Sociale voordelen versus oneerlijke
concurrentie: alle leerlingen gelijk
Het principe dat alle leerlingen gelijk behandeld
moeten worden, ongeacht de onderwijsinstelling die
ze bezoeken, blijft vooropstaan. Of er sociale voordelen worden gegeven en volgens welke modaliteiten, wordt bepaald door de gemeente. Volgens de
regelgeving mag er geen onderscheid zijn tussen de
leerlingen van de diverse onderwijsverstrekkers. De
gemeente kan hier een sterke regierol spelen, omdat
zij de spelregels bepaalt en controleert. Als derden
leerlingenvervoer organiseren of buitenschoolse
opvang in schoolgebouwen op het grondgebied van
de gemeente, dan zou de gemeente hiervoor een
sterkere regierol moeten kunnen spelen. Zo niet, kan
dit aanleiding geven tot concurrentieverstoring.

De regierol bij het inschrijvingsbeleid
en de capaciteit
De gemeente wordt door de centrale overheid steeds
meer aangesproken op haar regierol. Aanvankelijk
gebeurde dat enkel op het vlak van inschrijvingsbeleid, later ook via de lokale taskforce over capaciteit.
Ook de burger richt zich steeds meer tot de schepen
van onderwijs wanneer hij zich tekortgedaan voelt
inzake schoolkeuze.
We wensen deze regiefuncties te
versterken en de gemeenten
hierbij te responsabiliseren
door hen meer middelen en
beslissingsmacht te geven.
Wat het basisonderwijs
betreft, worden capaciteit
en inschrijvingsbeleid
daarom het best als
een intragemeentelijke
problematiek bekeken.

De gemeente heeft een duidelijke opdracht inzake het organiseren en regisseren
van onderwijs op haar grondgebied. Deze opdracht moet in de regelgeving
worden verankerd. Dit biedt de garantie dat de lokale kennis, bekwaamheid
en bestuursmacht over onderwijs versterkt wordt. Op die manier kan het
onderwijs een bijdrage leveren tot een integraal lokaal beleid.

De gemeente gaat voor onderwijs!
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Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs
Art. 15.
§ 1. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de volgende opdrachten :
1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch of
agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie en
hun eigen begeleidingsproject;
2° 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 :
a) netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
b) leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
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;]
d) het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;
e) de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;
3° op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de
uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;
4° onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
5° aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing
van directies;
6° met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over
onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
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.
§ 2. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt driejaarlijks een begeleidingsplan op voor de
volgende drie schooljaren. De pedagogische begeleidingsdienst deelt dat begeleidingsplan mee
aan de instellingen en aan de Vlaamse Regering.
Jaarlijks rapporteren de pedagogische begeleidingsdiensten aan de Vlaamse Regering over de
activiteiten van het vorige schooljaar, met inbegrip van een financiële verantwoording over de
ontvangen werkingsmiddelen.
§ 3. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt een werkingscode op en maakt die bekend bij de
instellingen en hun personeelsleden.
§ 4. Elke pedagogische begeleidingsdienst onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar
eigen kwaliteit. De pedagogische begeleidingsdienst kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.
Decr. 25-4-2014

Werkingscode
pedagogische
begeleidingsdienst
OVSG

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw
Ravensteingalerij 3 bus 7, B-1000 Brussel | T 02 506 41 50 | F 02 502 12 64 | info@ovsg.be | www.ovsg.be

In uitvoering van artikel 15 van het decreet Kwaliteit van het onderwijs stelde OVSG de volgende
werkingscode op.
De code legt de procedure van de concrete werking vast. De begeleiding gebeurt op basis van een aanbod
van de begeleidingsdienst en op vraag van de inrichtende machten. Bij elke tussenkomst respecteert de
pedagogische begeleiding de eigenheid van de inrichtende macht1.
Regels voor de werking van de pedagogische begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van
de steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap - reglementaire tekst

1

Toepassingsgebied

1.1

Deze regels zijn van toepassing op alle leden van de pedagogische begeleidingsdienst van de
representatieve vereniging van inrichtende machten OVSG.

1.2

Deze regels zijn van toepassing op alle gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon
basis- en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de CLB-centra en
hun inrichtende machten die:
ofwel behoren tot de representatieve vereniging van inrichtende machten;
of die er een overeenkomst mee hebben afgesloten.

1.3

Deze regels zijn van toepassing op alle gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde
instellingen en centra opgesomd in punt 1.2., uitgezonderd de leerkrachten godsdienst en
niet-confessionele zedenleer.

2

Missie en fundamentele uitgangspunten
Deze doelstellingen en opdrachten situeren zich binnen de missie van OVSG (goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van 7 juni 2005) en sluiten aan bij de gemeenschappelijke basisdoelen die terug
te vinden zijn in de pedagogische projecten van steden en gemeenten.

2.1

Missie van OVSG
Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door
haar nabijheid het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de
lokale en specifieke noden en speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt
OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam
onderwijs.
OVSG biedt:
dienstverlening aan lokale besturen en hun scholen;
vorming en begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor
leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs;
belangenbehartiging via vertegenwoordiging en overleg om de eigenheid van het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs te vrijwaren.
OVSG streeft samen met haar partners naar:
kwalitatief hoogstaand onderwijs dat openstaat voor alle leerlingen en cursisten met respect
voor diversiteit;
democratische scholen, centra en academies als sociaal en cultureel bindweefsel in de lokale
gemeenschap.
OVSG respecteert:
de autonomie van de schoolbesturen en de eigenheid van de scholen;
de verscheidenheid van de pedagogische en artistieke projecten.
OVSG heeft vertrouwen in de groei van mensen en teams. Om een goede service te kunnen
verzekeren, krijgen OVSG-medewerkers kansen tot voortdurende professionalisering.

2.2

Gemeenschappelijke basisdoelen van OVSG
Vanuit de eigenheid van het gemeentelijk onderwijs zijn in de lokaal tot stand gekomen
pedagogische projecten een aantal gemeenschappelijke basisdoelen te herkennen die door alle
besturen onderschreven werden.

1

Met inrichtende machten bedoelen we in deze tekst: schoolbesturen (basisonderwijs), inrichtende machten (secundair onderwijs en
deeltijds kunstonderwijs) en centrumbesturen (CVO’s en CLB’s).

-

Openheid
De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren,
ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of
nationaliteit.

-

Verscheidenheid
De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en
overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren.
Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

2.3

-

Democratisch
De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende
opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

-

Socialisatie
De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige
leden te laten deelhebben aan een democratische en pluralistische samenleving.

-

Emancipatie
De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen
te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen
mondig en weerbaar te maken.

-

Totale persoon
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische
persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan
attitudevorming.

-

Gelijke kansen
De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de
gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

-

Medemens
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid
niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde
leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

-

Europees
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt
aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

-

Mensenrechten
De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen,
discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Doelstellingen en opdrachten van de pedagogische begeleidingsdienst
De pedagogische begeleidingsdienst werkt op basis van haar begeleidingsplan aanbodgericht en
vraaggestuurd. Ze geeft advies, verstrekt informatie en biedt ondersteuning inzake diverse
pedagogisch-didactische en agogische materies. Het kan gaan om begeleiding die gericht is op de
school of het centrum, om vakoverschrijdende begeleiding of om begeleiding die gericht is op een
vak of klas. De bevordering van de onderwijskwaliteit van de instellingen, de kwaliteit van de
leerlingenbegeleiding van de CLB’s en de versterking van de beroepskwaliteit van de
personeelsleden staan hierin centraal, met bijzondere aandacht voor beginnende leerkrachten en
directies. De leden van de pedagogische begeleidingsdienst zijn niet bevoegd voor de evaluatie
en/of beoordeling van individuele personeelsleden. Deze bevoegdheid berust integraal bij de
evaluatoren aangeduid door de inrichtende macht. Een advies vanwege de pedagogische
begeleiding kan nooit de evaluatie of beoordeling vervangen.
Het jaarlijks begeleidingsprogramma dat uitgewerkt wordt in functie van het driejaarlijks
begeleidingsplan en de lokale interventies zijn het resultaat van een realistische inschatting van de
beschikbare middelen en mogelijkheden van de pedagogische begeleidingsdienst.

3

Aard van de dienstverlening
De pedagogische begeleidingsdienst kan diverse school- of centrumoverstijgende initiatieven
organiseren in een eigen aanbod. Deze initiatieven worden bekendgemaakt via de geschikte

kanalen. Als personeelsleden hieraan deelnemen, gebeurt dit in uitvoering van de vigerende
regelgeving en volgens de lokale modaliteiten.
De pedagogische begeleidingsdienst richt zich naar alle personeelscategorieën in de instellingen en
centra zoals vermeld onder 1.3. en hanteert hiervoor diverse werkvormen die zowel informatief,
stimulerend, adviserend als innoverend kunnen zijn.
3.1

Aanbodgestuurd
De pedagogische begeleidingsdienst kan op eigen initiatief elke actie ontplooien en interventies
doen om de onderwijskwaliteit/de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding van één of meer instellingen
of centra te bevorderen en om de de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te versterken.

3.2

Vraaggestuurd
De pedagogische begeleidingsdienst kan door de inrichtende macht en/of directie worden gevraagd
omwille van een specifiek vastgesteld probleem of een gesignaleerd tekort op het pedagogisch vlak
in de brede zin van het woord, of omwille van een aanvraag tot ondersteuning op basis van het
aanbod.

4

Het begeleidingsproces

4.1

Uitgangspunten
De pedagogische begeleiding is in principe vraaggestuurd. De vraag gaat uit van de inrichtende
macht of de school/het centrum. De pedagogische begeleidingsdienst kan ook zelf een aanbod
ontwikkelen.

4.2

Vraag vanuit de inrichtende macht of de directie
Bij niveaugebonden vragen richt men zich tot de niveaucoördinator van het onderwijsniveau. Bij
niveauoverstijgende vragen, richt men zich tot de directeur pedagogisch beleid.
De contactgegevens staan op http://extranet.ovsg.be.

4.3

Aanbod van de pedagogische begeleidingsdienst
Het aanbod van de pedagogische begeleidingsdienst wordt jaarlijks bekend gemaakt. Het aanbod is
schooloverstijgend en is gericht op netwerking en beleidsvoerend vermogen.

4.4

Verloop van een begeleiding

4.4.1

Algemeen
Als een inrichtende macht of een school/centrum een aanvraag doet, wordt daarop binnen de vijf
werkdagen, schoolvakanties niet inbegrepen, gereageerd. De vraag wordt steeds in een gesprek
uitgeklaard. De intensiteit, de duur en de methodiek worden beoordeeld door de pedagogische
begeleidingsdienst. De vraag wordt eveneens beoordeeld in functie van de beschikbare middelen en
de deskundigheden van de pedagogische begeleidingsdienst.
Op basis van dit gesprek wordt beslist of de begeleiding langdurig of kortlopend van aard is.

4.4.2

Langdurige begeleiding
In geval van een langdurige begeleiding wordt een intakegesprek gehouden. Indien de begeleiding
een trajectbegeleiding wordt, wordt een contract opgemaakt.
Op basis van het intakegesprek wordt een begeleidingsplan uitgewerkt, dat door de inrichtende
macht wordt goedgekeurd. Een begeleiding is eindig en beperkt in de tijd.
Indien bepaalde werkafspraken en/of de planning door de instelling niet worden gerespecteerd, kan
de begeleidingsdienst beslissen zijn programma op te schorten. Deze beslissing wordt aan de
inrichtende macht en de directie meegedeeld.
De leden van de pedagogische begeleidingsdienst delen alle relevante bevindingen en adviezen
i.v.m. de begeleidingsopdracht van de instelling mee aan de inrichtende macht en/of directie. Dit
gebeurt aan de hand van periodieke rapporten en een eindrapport, zoals vastgelegd in het
begeleidingsplan.

4.4.3

Kortlopende begeleiding
Kortlopende begeleidingen betreffen vragen met beperkte interventies. In dat geval zal de
pedagogische begeleider met de directie afspreken hoe deze begeleiding kan worden opgevat. Er
wordt geen begeleidingsplan opgesteld. Bij gerichte ondersteuning wordt feedback gegeven aan de
aanvrager.

5

Samenwerking met andere onderwijsondersteunende diensten
De pedagogische begeleiding werkt nauw samen met andere netgebonden initiatieven zoals de
nascholing. Zo nodig doet de pedagogische begeleidingsdienst een beroep op externe deskundigen.
De pedagogische begeleidingsdienst werkt ook samen met de andere pedagogische
begeleidingsdiensten, zowel structureel als voor projecten.

6

Deontologie van de pedagogische begeleiding
De medewerkers van OVSG werken vanuit een missie en vanuit gemeenschappelijke basisdoelen.
Ze zullen deze missie en basisdoelen steeds als leidraad hanteren tijdens de uitvoering van hun
opdrachten.
De personeelsleden behartigen de belangen van de bij OVSG aangesloten leden van het stedelijk
en gemeentelijk onderwijs en van de contractanten bij OVSG. Zij handelen betrouwbaar en integer
en vervullen hun taken persoonlijk en nauwgezet conform deze werkingscode en het
arbeidsreglement van OVSG.
Ze gaan correct om met de onderwijsparticipanten en met informatie die door de instellingen en
schoolbesturen ter beschikking wordt gesteld.
De personeelsleden mogen hun gezag niet aanwenden voor politieke en commerciële doeleinden.
De leden van de pedagogische begeleidingsdienst kunnen bij de uitoefening van hun opdracht
toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. Zij zijn, conform het decreet rechtspositie van het
gesubsidieerd onderwijs, gebonden aan het ambtsgeheim zolang dit niet expliciet wordt opgeheven.

7

Klachtenprocedure
Eventuele klachten worden schriftelijk gemeld aan de algemeen directeur van OVSG op de
administratieve zetel, terug te vinden op www.ovsg.be.
Elke schriftelijke klacht wordt binnen de 30 werkdagen beantwoord. Deze termijn wordt opgeschort
tussen 11 juli en 15 augustus.

Organigram
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BEGELEIDINGSPLAN POC 2015-2018
INLEIDING
In dit beleidsplan beschrijven we de doelstellingen van de POC voor de periode 2015-2018. Deze
doelstellingen kwamen tot stand op basis van de decretale opdrachten, de missie en visie,
intern overleg en de aanbevelingen uit het rapport van de evaluatie POC (Commissie Monard).

ORGANISATIE
Rechtsgrond:


Decreet CLB (2009 art 89, 90 en 91)
Art. 89. De gefinancierde centra, de gesubsidieerde officiële centra en de gesubsidieerde vrije centra richten ieder een
permanente ondersteuningscel op, voor de netgebonden ondersteuning. Deze permanente ondersteuningscellen
krijgen hiertoe respectievelijk [5,1 omkaderingsgewichten, 1,7 omkaderingsgewichten en 10,2
omkaderingsgewichten]¹.
Art. 90. § 1. [Elk centrum kan, na onderhandeling in het lokaal comite?, driejaarlijks maximaal e?e?n
omkaderingsgewicht van het omkaderingsgewicht, vermeld in artikel 70, overdragen aan het permanent
ondersteuningscentrum. De totale overdracht aan elk permanent ondersteuningscentrum kan echter niet meer
bedragen dan het dubbele van het omkaderingsgewicht, vermeld in artikel 89, tweede lid.] Elk centrum mag eveneens
het overeenstemmende werkingsbudget geheel of gedeeltelijk overdragen.
§ 2. De toepassing van § 1 mag er niet toe leiden dat een centrum zijn basisformatie bedoeld in artikel 74 niet meer kan
realiseren.
Decr. 7-7-2006
Art. 91. [Met de omkaderingsgewichten bedoeld in de artikelen 89 en 90, kunnen betrekkingen in alle ambten, inclusief
de coordinatiefunctie bedoeld in artikel 76, gefinancierd of gesubsidieerd worden.
In de omkaderingsgewichten bedoeld in artikel 89 is een vaste benoeming mogelijk. In de overgedragen
omkaderingsgewichten bedoeld in artikel 90 is geen vaste benoeming mogelijk. Vastbenoemde personeelsleden en
tijdelijke personeelsleden met een aanstelling van doorlopende duur, kunnen worden toegewezen aan de permanente
ondersteuningscel en worden in hun centrum tijdelijk vervangen op basis van de toegekende en niet overgedragen
omkaderingsgewichten.]
Decr. 14-2-2003



Decreet kwaliteit onderwijs (2009 hfdst 7 art 29)
Art. 29. § 1. De permanente ondersteuningscellen vermeld in artikel 89 van het decreet van 1 december 1998
betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding hebben als opdracht om de professionalisering van de
personeelsleden van de CLB te versterken. Zij maken hierover afspraken met de pedagogische begeleidingsdienst van
het eigen centrumnet.
§ 2. Iedere permanente ondersteuningscel stelt driejaarlijks een begeleidingsplan op voor de volgende drie schooljaren.
De permanente ondersteuningscel deelt dat begeleidingsplan mee aan de CLB en aan de Vlaamse Regering.
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Jaarlijks rapporteren de permanente ondersteuningscellen aan de Vlaamse Regering over de activiteiten van het vorige
schooljaar, met inbegrip van een financiële verantwoording over de ontvangen werkingsmiddelen.
§ 3. Iedere permanente ondersteuningscel stelt een werkingscode op en maakt die bekend bij de CLB en hun
personeelsleden.
§ 4. Iedere permanente ondersteuningscel onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De
permanente ondersteuningscel kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.
§ 5. Het begeleidingsplan, de jaarlijkse rapportering en de werkingscode kunnen geïntegreerd worden in de
documenten vermeld in artikel 15, § 2 en § 3



BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor
leerlingenbegeleiding (2009) 1

Organisatieschema


Organisatieschema (organogram OVSG en POV) zie bijlage

Partners en belanghebbenden
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CLB’s OGO
o ICLB Gent
o SCLBA
o CLB VGC
o PCLBA
o PCLBL
Directeurenoverleg CLB
Medewerkers CLB
Scholen
Ouders en leerlingen
Pedagogische begeleiding CLB, koepels (reguliere begeleiding) en de inrichtende besturen
Andere netten (VCLB, GO!)
Samenwerking POC GO!
Internettensamenwerkingscel (ISC)

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14124
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MISSIE VAN DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL
POC bouwt een partnerschap uit met de CLB’s van OVSG en POV om hun daadkracht te versterken.
Vanuit een gedeelde zorg voor een optimale leerlingenbegeleiding zet dit partnerschap in op innovatie
en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en
doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. POC versterkt het partnerschap door zich te engageren
in samenwerkingsverbanden op centraal niveau.

CONTEXEIGEN VISIE
Vertaling van de decretale opdrachten van het POC (artikel 29 Kwaliteitsdecreet):



Competentieontwikkeling van alle CLB-medewerkers
o
o
o
o
o
o
o



Professionaliseringsbeleid
o Vanuit de missie van het POC een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering
van de CLB’s en de CLB-medewerkers en het realiseren van een kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding.
o

o
o
o



De leidinggevenden (mandaathouders en coördinatoren) van de CLB’s ondersteunen
Competentieontwikkeling van de leidinggevenden
Kwaliteitsvolle, doelgerichte en transparante leerlingenbegeleiding in samenwerking met
alle actoren uitdiepen
Ondersteuning bij het ontwikkelen van een beleid rond gelijke onderwijskansen naar de
scholen toe

Maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties
o
o




Beginnende CLB-medewerkers vlot en kwaliteitsvol inwerken in de kernopdrachten van
een centrum;
Beginnende CLB-medewerkers vlot en kwaliteitsvol ondersteunen in de hen toegekende
bijzondere opdrachten binnen het de CLB’s;
De implementatie van methodieken ondersteunen;
Schoolondersteunend werken ondersteunen: versterking implementatie fase 0 en 1
Competentieverhoging van de medewerkers rond implementatie M-decreet, ICF-kader
Competentieverhoging van de medewerkers rond toepassing IJH
Competentieverhoging in het werken met protocollen (PRODIA)

Innovatief werken.
Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

POC als lerende organisatie
Communicatie:
o intern
o extern
 naar stakeholders
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o

o

 naar de CLB-medewerkers
kanalen
 e-zine
 Imago
 nieuwsbrief
 extranet
 website
aard

DOELGROEPEN
Primaire doelgroepen:







Directie
Coördinatoren
Beginnende personeelsleden
Alle medewerkers
Ondersteuning centrumbeleid

Secundaire doelgroepen:




Scholengemeenschappen
Scholen

PROFESSIONALISERINGSAANBOD
De POC wil de CLB-medewerkers versterken in hun competenties. We maken gebruik van verscheidene
methodieken rekening houdend met de basiskennis van de CLB-medewerkers en de te verwerven kennis
en vaardigheden.


Lerende netwerken
Lerende netwerking en benchmarking tussen de CLB’s van het officieel gesubsidieerd
onderwijs stimuleren en faciliteren.
o Het bevorderen van netwerking voor prioritaire doelgroepen.
o Aansturen van verschillende intervisiegroepen met CLB-medewerkers vanuit de
verschillende centra (kwaliteit, IJH, M-decreet, informatieveiligheid)
Kennisoverdracht /nascholing
o Naast het eigen nascholingsaanbod werken we samen met POC GO! aanvullende
vormingen uit
o We verzorgen van vormingen op maat van de centra
o POC faciliteert het zoeken van externe deskundigen in nauw overleg met de CLB’s
o





Lokale ondersteuning en begeleiding
o

De nieuwe leidinggevenden vormen en ondersteunen in hun opdracht als CLBmandaathouder.
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o
o

o



Op vraag van het inrichtend bestuur van de CLB’s en in samenspraak met dit bestuur en
de CLB’s een remediërend begeleidings- en actieplan uitwerken en opvolgen.
Uitwerken van een begeleidingsaanbod voor nieuwe mandaathouders in samenspraak
met de mandaathouder, de pedagogische begeleiding CLB en de pedagogische
begeleiding scholen;
Nieuwe mandaathouders coachen en ondersteunen.

Kwaliteits- en organisatieontwikkeling ifv beleidsvoerend vermogen van de centra
o
o
o

Ondersteunen, implementeren en sensibiliseren van de centra in hun werking rond
kwaliteitszorg.
Introduceren en implementeren van zelfevaluatie-instrumenten
Informatiseringsproject (LARS) implementeren;

o

Monitoring beleidsdoelstellingen

o
o
o

De centra ondersteunen in het opmaken van beleid rond informatieveiligheid;
Faciliteren en coördineren van collegiale ondersteuning in functie van kwaliteitsbeleid in
de centra;
Faciliteren en ondersteunen van de implementatie PRODIA

o

Ondersteunen implementatie M-decreet

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES
Focus is de leerling vanuit holistisch perspectief



Proactief en responsief alle maatschappelijke ontwikkelingen opvolgen
o






Op permanente basis nieuwe ontwikkelingen opvolgen, mee uitwerken en vervolgens de
impact op de CLB’s duiden.

Regelgeving in onderwijs en welzijn opvolgen (implementatie)
o CLB’s begeleiden en ondersteunen bij de implementatie van nieuwe regelgeving.
Voorstellen tot vernieuwing
Ontwikkelen nieuwe methodieken
o Ondersteunen van de Implementatie ICF binnen M-decreet
Netwerking / samenwerking tussen de centra OGO en netoverstijgend (GO! en VCLB) en met
partnerorganisaties (doel: versterken professionalisering en gelijkgerichtheid)
o
o
o
o
o
o

o
o

Samenwerking met de netwerkpartners op niveau van de school, het CLB en de
pedagogische begeleidingsdienst;
Samenwerking met pedagogische begeleidingsdienst, departement onderwijs, VLOR;
Samenwerking met de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC);
Samenwerking met de stedelijke pedagogische begeleidingsdienst Gent;
Samenwerking met Strategisch Team Antwerpen;
Participeren aan overleg met de CLB-inspectie, kabinet en administratie ministerie van
Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen, kabinet en administratie Welzijn Volksgezondheid
en Gezin;
Contacten onderhouden met organisaties die wetenschappelijk onderzoek verrichten;
Contacten onderhouden met organisaties die externe hulpverlening inrichten.

Begeleidingsplan POC 2015-2018

5

o
o



CLB’s beleidsmatig ondersteunen bij het installeren van samenwerkingsverbanden tussen
school, CLB en externen;
Informeren, uitwisselen, afstemmen, gelijkgerichtheid en ontwikkeling realiseren binnen
de internettensamenwerkingscel en zo nodig met de onderwijskoepels.

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.
o
o
o
o
o

Samenwerking met de 6 sectoren Integrale Jeugdhulp (IJH);
Samenwerking met welzijn en gezondheid;
Gelijklopende, gestandaardiseerde en objectieve diagnostiek, indicatiestelling en
toewijzing in CLB en onderwijs (protocollering diagnostiek PRODIA);
Updaten van de webapplicatie voor onderwijsloopbaanbegeleiding (Onderwijskiezer);
Opvolgen, mee uitwerken, ontwikkelen en evalueren van CLB-gerelateerde projecten die
door de overheid gesubsidieerd worden.

POC ALS LERENDE ORGANISATIE
Kwaliteitszorg:





POC onderzoekt en bewaakt de kwaliteit op een systematische wijze
Evaluatie gehele werking (structuur, middelen, kwaliteit,…)
Optimaal inzetten van mensen (competenties) en middelen

Eigen professionalisering



Kans tot persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op de eigen competenties en belangstellingen en
gelinkt aan de doelstellingen

Zelfsturend team:



POC en de mandaathouders CLB bepalen samen de thema’s waarrond gewerkt wordt.
Samen worden de doelstellingen bepaald, en elk teamlid neemt de verantwoordelijkheid over een
aantal dossier en koppelt terug naar het team die ondersteunende feedback geeft en zo nodig
bijstuurt.

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING/ADMINISTRATIE
Voorwaarden om onze opdrachten te kunnen vervullen






Secretariaat
o Afstemming en samenwerking met secretariaat voor verslaggeving, de uitwerking van
nieuwe materialen en de opmaak van het e-zine (POCket-info)
Documentbeheer
o Gebruik van een online documentbeheersysteem toegankelijk voor alle centra
Logistieke ondersteuning
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o Gebruik van de faciliteiten van beide koepels
ICT koepels POV en OVSG
o Gebruik van de ondersteuning door de ICT-dienst van beide koepels
Mediatheek zie koepels

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Wat moet er aanwezig zijn (personeel, middelen) om te slagen.


Voldoende omkadering om aan het kwaliteitsdecreet te kunnen voldoen:
o

Het decreet CLB voorziet slechts 0.94 omkaderingsgewicht aan de POC voor de
ondersteuning van de centra. Gezien deze beperkte omkadering dient het POC in overleg
te gaan met de inrichtende besturen van de CLB’s om omkaderingsgewichten vanuit de
CLB’s over te dragen aan het POC.



Multidisciplinair team, complementariteit in de competenties van de teamleden



Duidelijke positionering POC als samenwerkingsverband tussen OVSG en POV.

Begeleidingsplan POC 2015-2018

7

ACTIEPLAN 2015-2018

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE POC STIMULEERT DE COMPETENTIEGERICHTE ONTWIKKELING EN
PROFESSIONALISERING VAN ALLE CLB-MEDEWERKERS EN DE ORGANISATIEONTWIKKELING VAN DE CLB’S
Operationele doelstellingen

O.D 1.1

O.D. 1.2

O.D. 1.3

Acties en indicatoren

De POC maakt driejaarlijks een begeleidingsplan op in
afstemming met de belanghebbenden.

POC maakt jaarlijks een professionaliseringsaanbod voor de
CLB-medewerkers
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20162017

20172018

X

X






Begeleidingsplan
Overleg POC OVSG/POV en PBD
Overleg mandaathouders CLB
Bijsturing begeleidingsplan

X
X
X





Fiches nascholing POC OGO
Fiches nascholing POC OGO en GO!
Intervisiegroepen
o Kwaliteitszorg
o DRM/IJH
o Buitengewoon onderwijs
o M-decreet, specifiek rond ICFkader

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Directeurenoverleg
Bevraging via POCket-info
Evaluaties van de nascholingen

X

X

X

X

X

X

X

X

X





Het POC brengt de noden van de CLB-medewerkers in kaart

20152016

O.D. 1.4



POC volgt zowel regelgeving als vernieuwingen binnen
onderwijs, leerlingenbegeleiding en jeugdzorg.




Implementatie M-decreet
o Regelgeving
o Werken met (gemotiveerd)
verslag
o Omgaan met specifieke
onderwijsbehoeften
o HGD-trajecten
Implementatie IJH
Beleidsinitiatieven onderwijs, welzijn
volksgezondheid en gezin

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

SD 2: POC ZET IN OP EEN KWALITEITSVOLLE ONDERSTEUNING VAN ALLE CLB-MEDEWERKERS DOOR HAAR EIGEN
WERKING TE OPTIMALISEREN EN AF TE STEMMEN
O.D. 2.1

O.D. 2.2

O.D. 2.3

De POC stemt haar kwaliteitszorg af op het kwaliteitsbeleid van
OVSG en POV

Afstemming binnen POC

De POC biedt de individuele medewerkers kansen om de nodige
expertise verder te ontwikkelen.






Documentenbeheer
Middelenbeheer
Werkingsprocessen
Functionerings- en evaluatiecyclus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X





Frequent intern overleg
Afstemming met de PBD OVSG en POV
Afstemming met beleid OVSG (DC+) en
POV

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Eigen professionalisering door interne en
externe vormingen
Deelname seminarie
Literatuurstudie

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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O.D 2.4

Opvolging regelgeving in CLB, onderwijs en welzijn



Gelijkgerichte visie op begeleiding
(ondersteuning door ontwikkelingsdienst
OVSG)

X



Afstemming en overleg met
koepelwerking OVSG

X

X

X

SD 3: POC ONDERSTEUNT HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN VAN DE CENTRA
O.D 3.1

O.D 3.2

O.D 3.3

O.D 3.4




Faciliteert collegiale ondersteuning
Benchmarking

X

X

X

X

X

X

POC ondersteunt personeelsleden met een leidinggevende
functie




Lerende netwerking
Nieuwe mandaathouders coachen

X

X

X

POC ondersteunt de centra bij de uitbouw van hun
kwaliteitszorg





X

X

X

X

X

X

X




Monitoring beleidsdoelstellingen
Intervisiegroep kwaliteit
Bewaken van de kwaliteit en opmaak van
indicatoren bij acties die de POC
organiseert
Datawarehousing LARS
Informatieveiligheid

X

X

X





Bijzondere aandacht bij nascholingen
Bijzondere aandacht bij intervisiegroepen
Faire diagnostiek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POC stimuleert netwerkvorming

POC sensibiliseert en ondersteunt de centra in hun opdracht om
prioritair en intensief de leerlingen te begeleiden die in hun
ontwikkeling en leerproces bedreigd worden besteedt daarbij
bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale
achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn

Begeleidingsplan POC 2015-2018
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X

X

SD 4: SAMENWERKING MET VERSCHEIDENE ONDERWIJSACTOREN IN FUNCTIE VAN DE KWALITEIT VAN DE
LEERLINGENBEGELEIDING
O.D 4.1






POC werkt structureel samen met de POC GO!




O.D 4.2

POC werkt netoverstijgend samen met als doel gelijkgerichtheid
binnen de sector







O.D 4.3





POC werkt samen met universiteiten, hogescholen, externe
partners in functie van innovatie en wetenschappelijk
onderzoek




Begeleidingsplan POC 2015-2018
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Overlegmomenten tussen beide POC’s
Overlegmoment in de ISC
Overlegmoment met RADI
Afstemmen en organiseren
professionaliseringsaanbod
Openstellen van de vormingen
Overlegmomenten rond
beroepsgeheim/IJH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Deelname ISC
PRODIA
Onderwijskiezer
Ad hoc werkgroepen in functie van
inhoudelijke thema’s
Overlegmomenten rond deontologie, IJH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEACH-project (Europees project)
VWVJ
Vlaams- Nederlandse samenwerking:
stuurgroep HGW/HGD en Seminarium
Orthopedagogiek Utrecht
Opvolgen wetenschappelijk onderzoek
Netwerking

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

BIJLAGE ORGANOGRAM POC 2

Coördinatie POC
OVSG

Pedagogisch adviseur
POV

Secretariaat POC

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch Medewerker

Arts

PPC

PPC

2

Voorlopig organogram in afwachting van openstellen vacature coördinator POC
Begeleidingsplan POC 2015-2018

12

S AMENWERKINGSOVEREENKOMST
V OLWASSENENONDERWIJS
150520 samenwerking volw

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES






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

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van de ondersteuning van het
volwassenenonderwijs. Hierbij worden rond x thema’s projecten gerealiseerd. De eerste drie projecten
hebben betrekking op de opdrachten geformuleerd in artikel 49 van het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs.






curriculumontwikkeling
verworven competenties
onderwijs aan gedetineerden
afstandsleren, e-leren en gecombineerd leren
geletterdheid

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN
3.1 THEMA 1: CURRICULUMONTWIKKELING
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 1.1: Coördineren van de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen in het
volwassenenonderwijs.
Doelstelling 1.2: Coördineren van de actualisering van bestaande opleidingsprofielen in het
volwassenenonderwijs.
Doelstelling 1.3: Coördineren van de netoverstijgende leerplanontwikkeling in het volwassenenonderwijs.

3.2 THEMA 2: VERWORVEN COMPETENTIES
OVSG neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 2.1: Coördineren van de ontwikkeling van instrumenten en procedures inzake de erkenning van al
verworven competenties.

3.3 THEMA 3: ONDERWIJS AAN GEDETINEERDEN
Vocvo neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 3.1: Opvolgen en ondersteunen van de werking van de onderwijscoördinatie en het
onderwijsaanbod in de gevangenissen.
Doelstelling 3.2: Opvolgen en ondersteunen van de implementatie van de visie en het strategisch beleidsplan
voor het onderwijs aan gedetineerden.

3.4 THEMA 4: AFSTANDSLEREN, E-LEREN EN GECOMBINEERD LEREN
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 4.1: Ondersteunen van expertise-ontwikkeling en expertise-uitwisseling inzake afstandsleren, eleren en gecombineerd onderwijs in de volwasseneneducatie.

3.5 THEMA 5: GELETTERDHEID
Vocvo neemt rond dit thema het voortouw.
Doelstelling 5.2: Opvolgen en ondersteuning van de implementatie van de doelen m.b.t. het
volwassenenonderwijs in het plan geletterdheid.

Samenwerkingsprotocol Onderwijscentrum Brussel - netgebonden begeleidingsdiensten

Situering
In het onderwijsdecreet XXV (ODXXV, zie bijlage) krijgen het Onderwijscentrum Brussel (OCB)
en de netgebonden begeleidingsdiensten (PBD) de opdracht om een samenwerkingsprotocol af
te sluiten.
Dit samenwerkingsprotocol dient de onderlinge uitwisseling, afstemming en samenwerking
tussen het OCB en de PBD op vlak van onderwijs in de grootstedelijke en meertalige context te
bevorderen.
Het protocol moet direct of indirect bijdragen tot de kwaliteit van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel en biedt ook garanties voor de doorstroom van expertise naar Vlaanderen
(prioriteit voor de Vlaamse Rand).

Samenwerkingsprotocol
Artikel 1

principes en uitgangspunten

Elke school staat voor de uitdaging de eindtermen te bereiken bij alle leerlingen en hen
toekomstperspectief te bieden voor hun verdere schoolloopbaan en maatschappelijke
integratie in de samenleving. De Brusselse school ervaart vanuit een complexe context heel
wat professionaliseringsnoden om op deze uitdaging een antwoord te bieden en moet dan ook
de nodige ondersteuning vanuit de PBD en het OCB kunnen krijgen.
De PBD hebben in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een reguliere begeleidingsopdracht
en een aantal aanvullende opdrachten, die decretaal zijn vastgelegd.
Het OCB heeft vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie de opdracht om extra
ondersteuning te voorzien voor de Brusselse scholen rond inhouden die voortvloeien uit de
eigenheid van de Brusselse situatie.
 Het OCB en de PBD ontwikkelen een samenwerking op het continuüm informeren,
uitwisselen, afstemmen en samenwerken.
 Het OCB en de PBD werken samen vanuit een kader van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid.
 Het OCB en de PBD respecteren elkaars eigenheid, rol, verantwoordelijkheid en
autonomie.
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Artikel 2

ondersteuningsinhouden

De extra ondersteuning van het OCB richt zich op inhouden, eigen aan de Brusselse situatie:
taal en meertaligheid (ICT en mediawijsheid), ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met
diversiteit (en armoede), brede school en breed leren. Met betrekking tot de ondersteuning
van deze inhouden worden tussen de PBD en het OCB afspraken gemaakt (zie verder).
Artikel 3

samenwerking bovenlokaal mbt de ondersteuning van Brusselse scholen

Het OCB en de PBD informeren elkaar en maken afspraken over de vragen van en het aanbod
voor Brusselse scholen. Deze afspraken dienen te leiden tot maximale afstemming en
complementariteit.
Vanuit deze samenwerking kunnen ook gezamenlijke initiatieven genomen worden voor de
Brusselse scholen.
Minimum één keer per jaar organiseert het OCB en de PBD een overleg om de
ondersteuningsvragen, het ondersteuningsaanbod en gezamenlijke initiatieven te bespreken.
Artikel 4

samenwerking lokaal mbt de ondersteuning van Brusselse scholen

De ondersteuners van het OCB en de PBD maken samenwerkingsafspraken over het
ondersteuningstraject op de lokale school, zowel op het vlak van ondersteuningsinhouden als
begeleidingsstrategie (taakverdeling, inhoudelijke afstemming, begeleidingsaanpak,…). Deze
afspraken worden gemaakt in overleg met de school. De school ervaart de ondersteuning
vanuit de verschillende ondersteuningsinstanties als één werking die hen begeleidt in het
ontwikkelen van kwaliteitsvol onderwijs.
De ondersteuners vanuit het OCB en de PBD krijgen vanuit hun organisatie de expliciete
opdracht om deze lokale samenwerking te ontwikkelen.
Artikel 5

expertisedeling

Het OCB en de PBD delen expertise mbt de gezamenlijke ondersteuningsinhouden en inzichten
op het vlak van begeleidingsstrategie in functie van de versterking van de eigen werking en in
functie van de inzetbaarheid buiten Brussel (met prioriteit voor de Vlaamse Rand).
Volgende thema’s moeten bij deze expertisedeling zeker aan bod komen: taalonderwijs en
taalgericht vakonderwijs (met aandacht voor omgaan met meertaligheid en meertalige
opvoeding, de link met ICT,…); ouderbetrokkenheid in grootstedelijke context (met het oog op
het versterken van leerkansen van leerlingen); brede school ontwikkeling; omgaan met
diversiteit (met specifieke aandacht voor onderwijskundige elementen gelinkt aan
kansarmoede);…
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Ook thema’s als onthaal van nieuwe leraren, anderstalige nieuwkomers,… zijn in deze context
belangrijk.
Om deze expertisedeling systematisch aan te pakken, wordt een overlegplatform gecreëerd
waarbij thematisch de deskundigheid wordt gedeeld.
Artikel 6

uitvoeringsmodaliteiten

 Jaarlijks worden binnen bovenstaand samenwerkingsprotocol – na evaluatie van het
voorbije jaar – concrete werkafspraken gemaakt tussen het OCB en de PBD.
 Het OCB en de PBD rapporteren jaarlijks over deze samenwerking naar hun
respectievelijke opdrachtgevers.
 Dit samenwerkingsprotocol is van onbepaalde duur, maar kan in onderling overleg te
allen tijde worden gewijzigd.

Lieven Boeve
Directeur-generaal VSKO

Patriek Delbaere
Algemeen directeur OVSG

Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO!

Piet Vervaecke
Entiteitsverantwoordelijke OCB
Vlaamse Gemeenschapscommissie
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S AMENWERKINGSOVEREENKOMST
C OMPETENTIE - ONTWIKKELING / INCLUSIEVERE
SCHOOL
1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES






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

Rond dit thema zal het GO! in nauwe samenwerking met OVSG het voortouw nemen.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van:




De ondersteuning in de scholen van het buitengewoon onderwijs bij de verbreding en verdieping van
het aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen.
De ondersteuning van scholen van het buitengewoon onderwijs bij de uitbouw van het type
basisaanbod.
De uitbouw van een globaal professionaliseringstraject en -structuur voor de ondersteuning in de
scholen van personeelsleden van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs
inzake het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN
3.1 DOELSTELLING 1
Het digitaal en online uitwisselen van expertise die ontwikkeld werd en zal worden door de
verschillende participerende organisaties/partijen.

3.2 DOELSTELLING 2
Het opzetten van netoverstijgende vorming .

3.3 DOELSTELLING 3
Het wetenschappelijk onderbouwen van de expertise door een ondersteuningsgroep van
wetenschappers en het ondersteunen van de bijbehorende processen.

S AMENWERKINGSOVEREENKOMST
T AALBELEID
1 SAMENWERKENDE ORGANISATIESDE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST
VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP





de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers …

Rond dit thema zal PBDKO het voortouw nemen.

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Taalbeleid: de pedagogische begeleiding zet een netoverschrijdende samenwerking op binnen het continuüm
informeren, uitwisselen, afstemmen en samenwerken om de onderwijstaal Nederlands in scholen te
versterken om leerlingen met succes de schoolloopbaan te doen doorlopen.

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN
3.1 DOELSTELLING 1
Lokaal en bovenlokaal samenwerken naar aanleiding van projecten (zoals bv. EDT – Europese dag van de talen
of de Week van het Nederlands (Taalunie) of netwerken of LOPS.)

3.2 DOELSTELLING 2
Elkaar informeren, expertise-uitwisseling rond jaarlijks af te spreken begeleidingsactiviteiten met impact op de
klasvloer in thema’s zoals meertaligheid, taalscreening, school- en instructietaal, aandacht voor
scharniermomenten in de onderwijsloopbaan op minimaal … momenten per schooljaar.

3.3 DOELSTELLING 3
Samenwerken aan de professionalisering en een gemeenschappelijke kennisbasis rond thema’s zoals
meertaligheid, taalscreening, school- en instructietaal, …

Tweemaal 5 uitdagingen

Conceptnota naar aanleiding van de opvolging rapport evaluatie PBD -OVSG

In februari 2014 stelde de commissie onder leiding van de heer Georges Monard haar rapporten voor
met betrekking tot de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten. Om zicht te krijgen op de
werking en de effecten van de pedagogische begeleidingsdienst gebruikte de commissie verschillende
databronnen en perspectieven waaronder een cliëntbevraging.
De inhoud van deze rapporten werd reeds op verschillende fora toegelicht. De bedoeling van deze
nota is om een stap verder te gaan en de geformuleerde aanbevelingen te vertalen in uitdagingen die
houvast bieden voor toekomstige initiatieven en acties. We hebben ons hierbij zowel gebaseerd op
het specifiek rapport evaluatie pedagogische begeleidingsdienst OVSG als op het overkoepelend
rapport. Tevens is het een eerste aanzet tot invulling van het begeleidingsplan 2015-2018 dat tegen 1
juni 2015 ingediend moet worden.
Net zoals een doorlichting voor scholen een instrument is tot ontwikkeling, biedt deze evaluatie ook
kansen tot optimalisering van de eigen werking van de pedagogische begeleidingsdienst. Vanuit deze
visie willen we het rapport hanteren. Het is echter geen vrijblijvend document. In het nieuwe
regeerakkoord staat expliciet vermeld dat de aanbevelingen als resultaat van de visitatie van de
pedagogische begeleidingsdiensten vervat in de verschillende rapporten Monard, moeten opgevolgd
worden. Een tweede visitatie wordt voorzien in de tweede helft van de regeerperiode, waarbij
nagegaan wordt of de pedagogische begeleidingsdiensten de doelstellingen effectief bereikt hebben.
Verschillende initiatieven en acties werden reeds opgestart in het schooljaar 2013-2014. Ze
anticiperen op, spelen onmiddellijk in en hebben snel effect op de voorgestelde uitdagingen. Ze
worden verdergezet en aangevuld in het schooljaar 2014-2015. Deze conceptnota wil jullie uitdagen
om samen mee de bakens uit te zetten voor een kwaliteitsvolle pedagogische begeleidingsdienst.

Tweemaal 5 uitdagingen
De commissie heeft uitdrukkelijk gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering. Dit
weerspiegelt zich in het aangeven van verbeterpunten geformuleerd in de vorm van aanbevelingen.
Een onderscheid kan gemaakt worden tussen aanbevelingen met betrekking tot organisatiegebieden
en aanbevelingen met betrekking tot resultaatsgebieden.
Onder organisatiegebieden verstaan we die aspecten die te maken hebben met enerzijds missie, visie
en strategie van de pedagogische begeleidingsdienst en anderzijds met betrekking tot de
ondersteunende processen in de organisatie. Zij vormen de rode draad doorheen het rapport. De
resultaatsgebieden zijn rechtstreeks gelinkt aan de decretale opdrachten van de pedagogische

Conceptnota

05/09/2014

Pagina | 1

begeleidingsdienst1. Ze zijn concreter en afgestemd op de specifieke taak van de pedagogische
begeleidingsdienst.
Het is duidelijk dat de organisatiegebieden een impact hebben op de effectiviteit en efficiëntie
waarmee resultaten bereikt worden. Vandaar de sterke verwevenheid tussen beide gebieden, ook
doorheen het evaluatierapport. Dit komt onder meer tot uiting door de herhaling van een aantal
aanbeveling doorheen het rapport. Ook in het vervolg van deze nota is het belangrijk om steeds de
onderlinge verbanden te blijven zien tussen beide gebieden.
We opteren ervoor om de aanbevelingen te vertalen naar uitdagingen. Op die manier kunnen we een
aantal aanbevelingen bundelen zodat het geheel beheersbaar en overzichtelijk blijft. Daarnaast
zetten uitdagingen sterker aan tot actie en initiatief. Ze spelen in op de positieve drive en motivatie
die heerst binnen de pedagogische begeleidingsdienst.

Doel nota
We zien deze nota als een werkinstrument. Het is een richtdocument om verbeteracties op te enten.
Het biedt de nodige houvast om verbetertrajecten aan op te hangen maar geeft ook richting om
niveau specifieke acties op te zetten. Het brengt een collectief denkproces op gang en draagt bij tot
de gezamenlijke doelgerichtheid. Op niveau van de pedagogische begeleidingsdienst kan het
bijdragen tot bewustere prioritering van organisatie brede doelstellingen, wat op zich al een
tegemoetkoming is aan een aanbeveling vanuit het rapport. Deze nota kan ook inspiratie bieden voor
het volgend begeleidingsplan. Opgesomde uitdagingen zullen op die manier structureel verankerd
worden binnen de werking van de pedagogische begeleidingsdienst.
De pedagogische begeleidingsdienst is ingebed binnen de algemene structuur van OVSG.
Aanbevelingen met betrekking tot de pedagogische begeleidingsdienst hebben hun impact op de
algemene organisatie van OVSG. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de afstemming tussen
nascholing en begeleiding of aan de interne professionalisering. Dit vraagt om samenwerking tussen
de verschillende diensten. Deze nota biedt houvast om op een gestructureerde manier over een
aantal aspecten in gesprek te gaan over de verschillende diensten heen.

Hoe verder?
Diepgaande verbeter- en vernieuwingstrajecten vragen tijd en een strategie op langere termijn. De
opvolging gebeurt via de pedagogische raad. Tevens wordt de nota gehanteerd als toetsingskader
om bepaalde acties/initiatieven al dan niet te nemen. Daarnaast willen we met een aantal
zogenaamde ‘quickwins’ snel effect zien. Dit stimuleert en motiveert. Tot slot heeft OVSG al binnen
de uitwerking van haar nieuwe organisatiestructuur geanticipeerd op aanbevelingen uit het
evaluatierapport. Effecten hiervan worden ook geleidelijk aan zichtbaar.

1

Zie bijlage 1: Decreet betreffende kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, art 15§1.
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5 uitdagingen op organisatieniveau
UITDAGING 1:

BEGELEIDINGSINITIATIEVEN VAN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST VAN OVSG VERTREKKEN
VANUIT

EEN

GEZAMENLIJK

EN

THEORETISCH

EN

WETENSCHAPPELIJK

ONDERBOUWD

REFERENTIEKADER.

Doorheen het evaluatierapport maakt de commissie verschillende malen gewag van het belang van
een geëxpliciteerde en onderbouwde visie op begeleiding. De commissie stelt vast dat er in alle
diensten weinig sprake is van een expliciete begeleidingstheorie, die beantwoordt aan recente en
onderbouwde inzichten ten toegepast wordt in de begeleidingspraktijken (overkoepelend rapport
p.7). De begeleidingsactiviteiten zijn vooral gebaseerd op de opgebouwde praktijkkennis. De
commissie beveelt daarom aan om een overkoepelende gedragen en onderbouwde begeleidingsvisie
uit te werken en hierbij aandacht te hebben voor innovatie en expertiseontwikkeling op het vlak van
nascholing en professioneel leren van volwassenen. Wij vertalen deze aanbeveling in het uitwerken
van een draaiboek begeleiding. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de gedragenheid en
betrokkenheid van alle medewerkers. Het proces om te komen tot een begeleidingsvisie en strategie
is even belangrijk dan het product op zich.

UITDAGING 2:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST VAN OVSG ZET IN OP EEN NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE
WERKING MET RESPECT VOOR DE EIGENHEID VAN DE VERSCHILLENDE NIVEAUS.

De commissie erkent de inspanningen van de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG voor het
leggen van bruggen tussen de verschillende onderwijsniveaus en het realiseren van meer
gemeenschappelijkheid. Ze moedigt OVSG aan om de inspanningen te continueren en te versterken.
Een overkoepelende gedragen en onderbouwde begeleidingsvisie kan hierbij ondersteuning geven
(cf. uitdaging 1). Tevens biedt niveau-overschrijdend werken kansen tot interne kennisdeling en
expertiseopbouw (cf. uitdaging 4). Toch dient ook aandacht te gaan naar de eigenheid van de
verschillende niveaus waarbij vooral het verschil in specificiteit tussen leerplichtonderwijs en nietleerplichtonderwijs, in casu het Deeltijds Kunstonderwijs en het Volwassenonderwijs een belangrijk
gegeven is.

UITDAGING 3:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST VAN OVSG IS EEN PERFORMANTE ORGANISATIE. ZE STELT
DUIDELIJKE PRIORITEITEN, HANTEERT EEN DOELGERICHTE STRATEGIE, HEEFT EEN EFFICIËNTE INTERNE
ORGANISATIE EN INVESTEERT IN SAMENWERKINGSVERBANDEN.

In het algemeen rapport stelt de commissie dat de begeleidingsdiensten nog grotere winst kunnen
halen door het zichzelf versterken als professionele organisatie en door een efficiëntere wijze van
werken. Specifiek voor de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG alludeert de commissie op het
ontbreken van een sterke focus met duidelijke prioriteiten en omlijnde en meetbare doelstellingen.
Ook expliciete en doelgerichte organisatiebrede strategieën ontbreken vooralsnog. De pedagogische
begeleidingsdienst kan meer proactief en toekomstgericht werken. Hierbij is het, gezien de werkdruk
waarmee zij kampt, aangewezen dat zij duidelijker prioriteiten legt in haar dienstverlening. Naar
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efficiëntie toe kan ook ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Samenwerking dient hierbij
breed geïnterpreteerd worden. Samenwerking intern met de andere diensten, extern met andere
pedagogische begeleidingsdiensten en schoolondersteuningsorganisaties. Ook rond de decretale
opdrachten 6 en 7 zijnde met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen
over onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding en 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, kan samenwerking tussen verschillende netten de efficiëntie verhogen.

UITDAGING 4:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST VAN OVSG INVESTEERT IN DE PROFESSIONALISERING VAN
HAAR MEDEWERKERS EN MAAKT WERK VAN KENNIS- EN EXPERTISEONTWIKKELING EN DELING EN
DIT OVER DE VERSCHILLENDE NIVEAUS HEEN.

De commissie geeft aan dat er nog mogelijkheden tot verdere professionalisering mogelijk zijn. Deze
professionalisering wordt bij voorkeur vanuit een strategisch organisatorische visie gestuurd om
doelstellingen van de organisatie optimaal te ondersteunen.
“De commissie stelt vast dat er heel wat initiatieven genomen worden met het oog op
professionalisering, maar dat de kennisdeling en de bewustwording ervan in de organisatie nog
onvoldoende aanwezig is. De commissie kan evenmin een doelbewuste strategie vinden om
innovatie te stimuleren of te introduceren. Op het vlak van professionalisering heeft de pedagogisch
begeleidingsdienst heel wat intenties en projecten geformuleerd in het nieuwe kader van
professionalisering. Toch wil de commissie erop wijzen dat professionaliseringsinitiatieven enkel
kunnen wortelen in een duidelijke visie op professionalisering. Daarnaast zou de pedagogische
begeleidingsdienst meer moeten inzetten op kennisontwikkeling, expertiseontwikkeling en deling
over de verschillende onderwijsniveaus heen. (rapport OVSG p. 21)”
Het spreekt voor zich dat dit een uitdaging is die samen met de dienst HRM verder zal moeten
opgenomen en uitgewerkt worden. Anderzijds speelt de studie- en ontwikkelingsdienst ook een
belangrijke faciliterende rol inzake kennisdeling.

UITDAGING 5:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST VAN OVSG BOUWT EEN KWALITEITSZORGSYSTEEM UIT
OM HET BEREIK, DE TEVREDENHEID EN DE EFFECTIVITEIT EN EFFICIËNTIE VAN DE
BEGELEIDINGSINTERVENTIES NA TE GAAN.

De commissie waardeert de aanzet van de pedagogische begeleidingsdienst om meer systematisch
over de eigen werking als organisatie te reflecteren. Toch wil ze de pedagogische begeleidingsdienst
aanmoedigen om verder na te denken over instrumenten om het bereik, de tevredenheid en de
effectiviteit van begeleidingsinterventies na te gaan zodat deze kunnen gebruikt worden voor het
bewaken van de interne kwaliteit. De implementatie van een kwaliteitszorgsysteem zal uitdagingen
en risico’s sneller detecteren en het mogelijk maken om deze te remediëren. Dit systeem kan een
aanzet zijn voor het opzetten van ijkpunten en de bijhorende meting van zowel bereik als
effectiviteit.
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Dit is een belangrijke maar moeilijke uitdaging. Het uitbouwen van een kwaliteitszorgsysteem mag
geen doel op zich worden maar moet een instrument zijn om als organisatie kritisch te blijven kijken
naar de eigen werking om constant te streven naar kwaliteitsverbetering. Het moet efficiënt zijn,
mag geen overdreven planlast met zich meebrengen en dient gedragen te zijn door alle begeleiders.
Dit vraagt het nodige denkwerk. Ook overleg met andere pedagogische begeleidingsdiensten kan
inspiratie bieden.

5 uitdagingen met betrekking tot de resultaatsgebieden/kernopdrachten
UITDAGING 1:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING VAN OVSG WIL MET ZIJN BEGELEIDINGEN EFFECT CREËREN OP DE
WERKVLOER.

Naar het oordeel van de commissie verdient begeleiding van de klaspraktijk en van de
schoolontwikkeling op de werkvloer prioriteit. Het is dé kerntaak van de pedagogische
begeleidingsdienst. Schoolbegeleiding mag niet betekenen dat begeleiders alleen werken met
directies en middenkader en zelfs leerkrachten met een bijzondere opdracht (zoals zorgleerkrachten,
leerlingenbegeleiders…). Zowat alle gesprekspartners hebben aangegeven dat méér begeleiding op
de werkvloer nodig is. Schoolbegeleiding en ondersteuning van leerkrachten in hun klaspraktijk
moeten complementair zijn. (overkoepelend rapport, p iv).
De pedagogisch begeleidingsdienst neemt vele initiatieven. Het is een aandachtspunt dat deze
initiatieven effect realiseren tot op de werkvloer. Het vormt een uitdaging om hierbij ook de
klasleraar te bereiken. Netwerkmomenten dienen bij te dragen tot diepgaand leren met aandacht
voor de vertaalslag naar de eigen werking. Naar directies toe moet voldoende geïnvesteerd worden
in onderwijskundig leiderschap waarbij ook aandacht moet gaan naar ervaren directies. Belangrijke
voorwaarde om dit alles te kunnen realiseren is een goede vertrouwensband tussen leraren,
directies, scholen en de pedagogische begeleiding.

UITDAGING 2:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING VAN OVSG STEMT NASCHOLING EN BEGELEIDING OP ELKAAR AF
EN ONDERZOEKT WAAR ZE EEN ‘MAKELAARSROL’ KAN OPNEMEN.

De commissie vindt het waardevol dat de pedagogische begeleidingsdienst een geïntegreerde
aanpak nastreeft inzake nascholing en begeleiding. Echter, uit gesprekken die ze gevoerd heeft, lijkt
het momenteel nog eerder te gaan over een naast elkaar bestaand aanbod in plaats van een
integratie. De commissie moedigt de pedagogische begeleidingsdienst dan ook sterk aan om dit
verder uit te werken en op te volgen (evaluatie PBD OVSG, p. 14). Daarnaast kan de PBD ook een
grotere rol spelen als “bemiddelaar” (of “makelaar) tussen scholen met specifieke vragen en andere
ondersteunende instanties. De commissie wil dan ook aanmoedigen om grondig te reflecteren over
de prioriteiten (wat doen we en wat doen we niet?) vanuit een overkoepelende gedragen en
onderbouwde visie en strategie. (evaluatie PBD OVSG, p. 14). Dit laatste sluit aan bij het opzetten van
een draaiboek begeleiding waarbij de visie en strategie geëxpliciteerd zal worden. (zie organisatieuitdaging 1).
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UITDAGING 3:

DE

PEDAGOGISCHE

BEGELEIDING

HEEFT

BIJZONDERE

AANDACHT

VOOR

BEGINNENDE

PERSONEELSLEDEN.

Samen met de commissie moeten we erkennen dat de begeleiding van beginnende leerkrachten nog
in de kinderschoenen staat. Met uitzondering van enkele proefprojecten vormde
aanvangsbegeleiding de voorbije schooljaren geen prioriteit. Toch is dit een decretaal verplichte
opdracht. Tevens is het voor een school belangrijk om te investeren in de begeleiding van nieuwe
leraren. Het is dan ook belangrijk om dit als pedagogische begeleidingsdienst mee te ondersteunen
waarbij we zowel willen inzetten op de beginnende leraar, de mentor als het beleid.

UITDAGING 4:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING VAN OVSG REIKT INNOVATIES AAN EN STIMULEERT EN
ONDERSTEUNT SCHOLEN HIERBIJ.

Het opvolgen, filteren en implementeren van (internationale) ontwikkelingen en innovaties is niet
structureel ingebed. Het element innovatie is niet zichtbaar aanwezig in de pedagogische
begeleidingsdienst. De pedagogische begeleidingsdienst profileert zich niet als trekker van
innovaties. (evaluatie PBD OVSG, p. 20). De commissie geeft hierbij aan dat innovatie en
expertiseontwikkeling niet enkel nodig is op inhoudelijk vlak maar ook op vlak van nascholing en
professioneel leren van volwassenen. (evaluatie PBD OVSG p. 21). Innovatie-initiatieven zijn sterk
persoonsgebonden. Thema’s komen en gaan veelal op het ritme van de persoonlijke interesses van
de begeleider. (overkoepelend rapport, p 18). Het vormt een uitdaging om hier als organisatie ook
een beleid rond uit te werken.

UITDAGING 5:

DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING ONTWIKKELT MATERIALEN EN INSTRUMENTEN IN FUNCTIE VAN
BEGELEIDINGSINITIATIEVEN. ZE VORMEN GEEN DOEL OP ZICH.

Het ontwikkelen van materialen mag geen doel op zich zijn. Tevens vraagt de commissie ook
voldoende aandacht voor de kwaliteitsbewaking van de ontwikkelde instrumenten. In de rand
hiervan moet ook de thematiek van leerplannen bekeken worden. Hoewel dit geen decretale
opdracht is, vraagt dit toch een grote tijdsinvestering aan de pedagogische begeleidingsdienst. Wel
wijst de commissie op de blijvende vraag vanwege de onderwijsinstellingen naar modellen voor
zelfevaluatie.
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Bijlage 1: Opdrachten pedagogische begeleidingsdiensten
Decreet betreffende kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, art. 15 § 1

§ 1. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de volgende opdrachten :
1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen
pedagogisch of agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun
eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;
2° 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 :
a) netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
b) leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
c) de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een instelling en
instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden en
personeelsleden met specifieke opdrachten;
d) het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;
e) de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;
3° op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij
de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;
4° onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
5° aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de
nascholing van directies;
6° met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over
onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
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.
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