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1. Bereik en effectiviteit 

1.1 Bereik 

In 2018-2019 hebben we álle 

provinciale scholen en centra 

bereikt. We beschouwen een 

school of centrum als “bereikt” 

wanneer er minstens gedurende 20u ondersteuning plaatsvond in een 

schooljaar. 

Voor deze 20u baseren we ons op wetenschappelijk onderzoek van 

Emmelien Merchie, Melissa Tuytens, Geert Devos en Ruben Vanderlinde, die 

als één van de negen kenmerken van een effectief 

professionaliseringsinitiatief stellen dat hoewel er geen exact ‘omslagpunt’ 

beschreven wordt in de literatuur, doorgaans activiteiten van minimum 20 

contacturen aangeraden [worden].1 

Voorbereidingstijd en 

naverwerking rekenen we 

niet mee in de 20u, we kijken naar effectieve 

interactiemomenten en aanwezigheid op de 

werkvloer. 

 

Reflectie en planning 2019-2021: 
Onze tijdsregistratie leert ons dat bij grote veranderingen – zoals de implementatie van de nieuwe eindtermen 1e 
graad of het actief aan de slag gaan met de inhoud van het OK-kader – de 20u systematisch ruimschoots 
overschreden worden. We gaan onze indicator voor dergelijke vernieuwingen dan ook aanpassen van 20% naar 
40%. 

 

In haar overkoepelend rapport voor alle pedagogische begeleidingsdiensten stelt de commissie Monard 

voorop dat 50% van de tijd van de pedagogisch begeleiders moet worden doorgebracht op de werkvloer. 

POV streeft ernaar dat alle pedagogisch begeleiders 60% van de gewerkte tijd (berekend op 

organisatieniveau) doorbrengen op de werkvloer, d.w.z. in 

de provinciale scholen en centra. Dat kan alleen door 

doordachte keuzes te maken wat betreft de tijdsindeling 

en tijdsbesteding van de begeleiders. 

 
1 MERCHIE, TUYTENS, DEVOS & VANDERLINDE (2015), Hoe kan je impact van professionalisering voor leraren in 
kaart brengen?, p.31. 

http://www.pov.be/site/images/pdf/overkoepelend_finaal.pdf
http://www.pov.be/site/images/pdf/overkoepelend_finaal.pdf
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Een overzicht per maand van het schooljaar 2018-2019: 

 

Uit onze analyse blijkt dat het minimum van 50% op de werkvloer niet gehaald werd in september en 

juni 2018 omdat tijdens de opstart en het einde van het schooljaar moeilijker ingang kon worden 

gevonden bij de scholen en centra. In januari 2019 opteerden we ervoor om professionaliseringstijd 

inzake eindtermen eerste graad in te bouwen. Het volledige team van begeleiders werd intern opgeleid 

m.b.t. de verschillende vakfiches. Dit resulteerde in 46% aanwezigheid op de klasvloer. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
We blijven onze begeleidingstijd op de werkvloer monitoren, alsook de streefwaarden bespreken zowel binnen 
het team als in individuele gesprekken 

 

1.2 Effectiviteit 

We hebben verdere stappen gezet in de kwaliteitsmonitoring van enerzijds het begeleidingsplan van 

POV en anderzijds het opvolgen van de ondersteuningsovereenkomsten.  

De realisaties van de strategische en operationele doelstellingen van het begeleidingsplan 2018-2021 

volgt het directieteam nauwgezet op. We hebben bij de operationele doelen dan ook kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren geformuleerd.  

Wat de monitoring van de begeleidingstrajecten betreft, hebben we al een jarenlange traditie via de 
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overeenkomsten. Op basis van de doelstellingen en beoogde resultaten beschrijft de begeleider de 

output van elk traject.  

De netwerken zijn in 2018-2019 meer doelgericht aangepakt. Doelen worden bepaald samen met de 

deelnemers, niet door de deelnemers. Ook resultaten uit onderzoek en peilingstoetsen, aanbevelingen 

uit de Onderwijsspiegel van de onderwijsinspectie, topics vanuit de overheid kleuren mee de agenda. De 

deelnemers ontwikkelen materiaal, tastbare dingen die de transfert naar de vakgroep, naar de school 

faciliteren. Tijdens een leesclub hebben de begeleiders de succesfactoren van een effectief netwerk uit 

de literatuur vergeleken met de huidig netwerken en zo de werking bijgestuurd. Verbindend 

samenwerken is onze rode draad doorheen de werking. We hebben dan ook ingezet op schoolteams ipv 

individuen. 

Ook qua effectiviteit hebben we onszelf een indicator 

bepaald: 70% van de leidinggevenden en leraren 

geven na 20u ondersteuning aan dat de 

professionalisering aanleiding gaf tot 

gedragsverandering als professional. We meten dit via een korte effectiviteitsbevraging met o.a. 

gedagsverandering op het vlak van tijdsbesteding onderwijskundig leiderschap. In 2018-2019 hebben we 

dit voor het eerst in kaart gebracht: 

- na de ondersteuning van 

leidinggevenden bij de lessentabellen 1e 

graad i.f.v. onderwijsorganisatie 

 

Minder tijd aan 
gespendeerd 

Evenveel tijd aan 
gespendeerd 

Meer tijd aan 
gespendeerd 

Afstemming van het lessenrooster op 
eindtermrealisatie 40% 33% 26% 

Ondersteuning van de samenwerking tussen 
leraren voor het ontwikkelen van nieuwe 
lespraktijken 27% 20% 53% 

Professionalisering 20% 20% 60% 

Dialoog met medewerkers over het 
gevalideerd doelenkader 27% 40% 33% 

Dialoog over de materiële uitrusting i.f.v. het 
gevalideerd doelenkader (bv. in elk lokaal 
een pc) 33% 53% 13% 

 
Vooral bij de ondersteuning bij de samenwerking tussen de leraren en de professionalisering zien we een 
toename van de tijdsinvestering van de directeurs. 
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- via klasbezoek na de ondersteuning van leraren in het 

project differentiatie 

 

 

 

- na de ondersteuning van leraren moderne vreemde talen bij het ontwikkelen van taaltaken op 

verschillende momenten om te gaan of er een mentaliteitsverandering is 

 

  

Reflectie en planning 2019-2021:   
We maken van ondersteuning op de klasvloer in 2019-2020 een topprioriteit. 
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2. Strategische (SD) en operationele (OD) doelstellingen 

2.1 Onderwijsleerpraktijk: eindtermen 

SD1 Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren in de realisatie van de eindtermen bereikbaar 

op leerlingenpopulatie  

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.1 Álle leraren van het provinciaal onderwijs inzicht geven 

in de kwaliteitsverwachtingen en -beelden m.b.t. de 

onderwijsleerpraktijk vastgelegd in het referentiekader 

OnderwijsKwaliteit.  

2018-2020: 100% van de leraren (exclusief leraren LBV) 
binnen het provinciaal onderwijs hebben inzicht in de 
kwaliteitsverwachtingen m.b.t. de onderwijsleerpraktijk.  

OD1.2 Via professionele dialoog met vakgroepen of 
lerarenteams de eigen kwaliteitsontwikkeling in handen 
nemen: goede praktijken en inzichten versterken en wat beter 
kan, bijsturen (zowel binnen de scholen/centra als over de 
scholen en centra heen).  

2018-2020:  

1. 100% van de leraren (exclusief leraren LBV) binnen het 
provinciaal onderwijs hebben de eigen 
onderwijsleerpraktijk ingeschaald (U-schalen) en 
prioritaire acties ter verbetering gepland en uitgevoerd; 

2. 100% van de leraren (exclusief leraren LBV) bekwamen 
zich in het voeren van een professionele dialoog.  

In 2018-2019 hebben we in 24 scholen en centra een professionele dialoog met élke vakgroep gevoerd. Dit gesprek betrof 
de beoogde kwaliteit en resultaten van hun werk als leraar, kortom een zelfevaluatie. Wij, begeleiders, hebben dit gesprek 
geleid en hebben gebruik gemaakt van de ontwikkelingsschalen onderwijsleerpraktijk (onderwijsinspectie) om het gesprek 
richting te geven. De inschaling is aangewend als moment van reflectie waarna de leraren uit de vakwerkgroep een aanzet 
geven waarop ze op korte én lange termijn bijsturingen doen. De vakgroepen werden uitgedaagd om zichzelf in te schalen. 
De professionele dialoog met leraren is het middel om persoonlijke ervaringen over hun onderwijspraktijk uit te wisselen, 
verbinding te creëren én visie over het vormgeven van onderwijs te delen.  

Reflectie en planning 2019-2021: 
Deze professionele dialoog heeft een vervolg, een opvolging nodig. We hebben momenteel – augustus 19 – alle vakgroepen 
van 86% van de SO scholen, 63% van de centra DBSO en 100% van de centra VO bereikt. Vanaf 21-22 organiseren we 
opvolggesprekken per vakgroep. Onze focus zal liggen op de eerste graad met de implementatie nieuwe ET. Intussen zetten 
we in op vakdidactische begeleiding, zowel binnen de scholen en centra als over de scholen en centra heen (provinciale 
leergemeenschappen en netwerken). In overleg met elke provincie voorzien we elk jaar een professionele dialoog over de 
onderwijsleerpraktijk met de startende leraren. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.3 Leraren professionaliseren in de afstemming tussen de 
eindterm/leerplandoelstelling, de beginsituatie van de 
lerende, het onderwijsleerproces met bijhorende 
ontwikkelingsgerichte feedback op drie niveaus en de 
evaluatie.2  

2018-2019: ontwikkelen en proefdraaien van een digitaal 
leerpad feedback4 gekoppeld aan coaching van lerarenteams 
en van individuele leraren. 
Ontwikkelen en proefdraaien van een kijkwijzer “effectief 
feedback geven in de klas” .  

 
2 Hattie, J.A.C., & Wollenschläger, M. (2014). A conceptualization of feedback. In H. Ditton & A. Muller (Eds)., 
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2019 -2020: jaarlijks professionaliseren 100 leraren zich rond 
ontwikkelingsgerichte feedback aan de hand van een online 
leerpad gecombineerd met coaching van lerarenteams en 
individuele leraren.  

“70% van de participerende leraren heeft een effectieve 
handelingsbekwaamheid in feedback geven in de klas 
zichtbaar gemaakt door de kijkwijzer "effectief feedback 
geven in de klas"3  

2020-2021: 2 scholen of centra gaan zelf met hun 
lerarenteams aan de slag met het concept feedback: leerpad - 
coaching - kijkwijzer.  

In 2018-2019 hebben we een opleiding ‘Feedback en 
formatief handelen’ ontwikkeld. Hiervoor hebben we ons als 
team intensief geprofessionaliseerd in Nederland. Onderzoek 
van Shirley Clarke en John Hattie liggen hierbij aan de basis, 
alsook het OK-kader. Deze opleiding hebben we drie keer 
proefgedraaid (in SO, in VO en in mix van directies/leraren). 
We hebben ook een kijkwijzer opgesteld, echter nog niet 
kunnen proefdraaien.  

We hebben ook het leerpad feedback ontwikkeld. Dit leerpad 
is evenwel nog niet geproefdraaid bij leraren. 

 

 

 

 

Reflectie en planning 2019-2021: 
Bij het proefdraaien van deze opleiding hebben we systematisch feedback van de deelnemers gevraagd. In 19-20 zullen we 
deze input verwerken en het materiaal bijsturen. We hebben ook geleerd uit de ervaringen met onze opleiding 
‘differentiëren’: we bouwen de opleiding anders uit dan gepland. Van een leerpad met nadien contactmomenten zijn we 
geëvolueerd naar de combinatie contactmomenten – het leerpad ter beschikking stellen als achtergrondinformatie - met 
nadien individuele klasbezoeken. 

 

 
Feedback und Ruckmeldungen. (pp. 135-150) Munster Germany: Waxmann 
3 Geïnspireerd door onderzoek Vanderlinde, Merchie, Tuytens en Devos over indicatoren van effectieve 
professionaliseringsinitiatieven 
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.4 Samen met leraren activerende didactiek ontwikkelen 

om de motivatie en leerwinst van de lerende te verhogen.  
2018-2019: ontwikkelen en proefdraaien van een driedaagse 
opleiding rond activerende werkvormen gekoppeld aan de 
taxonomie van Bloom cfr. de formulering van de nieuwe 
eindtermen. Minstens 4 scholen of centra starten het driejarig 
traject rond activerende werkvormen.  

2019-2021: de scholen volgen via ClassroomWalkThrough de 
lespraktijk continu op. 4 nieuwe scholen starten het traject. 

In 2018-2019 hebben we hands-on fiches activerende werkvormen ontwikkeld en een workshop vormgegeven. Deze 
werkvormen hebben we gekoppeld aan de taxonomie van Bloom, zodat leraren een werkvorm kunnen selecteren naar 
beheersingsniveau (en ook naar duur, moeilijkheidsgraad en aantal leerlingen). Dit materiaal hebben we eerst intern 
proefgedraaid, en dan in het PHTI Gent. Ook met leraren van andere Oost-Vlaamse scholen werd – na een inspirerende 
sessie van Pedro De Bruyckere - rond activerende werkvormen aan de slag gegaan. Op vraag van het CLW is eveneens in het 
Instituut Anneessens-Funck een workshop gegeven. 

Reflectie en planning 2019-2021:  
Inhoudelijk heeft de workshop ‘activerende werkvormen’ veel sterke punten o.a. in lijn met nieuwe eindtermen (ook digitale 
activerende werkvormen opgenomen, ook opdrachten mbt leefwereld/taal jongeren, concreet aan de slag met taxonomie 
van Bloom), toch zijn we nog niet helemaal tevreden. We gaan in 2019-2020 het materiaal herwerken (bijvoorbeeld ook 
meer voorbeelden van werkvormen voor wiskunde en de meer wetenschappelijke vakken) en de focus coöperatief leren erin 
verwerken. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.5 Via professionele dialoog met leidinggevenden, 
taalcoördinatoren en vakgroepen of lerarenteams taal als 
hefboom voor leren binnen de onderwijsleerpraktijk 
stimuleren.  

2018-2019: leidinggevenden en taalcoördinatoren binnen het 
provinciaal onderwijs delen praktijkvoorbeelden met elkaar 
over hoe taalgericht onderwijs stimuleren en faciliteren 
binnen de school/het centrum. 

 

2019-2021: jaarlijks professionaliseren 50 leraren zich i.f.v. 
elke 'leraar taalbewust' via professionele dialoog. 

In 2018-2019 hebben we ifv het OK-kader en de D-schalen (diversiteit en taal) van de onderwijsinspectie een netwerkdag 
voorzien voor leidinggevenden, taal- en/of GOK-coördinatoren. De 
deelnemers hebben praktijkvoorbeelden uitgewisseld over 
taalscreening. De focus lag minder op de eigenlijke screening, noch op 
de keuze van het instrument maar meer op de fase erna: wat na de 
screening. We hebben vanuit POV 2 workshops aangeboden over de 
ingrediënten van taalgericht onderwijs namelijk context, interactie en 
taalsteun ifv leerwinst en het uitbouwen van een krachtige 
leeromgeving. 

 

Reflectie en planning 2019-2021: 
De resultaten van de evaluatie hebben ons geleerd dat de workshops bijzonder werden gesmaakt. Deze netwerkdag was 
echter een eerste stap, nog vele stappen te gaan samen met de leraren van álle vakken. Staat op de planning vanaf 
schooljaar 19-20. 
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.6 Leraren inzicht geven in resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek en de vertaalslag maken naar de 
lespraktijk.  

Bijzondere aandacht gaat naar begrijpend lezen: we zullen 
met de scholen aan de slag gaan met de resultaten van het 
thema-onderzoek rond begrijpend lezen van de 
onderwijsinspectie van zodra uitgevoerd en beschikbaar, 
alsook met adviezen van de Taalraad begrijpend lezen.  

 

2018-2021: Betrokken leraren bij onze 
ondersteuningsinitiatieven hebben kennis genomen van 
praktijkgerichte reviews en handelen evidence informed 
binnen hun lespraktijk. 

2018-2019: leidinggevenden binnen het provinciaal onderwijs 
delen praktijkvoorbeelden met elkaar hoe leesplezier en 
inspirerende leesomgeving stimuleren en faciliteren binnen 
de school/het centrum. 

2019-2021: jaarlijks professionaliseren 50 leraren rond 
begrijpend lezen en leesstrategieën via professionele dialoog  

In 2018-2019 hebben we Marieke Vanbuel (KULeuven) uitgenodigd om 
internationale onderzoeksresultaten mbt tot effectief leesonderwijs toe te 
lichten aan leidinggevenden en taalcoördinatoren en nadien hierover met hen in 
gesprek te gaan. Het gesprek ging vervolgens over leesstrategieën en 
voorbeelden van goede en minder goede leesactiviteiten. Bedoeling was de 
leidinggevenden en coördinatoren te prikkelen om het leesonderwijs en -beleid 
op hun school kritisch te benaderen en te versterken.  

 

Reflectie en planning 2019-2021: 
De dialoog met Marieke Vanbuel was de ‘aftrap’. Vanaf schooljaar 19-20 voeren we deze dialoog met de leraren en directies. 
Intussen hebben we hechte contacten opgebouwd met Kees Vernooy over begrijpend lezen in de klas en in een geïntegreerd 
schoolbeleid in functie van een interne professionalisering voor onze begeleiders. Als uitloper hiervan dienen we een PNA 
begrijpend lezen basisonderwijs in o.a. in samenwerking met Kees Vernooy. 

 
 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.7 Verbetertrajecten helpen uitvoeren en opvolgen, 
zowel proactief in overleg met de school/het centrum en het 
schoolbestuur als na een ongunstig advies van de 
onderwijsinspectie.  

De school voert de acties van het verbeterplan uit volgens de 
geplande timing en is hierover in dialoog gegaan met het 
schoolbestuur en de PBD (drieschakelmodel).  

2018-2019 

PSS Bilzen 
2018-2019 betrof de laatste fase van de uitvoering van het verbeterplan na een ongunstig advies door de onderwijsinspectie. 
Samen met de schoolbestuur én POV hebben de leraren lassen constructie de puntjes op de ‘i’ gezet zowel wat het lesgeven, 
het cursusmateriaal als de evaluatie betreft. Die laatste loodjes waren zwaar, zo bleek uit gesprekken die het schoolbestuur 
en POV hebben gevoerd met de afzonderlijke leraren. Ook werden – in het kader van effectmeting - focusgesprekken 
georganiseerd met leerlingen van het 6e en 7e jaar lassen constructie. Een begeleider heeft deze gesprekken geleid. Zij heeft 
een gespreksleidraad gebruikt die we ontworpen hadden op basis van een checklist van de Vlaamse Scholierenkoepel. Om de 
leerlingen een veilig gevoel te geven waren bovendien één van hun lesgevers en de technisch adviseur telkens aanwezig. De 
begeleider heeft de resultaten van deze gesprekken nadien met de vakgroep besproken. Uit de 2 groepen kwamen 
grotendeels dezelfde tips en tops naar boven. Elke leraar heeft een nagesprek gehouden met de leerlingen om acties ter 
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verbetering met hen te bespreken. De opvolgingsdoorlichting in PSS Bilzen was gunstig. 

- PTPTS Maasmechelen 
In 2018-2019 heeft de VOET-kerngroep samengewerkt met de POV-begeleiding om de VOET-werking vorm te geven, 
gebaseerd op de stappen in het verbeterplan. De personeelsleden zijn via de vakgroepwerking en de extra-murosregistratie 
meer bewust geworden van hun bijdrage in de VOET-werking. De vakwerkgroepen zijn aan de slag gegaan met de update 
van de VOET- inventaris. De VOET-werkgroep werd betrokken bij de concretisering van de visie, de analyse van de VOET-
inventaris, het uitwerken van een aanvraagdocument voor extra-murosactiviteiten en de explicitering van de leerlijnen.  

De leraren Nederlands 1e graad werden bij de uitrol van het verbeterplan ondersteund in het realiseren van 
vaardigheidsonderwijs en bij het vormgeven van een valide evaluatie. De leidinggevende van de school rapporteert op 
geregelde tijdstippen een stand van zaken aan het schoolbestuur. 

De Wissel 
In 2018-2019 hebben de school (BuSo), het schoolbestuur en POV de handen in elkaar geslagen. De school was recentelijk 
een provinciale school geworden. We hebben een organogram uitgetekend en de beleidsprioriteiten vastgelegd, en dit in 
dialoog met het voltallige personeel. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
Planning 2019-2021 PTS Maasmechelen: Met de leraren Nederlands 1e graad zal via een professionele dialoog in gesprek 
gegaan worden over de nieuwe eindtermen. In 19-20 zal de opvolging doorlichting plaatsvinden. Ter afronding van het 
verbeterplan zullen de school, het schoolbestuur en POV een laatste check en effectmeting uitvoeren. 
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD1.8 Duaal leren ondersteunen  2018-2021: we willen ons begeleidingsplan aanpassen en 
deze ondersteuning rond duaal leren – pal op het DNA van 
het provinciaal onderwijs – erin opnemen 

In 2018-2019 investeerden we in de implementatie van duaal leren in onze provinciale scholen en centra.  Veel klemtoon 
lag nog steeds op het informeren. Alle scholen en centra die proefprojecten lopen hadden, werden individueel bezocht. 
We zaten met alle betrokkenen aan tafel: dit om niet enkel de directie te ondersteunen bij het opzetten van 
hun duale opleidingen, maar ook de leerkracht op de klasvloer. We ontwikkelden ook een eigen website duaal ter 
ondersteuning van onze scholen en centra. 

We zochten naar vertegenwoordigers uit de scholen om deel te nemen aan ontwikkelcommissies voor de opmaak van de 
standaardtrajecten. 

We legden de brug tussen onze scholen/centra en de sectoren door deel te nemen aan sectorale overlegfora, aan 
klankbordgroepen onderwijs-sectoren en door sectoren met de scholen in contact te brengen. Bij het ontbreken van 
netwerken die worden opgezet vanuit de sector, nam POV zelf het initiatief: zo brachten we onze scholen 
groen duaal verschillende malen dit schooljaar samen om van elkaar te leren en zaken te bespreken.   

Met de input vanuit het rapport van de proefdoorlichtingen duaal gingen we aan de slag om een training voor 
trajectbegeleiders en TA / TAC's op te maken.   

Reflectie en planning 2019-2021:  
Voor de trajectbegeleiders zal een professionaliseringstraject vanuit een handelings- en oplossingsgerichte insteek 
voorzien worden (4 opleidingsdagen). Er zal hen ook een begeleiding tot op de klasvloer aangeboden worden. 
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SD2 Coachen van leraren bij het bereiken van basisgeletterdheid door elke leerling4  

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD2.1 Leraren eerste graad professionaliseren in de 

vakdidactiek basisgeletterdheid met vertaalslag naar de 

lespraktijk en ingebed in het geletterdheidsbeleid van de 

school. 

2018-2020: jaarlijks professionaliseren 15 leraren van de 
eerste graad zich rond het doelgericht inzetten van web 2.0 
tools in functie van het versterken van de leerprocessen en de 
digitale geletterdheid van leerlingen (driedaagse ICT). 

70% van de participerende leraren heeft een hogere 
handelingsbekwaamheid ICT. We gaan dit na a.d.h.v. een pre- 
en post-test via digitale thermometer5. 

2019-2020: alle scholen eerste graad B-stroom participeren in 
het lerend netwerk wiskunde - eerste graad - begeleid door 
POV. 

70% van de participerende leraren heeft inzicht in de 
leerplandoelen/eindtermen en past zijn onderwijspraktijk 
hierop aan zichtbaar gemaakt aan de hand van een 
focusgesprek.  

2019-2020: alle scholen eerste graad B-stroom participeren in 
het lerend netwerk taal - eerste graad - begeleid door POV. 

70% van de deelnemende leraren heeft een hogere 
handelingsbekwaamheid G-krachtige didactiek vastgesteld 
a.d.h.v. de hand van een zelfreflectie-instrument taalgericht 
lesgeven. 

In 2018-2019 hebben we onze operationele doelstelling opengetrokken naar de nieuwe eindtermen. We hadden als 
streefdoel vóór de zomervakantie met álle leraren van de 1e graad binnen het provinciaal onderwijs een professionele 
dialoog te voeren over de nieuwe eindtermen. 

In een voorbereidende fase hebben we een digitaal platform 
ontwikkeld (de POV-community) om sámen rond de nieuwe 
eindtermen te kunnen werken en dus zoveel mogelijk kennis en 
praktijkvoorbeelden te delen. We hebben ook een voorstel van 
vakfiches vormgegeven waarin we de eindtermen verkaveld hebben 
over vakken en vakkenclusters. Bewust hebben we ruimte gelaten tot 
eigen invulling van de leraar door het expliciet voorzien van een extra 
kolom voor de leraar op elke vakfiche. Het is de bedoeling dat is dat 
op termijn elke school haar schooleigen vakfiches ontwikkeld. 
Intussen zijn twee scholen al actief aan de slag met het ontwikkelen 
van schooleigen invulling van de vakfiches. In deze voorbereidende 
fase hebben we ook heel goed geluisterd naar de leidinggevenden én 
leraren. Op hun vraag hebben we in 2018-2019 voornamelijk ingezet op de ‘vakgebonden’ eindtermen en hieraan verbonden 
een intensieve begeleiding in deze eindtermen. 

 
4De uitwerking van strategische doelstelling 1: plan geletterdheid: actie 1: Voor jongeren in het secundair onderwijs 
kansen creëren om hun geletterdheid te verhogen. (a) Professionaliseren leraren om werken aan geletterdheid op 
de klasvloer, geïntegreerd vorm te geven en in te bedden in het geletterdheidsbeleid van de secundaire scholen. (b) 
Sensibiliseren de secundaire scholen om helder en toegankelijk te communiceren met leerlingen en ouders.  
5 Digital competences for teachers: http://www.digital-competences-for-teachers.eu/ 

https://www.povcommunity.be/
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Wat de transversale eindtermen betreft, hebben we ingezoomd op ICT en 
media en de leercompetenties. Deze keuze is een duidelijke profilering door 
provinciaal onderwijs en gedragen door de raad van bestuur POV: ICT en media 
enerzijds omdat ICT binnen het provinciaal onderwijs een vak is/wordt met een 
specifieke invulling én er veel nood tot verdere professionalisering blijkt mbt 
mediawijsheid; leercompetenties anderzijds omdat onze leerling in het 
provinciaal onderwijs, vaak TSO en BSO, een specifieke doelgroep is én omdat 

we in de leercompetenties de directe link zien met een kwaliteitsvolle didactiek van leraren. 

In een eerste fase hebben we op POV schooloverstijgende commissies per vak georganiseerd. We vertrokken – net als de 
leerplannen openbaar onderwijs trouwens – vanuit de eindtermen. We stonden stil bij de opbouw en inhoud van de nieuwe 
eindtermen, we bespraken in welke mate de nieuwe eindtermen verschillen van de oude leerplandoelen én – heel 
interessant – we gingen in dialoog over de visie van het vak via de bouwstenen. Deze gesprekken gaven ons ook de kans om 
de ontwikkelde vakfiches af te toetsen en na élke commissie bij te sturen. 

Voor de transversale eindtermen hebben we in een 3-tal sessies schooloverstijgende leerlijncommissies georganiseerd.  

• Leerlijncommissie ICT en media – selfie oa 
In 2018-2019 lag de focus op de voorbereidende stap van de implementatie van de transversale eindtermen ICT en 
media.  
De scholen richten een apart vak AV ICT in. De ICT-leerkracht heeft de taak om de leerlingen voldoende ICT-vaardig 
en digitaal zelfredzaam te maken. De leerkrachten van de basisvorming integreren ICT en media vanuit/tijdens hun 
lesgebeuren. Zodoende worden de eindtermen door de leerkrachten van de basisvorming bereikt. Hierbij is het 
noodzakelijk dat het leerkrachtenteam van de eerste graad in onderling overleg duidelijke afspraken maakt over wie 
wanneer welke eindterm aan bod laat komen/evalueert en over de aanpak van de ICT-integratie in de lessen. 
Dit werd gerealiseerd door: 

- een bundel met alle ICT gerelateerde eindtermen samen te stellen; 
- in de leerlijncommissie een concrete vertaalslag te maken naar hedendaagse toepassingen; 
- in de scholen de concrete vertaalslag af te toetsen met een klein schoolteam; 
- in een begeleidende teamsessie per school de leerkrachten aan de hand van een selfie (online formulier) te 

laten ontdekken wat het realiseren van de eindtermen “ICT en media” inhoudt en in welke mate ze daar al 
mee bezig zijn; 

- het kader DigCompEdu te gaan gebruiken als basis voor de digitale professionalisering van leerkrachten; 
- in een “StartUp” met directie en digi-ondersteuners de eerste todo’s concreet te formuleren en in gang te 

zetten. 
 

• Leerlijncommissie leren leren 
Voor de leerlijncommissie ‘leren leren’ (leercompetenties) hebben we eveneens stilgestaan bij de opbouw en 
inhoud van de eindtermen. We zijn steeds vertrokken vanuit de bouwstenen. Hetgeen de scholen reeds doen, 
hebben zij geëxpliciteerd in een tijdlijn eerste graad leercompetenties. Ze hebben ervaringen en materiaal gedeeld 
mbt leerlingencontacten. De provinciale scholen opteren ervoor om de transversale eindtermen niet te beoordelen 
via punten. Ze onderstrepen hierbij ook het belang van feedback. In de leerlijncommissie hebben we dan ook een 
eerste poging tot het ontwikkelen van rubrics ondernomen. 

 

• Leerlijncommissie burgerschap 
Tijdens de leerlijncommissie burgerschap hebben we ook stilgestaan bij de opbouw en inhoud van deze transversale 
eindtermen. Nadien hebben we via een professionele dialoog leraren in kaart laten brengen wat zij op dit moment 
in de school al doen rond burgerschap. In een tweede fase hebben we de eindtermen samen met de leraren 
geconcretiseerd. Deze informatie wordt nog verzameld en gebundeld op een infowebsite.  
Daarnaast gaan we in dialoog met concrete partners zoals Kruit om te bekijken hoe we elkaar kunnen versterken. 
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• Leerlijncommissie gezondheid – website 
Voor de eindtermen m.b.t. het 
gezondheidsbeleid op school is een info-site 
Gezondheid ontwikkeld. Voor de 
sleutelcompetentie ‘Competenties op het vlak van 
lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid’ en de sleutelcompetentie 
‘Sociaal-relationele competentie’ is 
ondersteunende info ter beschikking gesteld voor 
de leerkrachten als gebruikers van de POV-
community. De links naar informatie van 
aanbieders zoals Vlaams Instituut Gezond Leven, 
VAD, Sensoa, Rode Kruis, EHBO Vlaanderen, JAC, 
klasse, klascement, Sport Vlaanderen, Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde, Touring, VAB, Politie, 
BIVV, ... werd verzameld en bijeengebracht op de 
info-site Gezondheid.  
 
 

 

In een tweede fase zijn we per school per vak (of vakkencluster) met de 
betrokken leraren in dialoog gegaan. Wij zijn telkens het gesprek gestart 
met een toelichting over de vakfiche als tool voor leraren. Ook hebben we 
ingezoomd op het overeengekomen principe dat de lat hoog ligt binnen 
het provinciaal onderwijs: “we werken eerst aan de realisatie van de 
eindtermen bij de leerlingen, pas als een individuele leerling de eindterm 
niet haalt, wordt de basisgeletterdheid geëvalueerd”. Vervolgens hebben 
we tijdens het gesprek de bouwstenen overlopen, en dan per bouwsteen sámen alle eindtermen besproken. Heel concreet, 
participatief: we hebben gepeild hoe de leraren nu al de desbetreffende eindterm aanbieden in de lespraktijk, of – als niet – 
zouden kunnen aanbieden. Bijzondere aandacht is ook geschonken aan de beheersingsniveaus van Bloom ifv de evaluatie 
van de eindterm. 
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Reflectie en planning 2019-2021:  
We hebben in 2018-2019 – in de school en per vak – met 
635 leraren van de eerste graad een professionele dialoog 
gevoerd. Hiermee hebben we 72,15% van de leraren eerste 
graad bereikt, een resultaat waar we fier op zijn. We hebben 
dus niet enkel op digitale geletterdheid gefocust, zoals ons 
begeleidingsplan aangaf. We hebben de begeleiding ‘breed’ 
ingezet, naar alle leraren van de eerste graad en dit op 
uitdrukkelijke vraag van de directies.  

Via een korte bevraging hebben we gepeild naar de 
effectiviteit van onze begeleidingssessies. 77,6% van de 
leraren die de bevraging ingevuld hebben, geeft aan dat hun 
eigen leermiddelen of hun (gekozen) handboek aansluiten 
bij de nieuwe eindtermen. Dit leert ons dat we geslaagd zijn 
in ons opzet om de sessies niet te beperken tot 
kennisoverdracht mbt de nieuwe eindtermen maar dat we 
een impact nastreven én realiseren tot op het handelen van 
de leraren. Een forse meerderheid erkent dat de vakfiches 
ruimte tot eigen invulling geven.  

Slechts 44% laat weten dat de sessies rust brachten om op 1 
september met de nieuwe eindtermen aan de slag te gaan. 
Nieuwe eindtermen en rust, het is (nog) geen ideale 
combinatie. De vraag naar vakgroepen over de scholen heen 
om samen materiaal te ontwikkelen en te delen, om samen 
te leren hoe de nieuwe eindtermen kwaliteitsvol aan te 
bieden en/of te evalueren was groot. Vanaf 2019-2020 
zullen we dan ook professionele (of provinciale) 
leergemeenschappen (PLG’s) uitbouwen per vak (of 
vakkencluster). Bij elke PLB zullen wen we een 
expert/vakdidacticus uit het hoger onderwijs betrekken. 
Een samenwerking waar we immens naar uitkijken! 

Voor de startende leraren eerste graad organiseren we 
begeleidingssessies per vak of vakkencluster in augustus, 
november en januari. Ook leraren van het tweede jaar van 
de eerste graad die de professionele dialoog nog niet 
gevolgd hebben, zijn van harte welkom. Deze sessies 
organiseren we in Brussel of per provincie.  

 

 

 

 

 

Geen rust
56%

Rust
44%

De vakfiche is een instrument dat u rust 
bracht om te starten vanaf 1/09.
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD2.2 Leraren inzicht geven in resultaten wetenschappelijk 
onderzoek en de vertaalslag maken naar de lespraktijk.  

Betrokken leraren bij onze ondersteuningsinitiatieven hebben 
kennis genomen van praktijkgerichte reviews en handelen 
evidence informed binnen hun lespraktijk.  

In 2018-2019 hebben we materiaal voor begeleidingssessies ontworpen waarbij we telkens bewust vertrokken van 
onderzoeksresultaten (en het OK-kader). Bijvoorbeeld bij de opleiding ‘feedback en formatief handelen’ laten we de 
deelnemers reflecteren over de effectgroottes (d=0.40) verzameld door John Hattie. Voor de opleiding ‘differentiatie’ 
baseren we ons op het BDK-model. De website leren leren voor leraren AAV in het volwassenenonderwijs werd opgebouwd 
op basis van de evidence based cognitieve leerstrategieën. 

Voor wat de nieuwe eindtermen betreft, is het voor ons een opportuniteit dat één van onze collega’s ook halftijds werkzaam 
is bij de UA, betrokken bij het onderzoeksproject VALIES. De knowhow vanuit VALIES brengt zij rechtstreeks binnen in onze 
scholen die we begeleiden bij de implementatie van de transversale eindtermen. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
Het zal een uitdaging blijven om heel actief het onderliggend onderzoek met leraren te delen. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD2.3 Leraren en directies ondersteunen bij de nieuwe 
organisatie van de eerste graad in functie van het creëren van 
een krachtige leeromgeving met maximale mogelijkheden tot 
het versterken van leren.  

2018-2020: 6 scholen geven concreet vorm aan teamteaching 
in de eerste graad. 

Het succesvol vormgeven van teamteaching in de eerste graad 
wordt gemeten aan de hand van de checklist: succesvol samen 
onderweg met teamteaching.6 

PTS campus Boom en CLW Brussel 

N.a.v. beslissingen en keuzes van het beleid voor teamteaching: 

1) de dialoog aangegaan met beleidsteam over implementatie en 
facilitering van co-teaching: do's and don'ts, mogelijke vormen van co-
teaching, mogelijke ondersteuning voor en tijdens het implementatieproces 

2) "workshop voor beginners": met alle leraren een interactieve sessie 
opgebouwd rond why - how - what 

3) de professionele dialoog met kernteam aangegaan over mogelijke 
toepassingen, werkingsprincipes en issues waarmee teamleden te maken 
hadden 

 

PIKOH 

N.a.v. praktijkvragen team leerkrachten wiskunde: 

professionele dialoog met co-teach-team wiskunde derde graad over welke 
werkingsprincipes ze toepassen en welke issues waartegen ze aanlopen, 
aanleveren van tools die ondersteunend werken, screenen van eigen 
uitgewerkt lesmateriaal. 

 

 
6 Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk Mieke Meirsschaut & Ilse Ruys 



Pagina 18 van 32 
 

Workshops: 

"workshop voor beginners": een interactieve sessie opgebouwd rond why – how. Accent ligt op dialogeren over 
professionaliteit zien en erkennen, over zienswijzen, over mogelijke keuzes, over de impact van bepaalde keuzes 

"workshop voor gevorderden": een interactieve sessie over werkingsprincipes, toepassingen en tools waarmee teamleden 
hun werking kunnen bijsturen. 

Reflectie en planning 2019-2020: gezien het enthousiasme van de deelnemers en de vraag naar professionalisering zullen 
we co-teach-ateliers zowel voor beginners als voor gevorderden organiseren, een workshop ABC met teamteaching (met de 
zelfdeterminatietheorie als focus) en een masterclass teamteaching. 
 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD2.4 Lerarenteams ondersteunen bij het meten van de 
realisatie van de eindtermen door leerlingen op 
populatieniveau  

2018-2019: 100% van de scholen nemen de paralleltoetsen 
wiskunde af als kwaliteitsinstrument voor het meten van de 
realisatie van eindtermen wiskunde eerste graad A en B.  

In 2018-2019: omdat er nieuwe ET wiskunde zijn, hebben we besloten om de paralleltoetsen wiskunde even naast ons te 
leggen en te gaan voor een andere set van : paralleltoetsen te selecteren die relevant zijn voor de nieuwe ET en in het 
bijzonder de basisgeletterdheid transversalen ET. Wij hebben ingezet op informatieverwerving en -verwerking. 
9 scholen namen paralleltoetsen af en kozen voor een verscheidenheid aan modules. 

Reflectie 2019 – 2020:  
In 2019-2020 zal er verder met deze scholen gewerkt worden om ook effectief aan de slag te gaan met de resultaten van 
deze testen.  

  



Pagina 19 van 32 
 

SD3 Coachen van leraren volwassenenonderwijs bij het versterken van de geletterdheid bij 

cursisten7

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD3.1 Leraren NT2 ondersteunen bij het afstemmen van de 
onderwijsleerpraktijk op de leerplandoelen NT2. 

2018-2020:  

1. alle centra volwassenenonderwijs met een NT2-
aanbod delen en dialogeren over effectieve 
evaluatiepraktijken (lerend netwerk NT2) 
overeenkomstig het OK-kader. 

2. binnen 1 centrum met een NT2-aanbod voeren 
leraren een praktijkonderzoek uit ifv een intensieve, 
krachtige professionalisering  

In 2018-2019 liepen de twee netoverschrijdende cycli collegiale visitatie (één stedelijk en één meer landelijk) verder. Wij 
hebben – zoals netoverschrijdend afgesproken – de collegiale visitaties van de stedelijke cyclus verder begeleid i.s.m. het 
GO!. In december heeft CVO Miras de aan het project deelnemende centra ontvangen, in maart CVO Encora. De 
geselecteerde focusdomeinen zijn trajectbegeleiding, behoeftegericht werken, interne en externe samenwerkingsverbanden 
en brede evaluatie. Zoals opgenomen in het concept collegiale visitatie zijn naast ‘beleidsmensen’ en leraren uit de CVO’s, 
ook telkens cursisten en een expert aanwezig. 

Ook het netwerk NT2 POV – alle PCVO’s met NT2-aanbod nemen hieraan deel – is driemaal bijeengekomen 2018-2019. De 
verschillende centra hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van scorewijzers. Tijdens de laatste bijeenkomst van het 
netwerk werd gewerkt rond behoeftedekkend werken en cursistenparticipatie. 

Naast het netwerk NT2 werd structureel een apart netwerk vreemde talen georganiseerd. In het netwerk vreemde talen 
hebben de deelnemers rubrics ontwikkeld. 

Planning en reflectie 2019-2021: de twee cycli collegiale visitatie NT2 zullen volgend schooljaar verder lopen. Ook zullen we 
– ook op uitdrukkelijke vraag van de centra trouwens – verder intensief inzetten op de begeleiding van de netwerken NT2 en 
moderne vreemde talen. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD3.2 Leraren algemene vorming ondersteunen bij het 

concreet vormgeven van "leren leren" in de verschillende 

vakken.  

2018-2020: alle centra volwassenenonderwijs met een AAV-
aanbod ontwikkelen nieuwe goede praktijkvoorbeelden "leren 
leren" en "zelfregulerend leren" in de verschillende vakken en 
gaan hierover in dialoog in het lerend netwerk AAV. 

70% van de deelnemende leraren ondernemen acties in hun 
lespraktijk in functie van het versterken van leren/leren 
zichtbaar gemaakt zichtbaar gemaakt door een zelfreflectie-
instrument of een vragenlijst zelfregulerend leren bij 
cursisten8. 

 
7 Werken een actieplan uit binnen de projectgroep ‘geletterdheid’. 
a. Professionaliseren leraren om werken aan geletterdheid op de klasvloer, geïntegreerd vorm te geven en in te 
bedden in het geletterdheidsbeleid van de centra voor volwassenenonderwijs. 
Sensibiliseren CVO om helder en toegankelijk te communiceren met cursisten 
8 https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/zelfregulerend-leren-stimuleren-leerlingen/ 
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In 2018-2019 werd een professionaliseringsactiviteit ‘leren leren’ georganiseerd. De leraren doorlopen een leerpad (website 
cognitieve leerstrategieën) en gaan met elkaar hierover in uitwisseling. Intussen werd deze activiteit voorlopig on hold gezet 
omdat er een nieuw netoverschrijdend initiatief is: netwerk AAV. Dit netwerk is ontstaan op vraag naar kwalitatieve 
vrijstellingsproeven AAV 

Intussen is het netoverschrijdend netwerk AAV opgestart.  

Reflectie en planning 2019-2020: 
POV is actief betrokken bij het netoverschrijdend netwerk AAV. Een eerste bijeenkomst met AAV coördinatoren heeft plaats 
gevonden in 2019 in functie van het bepalen van thema’s o.a. ontwikkeling van vrijstellingsproeven en EVC. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD3.3 Leraren ICT ondersteunen bij differentiatie en 

activerende werkvormen vnl. bij kwetsbare doelgroepen.  

2018-2019: doorstart professionalisering ICT-leerkrachten 

1. gezamenlijke visie op professionalisering over de 
PCVO’s heen, 

2. gedifferentieerd lesgeven i.f.v. kwetsbare 
doelgroepen en activerende werkvormen op basis 
van de nieuwe opleidingsprofielen ICT en nulmeting. 

2019-2021: ClassroomWalkThrough  

In 2018-2019 hebben we deze doelstelling helaas niet kunnen realiseren. 

Reflectie en planning 2019-2020: het studiegebied ICT heeft het bijzonder moeilijk in het volwassenenonderwijs. En de 
leraren ook… We zullen eerst het gesprek aangaan met de directies van de PCVO’s over hoe we met deze vakgroep verder 
aan de slag gaan. 
 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD3.4 Praktijkleraren ondersteunen bij het taalontwikkelend 

lesgeven.  
2018-2020: driedaagse nascholing G-krachtige didactiek in 
samenwerking met VOCVO als opstap naar een lerend 
netwerk waar leraren goede praktijkvoorbeeld ontwikkelen en 
met elkaar delen. 

70% van de deelnemende leraren heeft een hogere 
handelingsbekwaamheid in G-krachtige didactiek vastgesteld 
a.d.h.v. een zelfreflectie-instrument of kijkwijzer taalgericht 
lesgeven.9 

In 2018-2019 maakte POV afspraken met VOCVO voor het organiseren van een opleiding G-krachtige didactiek. Maar de 
voorgestelde werkwijze – verschillende studiegebieden over verschillende centra heen - sloeg niet aan bij de CVO’s ondanks 
verschillende pogingen. De samenwerking VOCVO en POV werd geëvalueerd in juni 2019 en er werd beslist te gaan voor een 
aanpak op maat: 1 studiegebied en 1 centrum. 

Planning en reflectie 2019-2021:  
Leraren praktijk (horeca, bakkerij en slagerij) worden geobserveerd ifv digitale, rekenkundige en taalkundige geletterdheid. 
Op basis hiervan wordt een coachingstraject uitgewerkt in samenwerking POV en VOCVO. In januari wordt een pedagogische 
studiedag geletterdheid horeca, bakkerij en slagerij georganiseerd voor alle CVO’s. 

 
9http://downloads.slo.nl/Repository/kijkwijzer-voor-taalgericht-vakonderwijs.pdf 
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2.2 Leerlingen– en cursistenbegeleiding 

SD4 Leraren coachen bij het verder uitbouwen van een kwalitatieve leerlingenbegeleiding 

voor álle leerlingen op het vlak van onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en 

sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg met het oog op gelijke onderwijskansen  

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.1 Op initiatief van de school functionele 
samenwerkingsafspraken met het CLB in overleg opstellen 
conform het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding en het 
bijhorende BVR.  

2019-2020: elke provinciale school heeft schoolspecifieke 
samenwerkingsafspraken met een CLB overeenkomstig de 
wettelijk gestelde voorwaarden.  

In 2018-2019 hebben we met de provinciale CLB’s de ingrediënten van een effectieve samenwerkingsovereenkomst 
besproken. Dit leidde tot een sjabloon voor samenwerkingsafspraken tussen school en CLB. 

Planning en reflectie 2019-2020:  
Vanaf september 2019 zullen we gesprekken voeren met elke school afzonderlijk in nauwe samenwerking met CLB Limburg 
en CLB Antwerpen Hierbij wordt vertrokken van een modelsamenwerkingsovereenkomst die schooleigen wordt gemaakt. 
Enerzijds ondersteunen we zo scholen bij het maken van afspraken om systematisch en transparant samen te werken met 
het CLB. Anderzijds ondersteunen we zo CLB's bij het invulling geven aan de signaalfunctie. Deze input wordt gebruikt om na 
te gaan of een school extra begeleiding nodig heeft bij het maken van beleid m.b.t leerlingenbegeleiding. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.2 Een doelgericht, systematisch, planmatig en 
transparant beleid rond leerlingenbegeleiding uitbouwen en 
versterken op het vlak van de vier begeleidingsdomeinen, 
gestoeld op een gefaseerde benadering van brede basiszorg 
en verhoogde zorg waarbij alle initiatieven gecoördineerd 
worden op het niveau van de school en het schoolteam.  

2021: elke school heeft  

een uitgewerkte en gedragen visie op 
leerlingenbegeleiding op basis van de 4 domeinen; 

een uitgewerkte functiebeschrijving voor een 
leerlingenbegeleider met een taakomschrijving die 
betrekking heeft op de vier domeinen; 

een beleid rond leerlingenbegeleiding dat drie 
aspecten omvat: de begeleiding van de leerlingen, 
het ondersteunen van het handelen van het 
onderwijzend personeel en de coördinatie van alle 
leerlingbegeleidingsinitiatieven op niveau van de 
school; 

de schoolorganisatie afgestemd op de visie op 
leerlingenbegeleiding; 

het schoolteam betrekt de leerlingen, de ouders en 
relevante partners bij de begeleiding; 

de communicatie over de begeleiding is 
laagdrempelig en transparant.  
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Brugge, breed en diep. In 2018-2019 zijn we met de 
schoolteams van - op één na – alle provinciale 
scholen en centra drie dagen concreet aan de slag 
gegaan met ‘de brede basiszorg’. Toelichting vanuit 
de onderwijsinspectie, workshops, begeleid 
zelfstandig werken, voor elk leerprofiel hebben we 
activiteiten voorzien. Een loodzwaar programma, 
maar lachende gezichten en een mooie 
samenwerking binnen elk team én over de teams 
heen. Breed is waarschijnlijk al duidelijk: we 
brachten de basiszorg in kaart, breed gedragen door 
de leraren in de school of het centrum. En diep? Per 
domein geen ellenlange lijst, maar nét die 
maatregelen die álle leraren in hun klaspraktijk 
toepassen. Voor alle scholen hebben we een 
terugkomdag voorzien na enkele weken ifv het leren 
van elkaar en het verderzetten van het proces 
waarvan het zaadje tijdens de meerdaagse geplant 
was.  

 

 

 

 

Een aantal scholen vroegen vóór en na de terugkomdag een extra 
ondersteuning bij het (her)structureren van hun leerlingenbegeleiding, in het 
licht van het nieuwe decreet. Samen met hun team hebben zo PTI Eeklo, PM 
Gent, PHTI en De Wissel hun organogram hertekend. 

In het pilootproject OLB i.f.v. implementatie en ondersteuning Columbus 
hebben we ingezoomd op het ontwikkelen van een schooleigen visie op 
onderwijsloopbaanbegeleiding. Dit schooloverschrijdend project hebben we 
samen met OVSG vormgegeven. PITO Stabroek heeft deelgenomen aan het 
project. 

 Aan het ‘motivatieproject’ Leren doe je niet alleen van Flankerend onderwijsbeleid Limburg namen BUSO De Wissel, PROVIL 
DBSO en ION, PIBO Tongeren en de Handelsschool deel. Dit project loopt door in 2019-2020. 

Reflectie en planning 2019-2020: De verdere begeleiding rond leerlingenbegeleiding zal school per school gebeuren, dus op 
maat en ter opvolging van de meerdaagse en de terugkomdagen. Blijvend met de focus van elke leraar = 
leerlingenbegeleider en vertrekkende vanuit het decreet (4 domeinen, 3 opdrachten). 
 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.3 Binnen de fase van uitbreiding van zorg aan de slag 
gaan met casussen waarbij we de verbindende samenwerking 
tussen de verschillende actoren (CLB, ondersteuners, ouders 
en leerling) versterken.  

Individuele handelingsplannen met concrete engagementen 
van de verschillende actoren.  
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Op vraag van scholen begeleiden we casussen waarbij we steeds werken vanuit verbondenheid. Zo hebben we een proces 
van IAC begeleid in PTI Zottegem. We vertrekken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling en bekijken met de leraren 
welke leerplandoelstellingen behaald kunnen worden. Hierbij overleggen we ook met ouders, ondersteuners, CLB en andere 
relevante partners.  

Reflectie en planning 2019-2020: op vraag van een school, een CLB of ondersteuningsnetwerk gaan we in verbondenheid 
met alle partners het gesprek modereren. 
 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.4 Leraren, coördinatoren en leidinggevenden 

professionaliseren in het waarderend coachen. 
2018-2021: jaarlijks participeren teams van minstens 2 
scholen of centra aan een meerdaagse opleiding (begeleiding 
geïntegreerd in het traject) waarderend coachen 

70% van de deelnemers heeft een hogere 
handelingsbekwaamheid in coachende vaardigheden en 
erkent bij zichzelf een verandering m.b.t. zijn of haar identiteit 
als leraar, coördinator of leidinggevende.  

In 2018-2019 hebben we een 3-daagse opleiding in waarderend coachen gegeven aan mentoren en leerlingenbegeleiders 
van PM en PITO Stabroek. Ook in het netwerk leerlingenbegeleiding hebben we 2 opleidingsdagen rond coachende 
vaardigheden verzorgd voor leerlingenbegeleiders van verschillende provinciale scholen. 

Op het einde van deze opleiding hebben de deelnemers inzicht in het kader van de GRROW en de 7 vaardigheden om te 
coachen. Er werd dieper ingegaan op feedback geven via kernkwadranten.  Door middel van huiswerkopdrachten, reflectie-
oefeningen en een dagboek werd de transfer naar de werkvloer gefaciliteerd. 

Reflectie en planning 2019-2020:  
We zullen bij het waarderend coachen systematisch de link naar pijler 2 van het PLV (provinciaal leiderschapsvenster) 
meenemen. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.5 Leraren professionaliseren in het faciliteren van 
verhoogde leerwinst door in te zetten op de verschillen in 
leren bij leerlingen.  

 

2018: ontwikkelen en proefdraaien van een digitaal leerpad 
differentiatie gekoppeld aan coaching van lerarenteams en 
individuele leraren 

1. ontwikkelen en proefdraaien van een pre-en 
postmeting : growth mindset en ethisch kompas 
(gebaseerd op DI-Quest)aar, 

2. ontwikkelen en proefdraaien van een kijkwijzer 
effectieve binnenklasdifferentiatie leraar (BKD-
model), 

3. ontwikkelen en proefdraaien pre- postmeting: growth 

mindset (Carol Dweck) en welbevinden leerling.  
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2019 -2020: jaarlijks professionaliseren 100 leraren zich rond 
differentiatie a.d.h.v een online leerpad in combinatie met 
collegiaal leren en individuele coaching 

70% van de participerende leraren heeft een effectieve 
handelingsbekwaamheid binnenklasdifferentiatie vastgesteld 
via de kijkwijzer binnenklasdifferentiatie (BKD-model). 

70% van de participerende leraren heeft een versterkte growth 
mindset en een ethisch kompas. 

70% van de leerlingen wiens leerkracht zich 
geprofessionaliseerd heeft rond differentiatie, heeft een 

versterkte growth mindset en een verhoogd welbevinden. 

2020: 2 scholen gaan zelf met hun lerarenteams aan de slag 
met het concept differentiatie: leerpad - coaching - meting - 
kijkwijzer.  

Op vraag van de overheid hebben we in 2018-2019 een project opgestart rond differentiatie in 2 scholen met een beperkt 
aantal leraren. De leraren hebben een SOAR opgemaakt over het BKD-model (zelfevaluatie). Ook hebben zij bij hun 
leerlingen een korte enquête afgenomen rond motivatie en betrokkenheid. Vervolgens hebben de leraren zich verdiept in 
het BKD-model via een leerpad: dit werd stelselmatig opgebouwd vanuit theorie via reflectie naar praktijkvoorbeelden. De 
begeleider heeft klasbezoeken georganiseerd om nadien met de leraren adhv een ontwikkelde kijkwijzer in gesprek te gaan 
over hoe nog sterker gedifferentieerd te werken. Zowel sterke punten als uitdagingen werden besproken. Het flexibel 
groeperen bleek bij alle leraren nog een uitdaging. 

Voor leraren MVT van 11 secundaire scholen10 hebben we een opleiding taaltaken verzorgd in 2018-2019. Na waardevolle 
input van een expert uit de Arteveldehogeschool hebben we een handleiding taaltaken, inclusief een checklist 
‘kwaliteitsvolle taaltaak’ ontwikkeld. Eerst hebben de deelnemers bestaande taaltaken (van anderen) geanalyseerd. 
Vervolgens hebben ze taaltaken uit handboeken ‘gedifferentieerd’: bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld het stappenplan 
uitgeschreven voor leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben, voor leerlingen die een weinig hulp nodig hebben en 
voor leerlingen die zelfstandig op een vlotte manier met de taaltaak aan de slag gaan. Tenslotte hebben ze zelf een taaltaak 
ontwikkeld. Zo zijn er 25 taaltaken vormgegeven én gedeeld. Tijdens een terugkomsessie werden via peerevaluatie deze 
taaltaken beoordeeld adhv de checklist. Ook werd nog dieper ingegaan op differentiatie, maar dan vooral op het vlak van de 
taalgebruiksituatie: differentiatie naar interesse. Tot slot hebben de deelnemers rubrics ontwikkeld om de productieve 
vaardigheden in de taaltaken te evalueren. 

 
10 PTS campus Boom, PM Diepenbeek, PSS Diepenbeek, KW Ibis, PTS Maasmechelen, PHTI, PIKOH, PROVIL, PISO 
Tienen, PIBO Tongeren en PSS Voeren. 
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Reflectie en planning 2019-2021: 
Wat betreft het project ‘differentiatie’ willen we de volgende schooljaren gaan verbreden: meer leraren, meer scholen. We 
hebben ook ondervonden dat eerst een klasbezoek en dan de stimulans geven – heel gericht ifv de individuele uitdagingen – 
richting leerpad krachtiger is dan andersom. De opbouw van de opleiding taaltaken nl. opleidings- en terugkomdag zullen we 
behouden. Het blijft een uitdaging om de deelnemers zelf een taaltaak als ‘huiswerk’ te laten ontwikkelen en dit te laten 
delen met de groep. Aangezien we met onze begeleiding verandering in gedrag bij leraren nastreven, moeten we als coach in 
deze periode tussen de opleidingsdag en de terugkomdag nog intensiever investeren. 

 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.6 Binnen de ondersteuningsnetwerken Meetjesland en 
PSOL (Limburg) de expertise-ontwikkeling tussen de 

ondersteuners bevorderen.  

2018-2019:coachingsgesprekken organiseren i.f.v. groei in de 
identiteit van ondersteuner. 

De handelingsbekwaamheid van ondersteuners is voldoende 
groot om het takenpakket te kunnen uitvoeren. 

ONW Kolibrie Meetjesland 

Binnen ONW Kolibrie-Meetjesland verzorgde ik in het najaar 2018 enkele sessies aanvangsbegeleiding. Elke startende 
ondersteuner binnen dit netwerk werd gevraagd deel te nemen aan deze workshops met als resultaat dat hij/zij een aantal 
noodzakelijke kaders meekreeg (zorgcontinuüm, redelijke aanpassingen, handelingsgericht werken) (kennis), kon stilstaan bij 
de eigen visie op inclusie, op de hoogte gebracht werd van de regelgeving omtrent het ondersteuningsmodel (kennis) en 
enkele belangrijke vaardigheden kon (in)oefenen (coachingsvaardigheden). Deze sessie is nog niet gegeven - wel namen bijna 
alle ondersteuners deel aan het PNA-traject Switch waarbinnen een sessie rond coachende vaardigheden vervat zit. De 
behandelde competenties zorgen ervoor dat elke startende ondersteuner daadkrachtiger en handelingsbekwamer verder 
aan het werk kan. Er wordt ook een stukje handelingsverlegenheid weggenomen. Dit gebeurde in een veilige setting, starters 
onder elkaar, in het bijzijn van 1 van de coördinatoren. Daarnaast initieerde en ondersteunde ik dit schooljaar een groei-
/verandertraject met als doel meer in te zetten op leerkrachtgerichte ondersteuning. Er werd aan de slag gegaan met een 
leerteam bestaande uit 2 coördinatoren en 4 ondersteuners. Samen namen we de tijd voor actie én reflectie. Via een deel- 
en leervoormiddag werd ingezet op disseminatie naar het volledige ondersteuningsteam. Ook werd buiten de grenzen van 
het ondersteuningsteam getreden en zochten we zorgcoördinatoren (en directies) in de scholen gewoon onderwijs op. Langs 
beide kanten (zowel van de ondersteuners als de leerkracht/zorgcoördinator) werden dus stappen naar elkaar toe gezet. Er 
werden doorheen het schooljaar belangrijke lessen getrokken die worden meegenomen in aanbevelingen en voornemens 
naar volgend schooljaar toe. Volgend jaar wordt een nieuw leerteam 2.0 geïnstalleerd. 
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ONW Centrum 

Het traject aanvangsbegeleiding binnen ONW Centrum bestond uit een 4-tal workshops verspreid over het volledige 
schooljaar. Deze workshops werden ingebed binnen de vormingsweken van september, december, april en juni. Elke 
startende ondersteuner binnen dit netwerk werd gevraagd deel te nemen aan deze workshops met als resultaat dat hij/zij 
een aantal noodzakelijke kaders meekreeg (zorgcontinuüm, redelijke aanpassingen, handelingsgericht werken) (kennis), kon 
stilstaan bij de eigen visie op inclusie, op de hoogte gebracht werd van de regelgeving omtrent het ondersteuningsmodel 
(kennis) en enkele belangrijke vaardigheden kon (in)oefenen (coachingsvaardigheden). De behandelde competenties zorgen 
ervoor dat elke startende ondersteuner daadkrachtiger en handelingsbekwamer verder aan het werk kan. Er wordt ook een 
stukje handelingsverlegenheid weggenomen. Dit gebeurde in een veilige setting, starters onder elkaar, in het bijzijn van 1 of 
2 (regio- of doelgroep)coaches. 

 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.7 Kernteams ondersteunen bij het inzoomen op een 
onderdeel van het Expeditie M-traject van huidig schooljaar 
en dit volgend schooljaar verder implementeren  

2018-2019: tijdens het opvolgjaar PNA (prioritaire nascholing) 
voeren 6 scholen hun actieplan uit en volgen het op.  

PIVA Antwerpen, PTI Ninove, PTI Zottegem 

Het actieplan werd meegenomen onder de GOK-begeleiding, de concrete acties werden er in geïntegreerd, geactualiseerd en 
versterkt. 

PIKOH 

Vanuit het actieplan Expeditie M werd ingezet op binnenklasdifferentiatie. De leerkrachten gingen vanuit dit project aan de 
slag met het leerpad en werden bezocht door mij tijdens hun les. Achteraf was er een reflectiemoment rond het BKD-model 
in hun geobserveerde les 

 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.8 I.f.v. de startende GOK-cyclus een kwalitatieve BSA 
opstellen (gekoppeld aan het actieplan van de vorige GOK-
cyclus) en op basis van de resultaten SMART-doelen 
formuleren, tussentijds en op het einde van de cyclus de 
verbeteracties evalueren.  

De scholen hebben een positieve GOK-doorlichting.  

In 2018-2019 hebben we PIVA Antwerpen, PIVA Oudenaarde, PTI Hamme, PTI Ninove, PTI Zottegem, PIHS, PHTI en PM Gent 
begeleid rond GOK. De GOK-coördinator werkte dit schooljaar de BSA en het GOK-actieplan af. Door in te zetten op 
triangulatie van data, werkten we eerst een bevraging uit en gingen we ook aan de slag met andere cijfergegevens aanwezig 
in de school, zoals meldingen op Smartschool, gegevens uit de dataloep van de overheid, andere bevragingen, aantal B-codes 
en aantal C-attesten. De GOK-coördinator werd versterkt in datageletterdheid. In PIHS en PTI Zottegem betreft het een 
startende GOK-coördinator. De talenbeleidscoördinator werd meegenomen in het verhaal en we stemden samen het 
talenbeleidsactieplan af op het GOK-actieplan.  

Reflectie en planning 2019-2021:  
Zowel bij de GOK-begeleidingen als bij de ondersteuning van beleid en IKZ (OK-kader/professionele dialoog K-schalen) 
hebben we een onderdeel ‘omgaan met data’ in het traject voorzien. We willen verder inzetten op datageletterdheid en in 
meerdere trajecten hierop inzoomen, heel concreet. 
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD4.9 Ondersteunen van scholen in het verhogen van de 
ouderbetrokkenheid, in het bijzonder voor kwetsbare 

ouders1111 

2018-2021: 4 goede praktijkvoorbeelden rond 
ouderbetrokkenheid (met focus op kwetsbare ouders) 
uitwerken . 

2018 – 2019: er werd in samenwerking met KOOGO een bevraging 
uitgevoerd naar secundaire scholen over de ouderbetrokkenheid die ze 
momenteel organiseren in de school. Uit deze bevraging kwamen de 
volgende resultaten: slechts één derde van de respondenten hebben een 
ouderraad op school. Ook één derde van de respondenten wenst 
ondersteuning bij het verhogen van de ouderbetrokkenheid (plan 
geletterdheid). Daarnaast werd nagedacht over een model waarop de 
voorbeelden van ouderbetrokkenheid kunnen ontwikkelend worden: 
participatiehuis. 

 

  

Reflectie en planning 2019-2020: ouderbetrokkenheid blijft een prioriteit. We zullen scholen goodpractices laten delen en 
concreet met het participatiehuis aan de slag gaan. 
 

  

 
11 Strategische doelstelling 1: strategisch plan geletterdheid , actie 1 

b) Sensibiliseren de secundaire scholen om helder en toegankelijk te communiceren met leerlingen en 
ouders. 

 Strategische doelstelling 1: strategisch plan geletterdheid, actie 2 
a) Ondersteunen scholen in het verder vormgeven van ouderparticipatie met specifieke aandacht voor de 
betrokkenheid van laaggeletterde  

 ouders. 
b) Sensibiliseren scholen en CLB’s om ouders door te verwijzen naar het geletterdheidsaanbod binnen de 
volwasseneneducatie 

https://www.klasse.be/179970/ouders-school-participatiehuis-ouderbetrokkenheid/
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2.3 Provinciaal leiderschapsvenster (PLV) 

SD5 Het schoolleiderschap als fundament (ver)bouwen om de kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding en de onderwijsleerpraktijk te kunnen realiseren  

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.1 Scholen/centra analyseren het provinciaal 
leiderschapsvenster (PLV).  

2018-2020: alle scholen/centra brengen a.d.h.v. een digitaal 
screeningsinstrument de beginsituatie PLV in kaart.  

2018-2020: alle scholen/centra beschikken over een 
organigram waaruit blijkt dat het PLV structureel is ingebed in 
de school/centrum met aandacht voor de vijf pijlers van het 
PLV.  

In 2018-2019 heeft het directieteam van PCVO Scheldeland, PTI Ninove, Avant,PTI Hamme de pijlers van PLV op hun 
organogram gelegd. Deze analyse heeft geleid tot versterking van het onderwijskundig beleid: het opvolgen en coachen van 
de onderwijspraktijk wordt verder uitgebouwd. Het screeningsinstrument passen we enkel toe wanneer we vaststellen dat dit 
een hulpmiddel kan zijn. 

Bij de implementatie van de ET eerste graad hebben we de opportuniteit genomen om het PLV en K-schalen mee te nemen bij 
de ontwikkeling lessentabellen, de vakgroepwerking, gedeeld leiderschap (coördinator eerste graad ) optimale organisatie van 
de school in functie van het ondersteunen van coateaching, …. 

Reflectie en planning 2019-2021:  
We gaan een stapje verder met het PLV en gaan met de leidinggevenden aan de slag met het poortwachterschap, in de 
betekenis zoals prof. Devos het definieert12. De laatste jaren kennen de scholen vele (externe) uitdagingen: het M-decreet, 
decreet leerlingenbegeleiding, modernisering SO, schaalvergroting in het VO. Deze externe uitdagingen veroorzaken interne 
uitdagingen. Het is van belang dat in deze toch soms bijna-storm de leidinggevende keuzes kan maken en gefaseerd te werk 
gaan, als een poortwachter. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.2 Aantrekken van sterke profielen toekomstig 
leidinggevenden provinciaal onderwijs.  

2018-2019: proefdraaien van een tweedaagse scouting met ten 

minste 8 deelnemers. 

2019-2020: evalueren en bijsturen van het scoutingconcept.  

2020-2021: 10 deelnemers participeren aan de tweedaagse 
scouting.  

In het kader van de verdere implementatie van het PLV in de provinciale scholen en centra, werd in 2018-2019 een 
scoutingtweedaagse voor aspirant leidinggevenden georganiseerd. Doel was om de aspirant leidinggevenden doorheen het 
Provinciaal LeiderschapsVenster (PLV) te loodsen, met hen aan de slag te gaan rond hun leiderschapsvaardigheden en hen te 
laten reflecteren over hun visie op onderwijs en onderwijskundig leiderschap. Aan de tweedaagse namen 12 deelnemers deel. 

 
12 Definitie = er wordt verwacht dat de schoolleider doelgerichte keuzes maakt rekening houdend met de visie en 
de kenmerken van de school, het schoolteam en de uitdagingen die zich aandienen; en deze vervolgens samen met 
het leerkrachtenteam uitwerkt. 
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Enkelen gaven na afloop aan geen onmiddellijke ambitie meer te hebben. De helft van de deelnemers vroeg na afloop 
bijkomende coaching aan. 4 deelnemers nemen ondertussen een (bege)leidende of coachende rol op in het beleid van een 
school of centrum. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
We voorzien de evaluatie van het scoutingconcept begin 2020. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.3 Versterken van de competenties van de schoolleiders 
in de verschillende fasen van het 
professionaliseringscontinuüm.  

2018-2019: uitrollen nieuw concept opleiding startende 
directies met inservice-opdrachten en coaching op basis van de 
vijf pijlers van het PLV.  

2019-2020: ten minste 5 startende directies nemen deel aan de 
opleiding gericht op de 5 pijlers in combinatie met coaching op 
de werkvloer. 

70% van deelnemende startende directies heeft een verhoogde 
handelingsbekwaamheid in kaart gebracht a.d.h.v. een pre- en 
postmeting screeningstool PLV.  

2020-2021: 5 ervaren directies nemen deel aan het 
praktijkonderzoek ervaren directies. 

70% van de deelnemende directies heeft verhoogd inzicht in 
onderwijskundig leiderschap in kaart gebracht a.d.h.v. een pre- 
en postmeting . 

In 2018-2019 hebben we de startende directies gecoacht. We hebben vastgesteld dat de coaching voornamelijk gericht was 
op de identiteit als leidinggevende en leiderschap. Er werd bij de coaching voornamelijk ingespeeld op vragen en 
bezorgdheden van de leidinggevenden. De vraag voor situationele ondersteuning was heel hoog. In 2018-2019 hebben we 2 
‘echte’ startende directies verwelkomd. Een leidinggevende kan echter coaching als aanvangsbegeleiding aanvragen tot 3 
jaar na indiensttreding. Zo werden in totaal 10 leidinggevenden begeleid wat de nood aan begeleiding op maat onomwonden 
aantoont. 

Planning en reflectie 2019-2020:  
In de loop van 2019-2020 leggen we meer de nadruk op de inservice-opdrachten die aansluiten bij het PLV. Drie startende 
directies zullen begeleid worden op het vlak van missie, visie en beleidsplan (pijler 1 PLV) . Bij het coachen van inservice-
opdrachten over missie, visie en leiderschap zal beroep gedaan worden op begeleiders met specifieke vaardigheden op dit 
vlak. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.4 Vormgeven van een doelgericht, systematisch, 
planmatig en transparant onderwijskundig beleid met een 
daaraan gekoppeld kwaliteitszorgsysteem waar afspraken en 
maatregelen vastgelegd zijn en uitgebouwde ondersteuning 
van leraren voorzien is.  

2018-2021: Provinciale scholen en centra hebben hun beleid en 
kwaliteitszorg ingeschaald (K-schalen) en prioritaire acties ter 
verbetering gepland en uitgevoerd.  
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In 2018-2019: 
Een eerste cyclus van 4 scholen die gedurende 18 maanden met het voltallige team actief aan de slag gingen met de inhoud 
van het referentiekader OnderwijsKwaliteit (OK-kader) werd afgerond in februari 2019. Ter afronding van het project 
hebben de deelnemende scholen hun ervaringen m.b.t. het gelopen proces, de resultaten én het ontwikkeld materiaal met 
elkaar gedeeld. avAnt deed een innovatief pilootproject rond open klassenraden, PCVO Limburg optimaliseerde het 
evaluatiesysteem, PM Stabroek en PHHasselt gingen binnen hun vakgroepwerking aan de slag met het OK-kader. 

Een tweede cyclus van 5 scholen werd opgestart in september 2018: PIVA Oudenaarde, PIBO Tongeren, CLW Kapellen-Boom-
Mechelen, CDO Lommel en CDO Maasmechelen. Na afloop van dit OK-traject hebben de deelnemende scholen 

- kennisgemaakt met de uitgangspunten, de opbouw en de inhoud van het OK-kader via een elektronisch leerpad en 2 
begeleidingssessies 

- gereflecteerd over het eigen kwaliteitsdenken adhv de K-schalen 
- de eigen kwaliteit en de heersende kwaliteitscultuur geëxpliciteerd 
- de professionele dialoog met álle vakgroepen aangegaan over de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
Een stand van zaken: 61% van de provinciale secundaire scholen, 50% van het DBSO en 100% van de PCVO’s hebben de 
voorbije jaren hun (onderwijskundig) beleid en IKZ ingeschaald adhv het OK-kader en de K-schalen van de 
onderwijsinspectie. Deze inschaling ging steeds samen met een professionele dialoog in een uitgebreid (directie)team. 
Tijdens deze dialoog kijken ze in de spiegel, doen ze een zelfevaluatie. Ze kijken ook vooruit en koppelen doelen en acties aan 
de verbeterpunten. Deze doelen worden toegevoegd aan het beleidsplan zodat de PDCA-cirkel gewaarborgd blijft. In 2019-
2021 streven we ernaar met 100% van de scholen en centra deze professionele beleids- en kwaliteitsdialoog te voeren. 

 

Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.5 Doelgericht professionaliseringsbeleid gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek verder ontwikkelen en 
vormgeven binnen de school of het centrum, met bijzondere 

aandacht voor startende leraren. 

2018-2021: alle scholen en centra beschikken over een 
professionaliseringsplan, inclusief ondersteuning startende 
leraren. Provinciale scholen en centra hebben hun personeels- 
en professionaliseringsbeleid ingeschaald (P-schalen) en 
prioritaire acties ter verbetering gepland en uitgevoerd. 

Kijkwijzer boundary crossing (Carla Oonk) 

In 2018-2019 hebben PIVA en PTS Bilzen in co-creatie met hun lerarenteam een strategisch plan 2019-2020 ontwikkeld met 
bijzondere focus op het versterken van de onderwijsleerpraktijk en op het begeleiden van leerlingen. Ook avAnt, PM Gent en 
PTS Maasmechelen hebben de ontwikkeling van een strategisch plan 2019-2022 opgestart. Zij zullen dit ontwikkelingsproces 
finaliseren in 2019-2020.  

Per doel wordt geëxpliciteerd welke professionalisering voor (een deel van) het team nodig is om dat doel te kunnen 
bereiken. Daarom is er beslist geen afzonderlijk professionaliseringsplan te schrijven, maar dit te integreren in het 
strategisch plan: efficiënt, planmatig en doelgericht.  

Reflectie en planning 2019-2021: 
Sinds de publicatie van het OK-kader is In 64% van de scholen en centra het beleidsteam - al dan niet aangevuld met leraren - 
met elkaar in dialoog gegaan over (onderwijskundig) beleid, IKZ, selectie, professionalisering/ coaching van leraren en 
aanvangsbegeleiding. Ze vertrokken hierbij van de K- en de P-schalen. Ze hebben prioriteiten geformuleerd en acties 
ondernomen. In 2019-2020 zullen we de startende directies ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleids- en 
geïntegreerd professionaliseringsplan. 
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Operationele doelstellingen Indicatoren 

OD5.6 Versterken van de subsidiariteitsrol van de besturen 
ter ondersteuning van directies in scholen/centra.  

2018-2021: 

1. infopunt voor functionerings- en evaluatiedossiers 
ter ondersteuning van directies, 

2. elk bestuur heeft concreet haar subsidiariteitsrol 
geoptimaliseerd naar aanleiding van de collegiale 
visitatie schoolbesturen.  

In 2018-2019 werd – gezien de verkiezingen in het eerste 
semester – slechts één collegiale visitatie schoolbesturen 
georganiseerd. Deze keer was het schoolbestuur van Vlaams-
Brabant gastheer. De bezoeken de schoolbesturen, in 
aanwezigheid van een aantal schooldirecties, hebben in een 
rapport sterktes en aanbevelingen omschreven adhv 3 
geselecteerde focusdomeinen nl. een beleidsmatig luik (duaal 
leren, uitrol van de matrix, scholengemeenschappen,…), de implementatie van nieuwe regelgeving en personeelszaken en 
tenslotte het financiële luik en infrastructuur. 

Reflectie en planning 2019-2021: 
De volgende collegiale visitatie schoolbesturen wordt georganiseerd in Oost-Vlaanderen in november 2019. 
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3. Beleidsaanbevelingen 

 

In het secundair onderwijs rolt momenteel een grote curriculumwijziging zich uit. We geloven in de 

kwaliteit waarop deze uitrol zal gebeuren en merken ook op dat leraren positief tegenover deze 

uitdaging staan. We vragen aan de overheid wel voldoende tijd voor de leraren om deze omvangrijke 

operatie te kunnen uitvoeren. 

Voor wat de transversale eindtermen betreft, merken we een grote nood aan opleiding op bij leraren 

voor wat mediawijsheid betreft. We vragen aan de overheid dan ook bijkomende PNA-middelen om 

deze grote nood tegemoet te kunnen komen. 

In het volwassenenonderwijs leeft er een grote vraag naar EVC. Zo vragen we – naar analogie met het 

schooljaar 2018-2019 – dat er voor volgend schooljaar middelen worden vrijgemaakt voor AAV & EVC. 

Voor het deeltijds onderwijs delen we met de centra en de VLOR de bezorgdheid om voor een groot deel 

van deze specifieke doelgroep een apart traject, waarbij voltijds engagement gewaarborgd moet zijn, te 

blijven voorzien. Duaal leren biedt voor deze doelgroep niet echt een oplossing. 

4. Tot slot 

Op de cover van ons begeleidingsverslag 2018-2019 een trendy busje met een unieke nummerplaat… de 

nieuwe eindtermen 1e graad, gestructureerd in een vakfiche. Dit beeld vat krachtig de grote realisaties 

18-19 van onze PBD samen. 

We hebben de provinciale scholen ondersteund door een platform (dé community) te bouwen en samen 

met hen de eindtermen in vakfiches te ‘verkavelen’. En met deze vakfiches zijn de collega begeleiders de 

bus/trein/wagen ingesprongen… Voor de zomervakantie hebben we – in kleine groepjes – met álle 

leraren van de 1e graad in de provinciale scholen een professionele dialoog gevoerd over hun vak, de 

visie op dat vak en de beheersingsniveaus van Bloom. Heerlijk rijke gesprekken. 

Voor de transversale eindtermen hebben we in 18-19 een start genomen met de leercompetenties en 

ICT&media; de andere transversalen hebben we nog wat opgeborgen in de koffer. Maar vanaf 2019-

2020 maken we de koffer leeg en gaan we aan de slag met het geheel van transversalen, inclusief 

evaluatie. 

We ruilen de bus dan ook in voor de Thalys: de eindtermen 2e en 3e graad komen er aan. Geen vertraging 

deze keer bij het openbaar vervoer… We zijn er klaar voor! 

 


