De kracht van
gemeentelijk onderwijs
Onze missie

OVSG ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren
van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

Gemeentelijk onderwijs is onderwijs dicht bij de burger. Het staat open voor iedereen.
Alle bewoners kennen het schoolbestuur, ze kunnen het rechtstreeks aanspreken en om de zes
jaar verkiezen.
Zo goed als iedereen, jong of oud, heeft iets met onderwijs te maken: als leerling of cursist, als
leraar of werknemer, als buur, als ouder of grootouder …
Daarom is een school, een academie of een centrum voor een lokale gemeenschap veel meer
dan een school. De school is het kloppende hart van de buurt. Bewoners van alle leeftijden
ontmoeten er elkaar. Jong en oud ontplooit er zijn talenten. Zo groeit een school uit tot een
echte brede school.
Geen wonder dat 80% van de gemeenten gelooft in de kracht van gemeentelijk onderwijs. Zij
investeren bewust in kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs op verschillende onderwijsniveaus,
hetzij voor kinderen van 3 tot 12, hetzij voor leerlingen secundair, voor cursisten in het dko of het
volwassenenonderwijs.
Meer lezen? In het mission statement van het gemeentelijk onderwijs ‘De gemeenteschool is ons dorp’ op
www.ovsg.be.
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Wat doet OVSG voor u?
Belangenbehartiging
OVSG behartigt de belangen van steden en
gemeenten die onderwijs organiseren. Via contacten
met besturen, directies en pedagogisch adviseurs
krijgen we een breed zicht op de diversiteit van
wat lokaal leeft. Deze inzichten nemen we mee in
al onze besprekingen met de overheid (ministers,
kabinetten en administratie). OVSG maakt deel uit van
het centrale onderhandelingscomité voor onderwijs
en van de Vlaamse Onderwijsraad die de overheid
adviseert over geplande beleidsdossiers.

Via onze contacten met schoolbesturen
en directies brengen wij de lokale
onderwijssituatie in kaart. Deze informatie
gebruiken we in onze gesprekken met de
overheid. Zo slaan we een brug tussen de
realiteit van het veld en het beleid.
Ellen, verantwoordelijke belangenbehartiging

Pedagogische begeleiding
De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen
en teams om hun pedagogisch project te realiseren en
kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen.

Ook voor het werken aan de kwaliteitszorg van de
school zelf bieden wij begeleiding. De school, het
centrum of de academie kan bij de pedagogische
begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische
vragen en innovaties. Na een doorlichting geeft de
begeleiding ondersteuning bij de opvolging ervan.

Nascholing en service
Schoolbesturen, schoolteams, directies, leerkrachten,
administratieve medewerkers en clb-medewerkers
vinden een breed en actueel aanbod aan nascholing
en producten op maat van de praktijk. Wil uw
school, centrum of academie werk maken van
professionalisering? Dan vindt u zeker iets in het
aanbod dat we elk jaar actualiseren. Als u specifieke
vragen heeft, kunt u vorming op maat aanvragen. Ook
voor jurering, evaluatie en consulting kunt u bij ons
terecht.

Door een paar jaar intensief samen te
werken met een school, zie je een team
echt evolueren. Het geeft veel voldoening
om zo’n veranderingsproces van nabij te
kunnen ondersteunen.
Eric, pedagogisch adviseur basisonderwijs
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Juridische en administratieve
dienstverlening

Publicaties en administratieve
service

De onderwijsregelgeving is complex en verandert
voortdurend. Geen nood: de juridische diensten van
OVSG volgen zowel de onderwijsregelgeving als
andere regelgeving die invloed heeft op uw school
nauwgezet op en vertalen de regels voor u naar de
praktijk. Dat doen we o.a. door modeldocumenten
aan te reiken of infosessies te geven.
Ook voor de begeleiding van uw dossier
scholenbouw, voor scholengemeenschappen en voor
flankerend onderwijsbeleid kunt u bij ons terecht.

Samen met uitgeverij Politeia bouwt OVSG een
publicatiefonds uit. Onze medewerkers zijn auteur
van heel wat pedagogisch-didactische titels
en juridische handboeken. Onze leerplannen
met heldere leerlijnen vormen een onmisbaar
werkinstrument. De OVSG-Toets is
een ander ‘sterk merk’ van OVSG.
Eén op drie leerlingen van het
zesde leerjaar sluit zijn schooltijd
af met deze veelzijdige toets. De
administratie en de inschrijvingen van
uw school of academie verlopen vlot
dankzij onze softwarepakketten.

De beste reclame is dat iemand die een
nascholing bij ons gevolgd heeft, zegt:
‘ik wou dat ik dit al veel eerder gedaan
had. Ik ga er meteen mee aan de slag in
mijn klas!’
Dirk, coördinator nascholing

Niet alleen directies, maar ook steeds
meer schoolbesturen vinden de weg naar
onze dienst. Zo kunnen we meer en
meer juridisch-administratieve kwesties
aanpakken van in het begin of zelfs
vermijden. Dat is een positieve evolutie,
gelet op de toenemende juridisering in het
onderwijs.

Sport- en openluchtklassen
Voor de organisatie van uw sport- of
openluchtklassen kunt u een beroep doen op
onze gratis dienstverlening. Wij verzorgen alle
administratie, vanaf de reservatie tot en met de
facturering. Zo kan uw school zorgeloos naar zee of
naar de boerderij, op avonturenklas, op sportklas of
op cultuurklas.

Hilde, verantwoordelijke juridische dienstverlening

Overleg met het veld
Om het belang van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs optimaal te verdedigen, houden we de
vinger aan de pols. Daarom ondersteunen wij tal van
overlegplatforms die samengesteld zijn uit directies,
middenkaders, ambtenaren en andere veldwerkers.
Hun input zorgt ervoor dat we sterke en gedragen
standpunten maken die we mee nemen in de
gesprekken met het beleid.

Onze klanten zijn de 260 gemeentebesturen
en 990 scholen en schoolteams in
Vlaanderen en Brussel. Met onze steun
en hulp slagen zij er in om kwaliteitsvol
onderwijs te bieden aan ca. 175 000
leerlingen en nog eens 205 000 cursisten.
Dat is een uitdaging, elke dag opnieuw.
Patriek Delbaere, algemeen directeur
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80% van de gemeenten in Vlaanderen en Brussel
organiseert onderwijs in een of meer niveaus.

Voor wie?
Basisonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Basisonderwijs ondersteunen we als een kerntaak van
de gemeente. Steden en gemeenten zijn de grootste
aanbieder van openbaar basisonderwijs.

In het deeltijds kunstonderwijs zijn steden en
gemeenten marktleider. 92% van de leerlingen gaat
naar een stedelijke of gemeentelijke academie.

GO! onderwijs

Gemeentelijk
onderwijs

92%
Gemeentelijk onderwijs

23%

Vrij onderwijs
Vrij onderwijs

CLB
Antwerpen en Gent en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie in
Brussel richten drie grote centra
voor leerlingenbegeleiding in.
Samen begeleiden zij ca. 232
scholen en 167 454 ‘gewogen’
leerlingen.

Onze missie

Volwassenenonderwijs
Onze dertien centra voor
volwassenenonderwijs bieden aan
ongeveer 44 400 cursisten de kans
om levenslang en levensbreed te
leren.
Samen met de centra van het
provinciaal onderwijs, maken we
een derde uit van het aanbod.

GO! onderwijs

Secundair onderwijs
Ons aanbod van secundair
en volwassenenonderwijs is
complementair. Vooral in scholen
met een aanbod wetenschappen
en techniek staan we sterk. We
tellen hier circa 21 000 leerlingen.

OVSG ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren
van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

OVSG, onderwijskoepel van
steden en gemeenten
In 1990 hebben alle steden en gemeenten die
onderwijs organiseren zich verenigd in OVSG,
de onderwijskoepel van steden en gemeenten.
OVSG is dé partner van de gemeente voor alles
wat met onderwijs te maken heeft. Voor het brede
gemeentelijk beleid werkt OVSG nauw samen met de
VVSG.

en onderwijsinstellingen werk te maken van een
kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs. En dat doen ze
met deskundigheid, een groot hart voor onderwijs én
respect voor de lokale autonomie.
Meer lezen? Op www.ovsg.be

Het bestuur wordt verkozen uit de lokale
mandatarissen die vanuit hun ervaringen in het veld
het beleid uittekenen voor de organisatie. Zo’n 140
werknemers staan klaar om samen met besturen
Foto’s: Stedelijke basisschool Spoele, Lokeren en OVSG.
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