-1-

Inhoudstafel
Geen jaar als een ander

3

Bereik en effectiviteit

4

1.1. Bereik

4

1.2. Effectiviteit

7

1.2.1 Begeleiding lessentabellen als krachtig instrument voor doeltreffende
schoolorganisatie

7

1.2.2 Ontwikkeling leerplannen 1e graad - basisopties en pakketten

10

1.2.3 Bevraging professionele leergemeenschappen 1e graad

12

Corona maart - einde schooljaar, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare leerlingen

14

2.1 Coördinatie van de mondmaskers

14

2.2 Coördinatie van de laptops

14

2.3 Netwerk preventie-adviseurs

14

2.4 Permanente ondersteuning via chatbox en inspiratiesessies

14

2.5 Selectie essentiële doelen

16

2.6 Begeleiding van de meest kwetsbare leerlingen

17

2.7 Organisatie en aanpak afstandsleren - preteaching

18

2.7.1 Survivalkit voor leraren - preteaching:

18

2.7.2 Survivalkit voor leidinggevenden - preteaching:

22

2.8 Sociaal-emotioneel en psychisch welzijn op school

22

2.9 Evaluatie leerlingen

24

2.9.1 Examenregeling, GIP/kwalificatieproef (BuSO) en stage/duaal leren

24

2.9.2 Deliberatierichtlijnen

26

2.9.3 Afsluiten van het schooljaar: leerlingengesprekken

26

2.9.4 Communicatie

26

2.10 Kwetsbare leerlingen en zomerscholen

27

De kwetsbare leerlingen? Daar doen we het voor!

29

3.1 Zorgcontinuüm in de praktijk

29

3.2 Feedback en inzetten op verschillen

30

-2-

3.3 GOK
Engagementsverklaring POV

31
32

Engagement 1 - gestandaardiseerde toetsen

32

Engagement 2 - Nederlands en begrijpend lezen

34

Engagement 3 - ambitieuze eindtermen

35

Vakgebonden eindtermen 1e graad

38

Eindtermen STEM 1e graad

39

Vakgebonden en transversale eindtermen ICT & MEDIA 1e graad

40

Transversale eindtermen ‘Leren leren’ 1e graad

43

Transversale eindtermen burgerschap: duurzaamheid

43

Begeleidingsplan 18-21: overige strategische (SD) en operationele (OD) doelstellingen

44

SD 1 - Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren in de realisatie van de eindtermen/
leerplandoelen/standaardtrajecten bereikbaar op leerlingenpopulatie via een gerichte
effectieve didactische aanpak.

44

SD2 - Coachen van startende leraren

51

SD3 - Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren volwassenenonderwijs in de realisatie van de
leerplandoelen via een gerichte effectieve didactische aanpak.
52
SD4 - Het schoolleiderschap als fundament (ver)bouwen om de kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding en de onderwijsleerpraktijk te kunnen realiseren

58

Aanbevelingen

63

Tot slot

64

-3-

Geen jaar als een ander
En dus ook geen begeleidingsverslag als een ander.
Allereerst een bijzonder woord van dank voor onze directies en hun team. Ze hebben keihard
gewerkt voor álle leerlingen, de kwetsbaren in het bijzonder. Ook een dankjewel - recht uit het
hart - voor het POV-team. Dit ongewoon verslag toont aan hoe hard ons warm, samenhangend
team heeft gewerkt. Grenzen verlegd in coronatijden.
We hebben ervoor geopteerd om te starten met ons bereik en effectiviteit. Tot maart
geregistreerd, maar ook nadien - andere - metingen. Vervolgens beschrijven we onze
ondersteuning tijdens de lockdown, in het bijzonder naar kwetsbare leerlingen toe. Inclusief onze
ondersteuning rond leerlingenbegeleiding en gelijke kansen (deel 3). Als vierde deel hebben we
onze realisaties ifv de engagementsverklaringen opgenomen in dit verslag: gestandaardiseerde
toetsen, Nederlands en begrijpend lezen en dé eindtermen. Het klinkt misschien raar maar als
laatste onderdeel beschrijven we de realisaties van (de andere doelen uit) ons begeleidingsplan.
Bijzondere tijden, bijzondere aanpak.
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Bereik en effectiviteit
1.1. Bereik
In 2019-2020 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 effectieve
professionalisering 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 met de onderwijsprofessional en aanwezigheid op de werkvloer in de school.
In de periode september 2019 tot februari 2020 (tot de lockdown) kreeg 80% van alle provinciale
scholen en centra al meer dan 20u begeleiding op maat op de werkvloer over alle
onderwijsniveaus heen. Door de gedifferentieerde aanpak van (individueel) begeleiden ligt dit
aantal uren echter gemiddeld veel hoger, nl. 74,11u (gegevens registraties 19-20).
Scholen en centra met meer dan 20u individuele begeleidingen op de werkvloer
Tussen 20u en 50u begeleiding op de werkvloer

29%

Tussen 50u en 100u begeleiding op de werkvloer

24%

Meer dan 100u begeleiding op de werkvloer

27%

Scholen en centra met minder dan 20u individuele begeleidingen op de werkvloer

1

Tussen 10u en 20u begeleiding op de werkvloer

12%

Minder dan 10u begeleiding op de werkvloer

7%

Merchie, Tuytens, Devos, Vanderlinde (2015), Hoe kan je impact van professionalisering voor leraren in kaart
brengen?
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Reflectie 2019-2020
Unieke interventies zien we als interventies op de school. Scholen hebben ook deelgenomen aan
schooloverstijgende professionaliseringsinitiatieven zoals professionele dialoog vakfiches en
professionele leergemeenschappen.
Ondanks de corona pandemie zijn we erin geslaagd om onze ondersteuning verder te zetten
naar de school- en klasvloer. Zo hebben we geïnvesteerd in INTERACTIEVE online webinars om
de leraren, coördinatoren, leerlingenbegeleiders en leidinggevenden te blijven ondersteunen in
deze bijzondere tijden, verspreid over alle onderwijsniveaus. In het totaal hebben we 342
sessies georganiseerd en bereikten we 1487 deelnemers.
Thema

Aantal sessies Aantal deelnemers

beleidsplannen

23

76

duaal

4

20

eindtermen/vakbegeleiding

63

282

12

12

internationalisering

5

13

leerlingenbegeleiding

19

58

leerwinst/feedback

6

15

modernisering SO

42

177

OK-kader

1

2

76

470

opvolging doorlichting

7

15

startende leraren

6

30

taalbeleid

13

49

zomerscholen

65

268

Totaal

342

1487

GOK-begeleiding

onderwijskundige leiderschap

Onze begeleidingsinterventies richtten zich zowel naar leraren, leerlingenbegeleiders en
coördinatoren, het leidinggevend teams als naar schoolbesturen.
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Planning 2020-2021
Blijven investeren om duurzame trajecten van minstens 20u samen met de scholen en centra uit
te tekenen. De ondersteuning van de curriculum-wijziging in de eerste graad toonde aan dat
deze trajecten eerder minstens 60u. omhelzen.

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.

Een overzicht per maand van het schooljaar 2019-2020:
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Met de impact van COVID-19 zijn ook wij genoodzaakt geweest om onze werking aan te passen.
We beschrijven onze ondersteuning concreet in een apart hoofdstuk van dit verslag. In deze helse
periode hebben we beslist onze collega’s niet te laten registreren. We hebben enorm geïnvesteerd
in het ondersteunen op afstand, en zijn ook vanaf de paasvakantie als essentiële derde opnieuw
naar de scholen/centra gegaan. Voor wat betreft 2020-2021 hebben we wel de registratie tijdens
de 2de lockdown opnieuw opgenomen en stellen we vast dat we niettemin de 50% aanwezigheid
met leraren/directies bereiken.
Reflectie 2019-2020
Uit onze analyse blijkt dat we het percentage van 60% op de werkvloer bereiken in de maanden
oktober, november en februari. Dit leidt tot een gemiddelde aanwezigheid op de werkvloer van
59% in de periode tussen augustus 2019 en februari 2019.
Planning 2020-2021
We blijven het begeleiden tot op de werkvloer monitoren per maand. Elke maand ontvangt elk
teamlid van POV het eigen dashboard en het gemiddelde van het team als benchmark. Indien
een probleem wordt vastgesteld, gaat de directie POV in gesprek met de begeleider.

1.2. Effectiviteit
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.
Voor wat betreft ons effectiviteitsonderzoek gaan we selectief te werk en kiezen we doelbewust enkele
werven uit die een grote impact hebben op het versterken van onderwijskundige organisatie en beleid.
In 2019-2020 hebben we dit voor verschillende grote initiatieven in kaart gebracht:
● Begeleiding lessentabellen als krachtig instrument voor doeltreffende schoolorganisatie
● Leerplannen eerste graad basisopties/pakketten
● Professionele leergemeenschappen eerste graad
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1.2.1 Begeleiding lessentabellen als krachtig instrument voor
doeltreffende schoolorganisatie

Reflectie 2019-2020
Alle respondenten (100%) geven aan dat de begeleiding bij de POV-lessentabel hen heeft
ondersteund bij het opstellen van de schooleigen lessentabel met vakken.
93% van de respondenten voelden zich ondersteund bij het inplannen van extra onderwijstijd
voor basisgeletterdheid (financiële geletterdheid, digitale geletterdheid, ...) door de begeleiding
bij de POV-lessentabel.
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53% van de leidinggevenden gaf aan meer tijd besteed te hebben aan ondersteuning bij de
samenwerking tussen de leraren en professionalisering dankzij de begeleiding van de
lessentabel.
De respondenten zijn verdeeld (50%-50%) over het effect van de begeleiding bij de
POV-lessentabel voor wat betreft de impact op de optimale(re) organisatie van de onderwijstijd,
bijvoorbeeld via het werken in blokken van ten minste twee uur voor ICT, economie,
aardrijkskunde, PO en MO. De aangegeven belemmeringen zijn (1) de timing van de bevraging
(opstellen van roosters gebeurt pas later dit schooljaar, het overleg met de begeleiders is later
ingepland, er wordt nog gewacht tot de verdere toelichting van de vakfiches) en (2) de
beperktheid van het schoolteam. De respondenten geven aan dat zij op dit moment hierrond
geen verdere ondersteuning nodig achten.
De begeleiding bij de POV-lessentabel heeft duidelijk tot gevolg dat
samenwerking/teamteaching wordt georganiseerd in samenspraak met de leraren in functie van
horizontale leerlijnen. Slechts 1 respondent gaf aan dit niet te doen, 1 respondent geeft aan dit
te willen doen voor alle vakken behalve MO, PO, LO en de levensbeschouwelijke vakken.
Wat betreft de vakken waarvoor samenwerking/teamteaching zal worden georganiseerd, is
STEM (93%) de meest voorkomende keuze. Muzikale en plastische opvoeding (20%) en PAV
(20%) lenen zich volgens de directies ook duidelijk goed voor samenwerking/teamteaching in
hun school. Andere vakken die nog worden vermeld (telkens 1 respondent) zijn techniek,
wiskunde en Frans. Ook de transversale competenties worden hier expliciet vermeld.
Planning 2020-2021
We voorzien ondersteuning bij de ontwikkeling van de lessentabellen 2de graad per finaliteit
(doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarkt). Ook hierbij zullen we de effectiviteit van de
ondersteuning meten.
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1.2.2 Ontwikkeling leerplannen 1e graad - basisopties en
pakketten
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Reflectie 2019-2020
In het schooljaar 2020-2021 start de onderwijshervorming in het tweede jaar van de eerste
graad. Tijdens het schooljaar 2019-2020 hebben we geïnvesteerd in het maken van de
leerplannen voor de basisopties en pakketten gefinancierd door de koepel POV.
Voor wat betreft de A-stroom kiest een leerling voor één pakket of één basisoptie van vijf uur.
Voor de B-stroom kan een leerling maximaal drie basisopties of pakketten combineren die in zijn
geheel tien wekelijkse lesuren omvatten. (Art. 133/3 codex SO)
In het provinciaal onderwijs hebben we ervoor gekozen om de leerplannen voor de basisopties
en pakketten samen met onze leraren, coördinatoren en directies te schrijven.
In het provinciaal onderwijs zijn er 25 scholen die een eerste graad organiseren. 85% van deze
scholen stuurden minstens één deelnemer naar de ontwikkelcommissies voor de leerplannen.
Het resultaat was het engagement en de betrokkenheid van 133 co-auteurs binnen deze
commissies. De leraren, TA’s, coördinatoren en directies zorgden telkens voor een
terugkoppeling binnen de vakwerkgroep van de eigen school.
Na deze ontwikkelcommissies hebben we een bevraging gedaan over de aanpak van deze
commissies, maar ook rond de inhoud en eigenaarschap van de leerplannen. Al deze zaken
werden als zeer positief ervaren. Op vraag van leraren en directies werden er infosessies per
basisoptie of pakket gepland in augustus 2020. Ondertussen zijn de inschrijvingen voor deze
sessies van start gegaan met een grote opkomst.
Planning 2020-2021
Zowel de organisatie als de begeleiding van deze ontwikkelcommissies werden zeer positief
ervaren. Deelnemers stelden voor om in de toekomst ook zo te werken. Bovendien haalt 98%
van alle deelnemers aan dat ze graag deze samenwerking willen verder zetten in een lerend
netwerk binnen POV.
Deze werkwijze hanteren we dan ook in de aanpak van het schrijven van de leerplannen van de
dubbele finaliteit en arbeidsmarkt van de tweede graad van het secundair onderwijs.
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1.2.3 Bevraging professionele leergemeenschappen 1e graad

Reflectie 2019-2020
In een PLG werken we heel doelgericht: doelen gericht op de dagelijkse praktijk van de
deelnemers. De begeleider stimuleert de groep om zelf de grootste uitdagingen aan te duiden
en stelt zelf ook uitdagende thema’s uit het curriculum voor.
Door duidelijke doelen, taken en opdrachten te expliciteren zetten we in op eigenaarschap. Zo
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vergroten de we kans dat ontwikkelde inzichten en materiaal meegenomen zullen worden naar
de vakgroepwerking in de scholen en centra.

Alle deelnemers geven aan dat er verandering heeft plaatsgevonden met betrekking op hun
jaarvorderingsplan, lesmateriaal en evaluatie.

Planning 2020-2021
90% van alle respondenten geven aan volgend jaar opnieuw deel te nemen aan
de PLG. Gezien COVID-19 zal het niet evident zijn PLG’s te organiseren. We zullen
inzetten op een combinatie van online webinars en begeleiding van vakgroepen
in de scholen.
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Corona maart - einde schooljaar, met
bijzondere aandacht voor de kwetsbare
leerlingen
In de periode maart tot juli 2020 (eerste lockdown) hebben we als PBD de scholen en centra zowel
organisatorisch als didactisch ondersteund tijdens de pandemie, met een bijzondere focus op de
kwetsbare leerlingen.

2.1 Coördinatie van de mondmaskers
Onze school PTI Kortrijk o.a. gespecialiseerd in textieltechnieken, ontwerp en prototyping stelde
voor stoffen aan te leveren. POV heeft voor alle provinciale scholen en centra de aankoop van de
materialen gefinancierd en gecoördineerd, de aantallen mondmaskers opgevraagd, een model
mondmasker aangereikt en het verdelen/vervoer van stoffen en mondmaskers gecoördineerd in
samenwerking met de 5 provincies. De mode-opleidingen binnen de CVO’s en vrijwilligers binnen
het (persoonlijk) netwerk van begeleiders hebben mondmaskers gemaakt! Door dit initiatief was
het mogelijk dat aan kwetsbare leerlingen gratis mondmaskers werden bezorgd.

2.2 Coördinatie van de laptops
POV heeft voor Digital For Youth alle info vanuit de provinciale scholen opgevraagd en gebundeld.
Met de onderwijsverstrekkers zijn er afspraken gemaakt m.b.t. prioritaire doelgroepen (bijv.
buitengewoon onderwijs). In samenwerking met POV werd PHTI Gent, PM Gent en PIHS Gent
geselecteerd als testscholen voor de eerste uitrol van pc’s door Digital For Youth.

2.3 Netwerk preventie-adviseurs
In functie van een vlotte communicatie, informatie-uitwisseling en expertisedeling werd een
netwerk provinciale preventie-adviseurs opgericht die samen aan de slag gingen aangaande het
opstellen van de risicoanalyses door de verschillende provinciale scholen. Uit de belrondes van de
inspectie blijkt dat onze scholen zeer goed waren voorbereid.

2.4 Permanente ondersteuning via chatbox en inspiratiesessies
Een pandemie is een uitzonderlijke situatie. En uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke
maatregelen. Daarom besloten we als PBD vlug te handelen en zowel structureel in te zetten op
opstartende ondersteuningsinitiatieven van anderen via intensieve samenwerking als zelf op vraag
van de scholen en centra een online coronaplatform te voorzien om zo complementair en
afgestemd op de noden zo breed (open platformen) mogelijk te kunnen helpen. Concreet waren
begeleiders ingeroosterd om permanent via onze chatbox op vragen van zowel directies als
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leraren te kunnen antwoorden. Ook
hebben drie collega’s permanentie
gedaan in de chatbox van
Begeleiders zonder grenzen,
gecoördineerd door Schoolmakers.
Naast deze permanente
ondersteuning organiseerden we
systematisch inspiratiesessies in
groepjes van een 7-tal
leidinggevenden. Zowel
organisatorische
(corona-maatregelen en scenario’s, BVH i.s.m. de preventieadviseurs van de provincies), maar
vooral pedagogisch-didactische en psycho-sociale uitdagingen werden besproken. We peilden
steeds naar de voor hen optimale ondersteuning. Vaak vroegen zij ondersteunende documenten
over verschillende topics. We gingen aan de slag tegen een hels ritme en tussentijds hebben we
steeds onze tijdelijke producten afgetoetst bij zowel leidinggevenden als leraren van verschillende
scholen en centra. De zooms- en teams-momenten waren meer dan talrijk. POV hanteert hier een
methodiek van de co-creatie en we verwijzen hiervoor naar een recent advies van de Nederlandse
onderwijsraad:2
Het eerste specifieke voordeel van co-creatie is dat scholen meer invloed hebben op de aard van
de diensten en de kans daardoor groter is dat de diensten zijn afgestemd op hun eigen
behoeften. Het tweede specifieke voordeel is dat scholen bij het articuleren van de door hen
gevraagde diensten en producten worden ondersteund door externen. Veel scholen hebben
deze steun nodig om hun behoeften onder woorden te kunnen brengen en om te zetten in
specifieke vragen omtrent onderzoek, professionalisering, schoolverbetering en specialistische
ondersteuning van leerlingen. Het derde specifieke voordeel is dat co-creatie gunstige condities
biedt voor de implementatie van innovaties.
Alle materialen, survivalkits kan u via deze link terugvinden:
https://www.povsites.be/web/denktank/

2

Onderwijsraad. (2019, november). Samen ten dienste van de school.
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/11/18/samen-ten-dienste-van-de-school
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2.5 Selectie essentiële doelen
Door de coronaperikelen was het schooljaar onderbroken. Ongewone tijden vragen ongewone
oplossingen. Vandaar de focus op essentiële doelen. Essentiële doelen zijn noodzakelijk voor een
succesvol instappen in een volgend leerjaar, hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Bijgevolg
kwamen uitbreidingsdoelen hierbij niet in aanmerking.
De coördinatie van de selectie van de essentiële doelen en de opvolging van de horizontale en
verticale afstemming gebeurde door het directieteam in nauwe dialoog met de
leraren/vakgroepen. Op niveau van de school resulteerde dit in een overzicht van de essentiële
doelen van alle vakken als kader voor de preteaching, het in kaart brengen van het leren van de
leerlingen, het concreet vormgeven van het curriculum volgend schooljaar.

Ook hier werkten we per stap met checklists, een praktische manier die onze scholen als heel
werkbaar ervaren hebben in corona-tijden.
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Ter voorbereiding van de klassenraden gaven we de suggestie mee om per klas per leerling in
kaart te brengen welke essentiële doelen al dan niet bereikt werden en dit in functie van
remediëring naar het volgende schooljaar toe.

2.6 Begeleiding van de meest kwetsbare leerlingen
We stimuleerden de scholen in mogelijkheden om de meest kwetsbare leerlingen zelfs in de
lockdown op school te kunnen begeleiden. De pedagogische begeleidingsdienst heeft hiervoor een
specifieke belronde opgezet om alle scholen hierover correct te informeren om zo te komen tot
een 100% naar school halen van kwetsbare leerlingen. En we zijn in dit opzet geslaagd.
Dit werd ook bevestigd in de cijfers van de belrondes georganiseerd door de onderwijsinspectie.
Over de twee belrondes heen, zijn er 43 provinciale scholen en centra bevraagd:
-

Al onze scholen en centra haalden aan dat ze een gevoel van controle ervaarden om samen
met het team opnieuw op te starten. Zo maakten 63% van de respondenten hun
risicoanalyse af nog voor ze opnieuw openden terwijl de andere 37% hier aan bezig waren.
Naast de nodige organisatorische vragen gaven de scholen/centra aan dat ze enorm
investeren in het maken van afspraken met leerlingen/cursisten, 91% bevestigde dit.
Daarnaast hebben onze scholen en centra ervoor gezorgd dat zij een aanbod hadden voor
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alle leerlingen via preteaching (91% van de respondenten bevestigde dit). Leraren maakten
eigen video’s met uitleg (91%), leerlingen maakten opdrachten (91%) en ze gaven online
lessen (72%). Dit allemaal om de leerachterstand te beperken. 83% bereikte dan ook
tussen de 80-100% van hun leerlingen. Daarnaast werden extra initiatieven op poten gezet
om de kwetsbare leerlingen te bereiken:
- 88% zorgden voor telefonische opvolging
- 84% zorgden voor laptops/internetaansluiting/tablets
- 66% zorgden voor een samenwerking met CLB, LOP, of andere netwerken
- 59% breng dat taken of oefeningen naar het thuisadres van de leerling/cursist
Naast de inhoudelijk didactische opvolging haalde 94% aan dat leraren ook oog hadden
voor de socio-emotionele begeleiding van de leerlingen.

2.7 Organisatie en aanpak afstandsleren - preteaching
Na de paasvakantie stonden de
scholen voor een volgende
uitdaging: de preteaching. Als
vertrekpunt hebben we de
omschrijving zoals bedoeld door de
overheid genomen: leerlingen
namen leerstof door ter
voorbereiding van de heropstart
later het schooljaar. Het bood de mogelijkheid deze leerstof al in te oefenen en feedback te
krijgen. De summatieve evaluatie gebeurde echter pas als de lessen opnieuw opgestart waren,
omdat we alle leerlingen de kans wouden geven om bij te benen. Door de preteaching was het
immers bij de heropstart mogelijk volop in te zetten op differentiatie:
-

verdiepingsoefeningen voor de leerlingen die de nieuwe leerstof verworven hebben
nieuwe instructie en oefenmomenten voor de leerlingen die het nog moeilijk hebben met
de nieuwe leerstof.

Lesgeven van thuis uit vroeg een andere aanpak. Bovendien waren we dit niet gewoon. We
ontwikkelden een survivalkit voor leraren en één voor leidinggevenden, per onderwijsniveau (SO buitengewoon - VO).

2.7.1 Survivalkit voor leraren - preteaching:
We bundelden afspraken die schooleigen werden afgeklopt:
-

selectie essentiële doelen in de vakgroep;
maximum studiebelasting, bijvoorbeeld 16 uur per week (de helft van een 32 uur week)
voor de leerlingen 1e graad A-stroom, ASO, TSO en KSO. Voor de leerlingen van de 1e
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-

-

graad B-stroom en BSO zouden we voor een maximum studiebelasting van 8 uur per week
kiezen;
streven naar maximaal 1 opdracht per week per vak (al dan niet met deelopdrachten) voor
AV/TV; 1 opdracht per 2 weken voor PV. Preteaching is teamwork: afspreken met collega’s!
soepel omgaan met deadlines, niet elke thuissituatie is dezelfde. Leerlingen die geen
laptop/computer (ter beschikking) hadden, konden de oplossingen bv. fotograferen en
doorsturen via hun smartphone. Er werd naar mogelijkheden gezocht om hen de
opdrachten in papieren vorm aan te leveren.
ook 5 bewegingsopdrachten per week (LO). Voorbeelden waren te vinden op het POV
uitwisselingsplatform.

We tekenden de opbouw van een preteaching-les uit in 6 stappen op basis van het
OVUR-schema, ontwikkelden een format waarmee alle leraren op een gelijkvormige,
herkenbare manier de opdracht in afstandsleren aan de leerlingen konden bezorgen en
voorzagen een bewuste selectie van praktische tips en trics, apps en tools.
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2.7.2 Survivalkit voor leidinggevenden - preteaching:
Ook voor de leidinggevenden was de overschakeling naar preteaching een uitdaging. In
co-creatie stelden we checklists op om dit proces zowel voor het lerarenteam als voor de
leerlingen vlot te laten verlopen.

voorbeeld checklist stap 2

2.8 Sociaal-emotioneel en psychisch welzijn op school
Provinciale scholen hebben een hart voor mensen: het provinciaal onderwijs is een warm nest
voor iedereen (ambities Provinciaal Onderwijs). De verschillende scholen hadden tijdens de
lockdown heel wat verschillende warme initiatieven ondernomen en een groot hart getoond.
Er waren flink wat inspanningen geleverd om contact met het team en met de leerlingen te
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hebben en te houden. Bij de fysieke heropening van de scholen was het dan ook een goed idee
om zowel voor het team als voor de leerlingen die warmte een uitgesproken plaats te geven en
een onthaalmoment vorm te geven. Tijd en ruimte vrij maken om met emoties en angsten van
iedereen om te gaan was niet zomaar een richtlijn vanuit de overheid.
De ontwikkelde survivalkit bevat suggesties om bovenstaande vorm te geven. Het document
diende ter inspiratie voor schoolleiders die nog op zoek waren naar insteken: een variatie aan
methodieken was aanwezig. Schoolleiders met hun (leidinggevend) team kozen in functie van
hun context, hun reeds genomen initiatieven en de ervaren noden van de school, het
schoolteam. De survivalkit was digitaal modulair opgebouwd: men klikte op datgene wat men
nodig had en men hoefde niet het hele document door te nemen.

Zoals gezegd werd elke survivalkit tussentijds meermaals afgetoetst bij de scholen. Deze kit is
bijzonder veel aangepast en bijgestuurd. Ook hier heel veel dank voor alle insteken en
transparante open feedback, en dat in zo moeilijke tijden!
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2.9 Evaluatie leerlingen

2.9.1 Examenregeling, GIP/kwalificatieproef (BuSO) en
stage/duaal leren
In CO-CREATIE met de directies en de besturen hebben we aanbevelingen geformuleerd voor het
al dan niet inrichten van examens in juni 2020. Een basisprincipe dat gehanteerd werd, was het
maximaliseren van de onderwijstijd. Voor het 1e, 3e en 5e jaar maakten we ook maximaal gebruik
van de ruimte van graadleerplannen. We zijn hierbij vertrokken van de pedagogische handvatten
vanuit de overheid als leidraad voor de co-creatie.
We hebben samen geëxpliciteerd welke informatie nodig was om een degelijke beoordeling te
kunnen maken. Als voldoende info voorhanden, hebben we het inrichten van examen niet
aangeraden. Als onvoldoende info kon de klassenraad beslissen voor extra evaluatie (voor 30/06
of in augustus) met voorafgaande extra ondersteuning/reme georganiseerd door de school. Als de
school voor bepaalde jaren of richtingen toch examens verkoos, dan suggereerden we de examens
helemaal op het einde van juni te organiseren en te beperken tot de hoofdvakken.
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Het was belangrijk dat tijdens de laatste week van juni tijd en ruimte werd gemaakt om de lacunes
in de gerealiseerde essentiële doelen per leerling in kaart te brengen. De remedieerbare lacunes
bij leerlingen worden tijdens het volgende schooljaar aangeboden/geremedieerd.
Op uitdrukkelijke vraag van de scholen hebben we ook de verschillende opties m.b.t. GIP of
kwalificatieproef in het buitengewoon secundair onderwijs: van stopzetting tot afwerken met
eindverdediging al dan niet online.
Vanaf 15 mei 2020 was het mogelijk de stages in het voltijds onderwijs op te starten van zodra de
betrokken bedrijven opgestart waren. In de scholen leefden vele vragen hieromtrent. Niet elke
onderneming kon terug starten met de stage/duaal leren, of niet elke school achtte het opportuun
dat de stage/duaal leren terug opstartte. Wanneer deze afwegingen ertoe leidden dat
stageplaatsen geheroriënteerd werden, kon onderstaande beslissingsboom een houvast bieden.
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We hebben ook alternatieven gebundeld Indien de stage niet of slechts gedeeltelijk kon worden
afgelegd.
Voor wat betreft de praktijkvakken werd er zolang als mogelijk lesgegeven om achterstanden
zoveel als mogelijk weg te werken.

2.9.2 Deliberatierichtlijnen
Vanuit het principe dat 2019-2020 voor geen enkele leerling een verloren jaar is en dat elke
deliberatiebeslissing toekomst- en talentgericht is, hebben we samen met de provinciale scholen
de deliberatierichtlijnen gedetailleerd uitgeschreven - in tekst en ook in stroomdiagrammen. Ook
zijn telkens de mogelijk attesteringen vermeld.

2.9.3 Afsluiten van het schooljaar: leerlingengesprekken
Leerlingen en leraren hadden geen evidente periode achter de rug. Een individueel online gesprek
over welbevinden én leren met de leerlingen was een mooie afsluiter van het jaar: een
aanknopingspunt om resultaten te bespreken en vooruit te blikken naar volgend schooljaar. Zo
kon men ook voldoende aandacht besteden aan de studiekeuzebegeleiding van leerlingen in een
scharnier- of eindjaar.

2.9.4 Communicatie
We namen dit bewust als apart onderdeel op: het belang om ondanks de pandemie en de grote
tijdsdruk toch te investeren in communicatie binnen het beleidsteam, met alle personeelsleden,
leerlingen én ouders.
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2.10 Kwetsbare leerlingen en zomerscholen
POVPO diende in nauwe samenwerking met 7 scholen een dossier zomerschool in. Alle dossiers
werden goedgekeurd. Deze scholen waren gesitueerd in Gent, Antwerpen, Kortrijk, Hasselt,
Diepenbeek en Leuven en richtten zich op 3 doelgroepen met te remediëren essentiële doelen:
1. instappers (overgang BaO > SO);
2. leerlingen 1ste graad;
3. OKAN.
Het uitgangspunt van de zomerscholen: al
onze leerlingen vlot uit de startblokken in
september. Want nu de Olympische
Zomerspelen een jaar uitgesteld werden,
wilden we niet dat de start voor de
leerlingen in september in het gedrang zou
komen. De “Provinciale ZomerLeerSpelen”
-de zomerklassen - waren zowel
remediërend als
voorbereidend/stimulerend en richtten zich
tot leerlingen die nood hebben aan
ondersteuning. Vertrekkend vanuit
remediëringsnoden die de scholen
vaststelden tijdens evaluatie, opvolging van
de leervorderingen van leerlingen en
klassenraden focusten de zomerklassen zich
in het gedeelte leerinhouden op Nederlands
en wiskunde. In Nederlands ging de
aandacht naar begrijpend lezen,
elementaire spellingsregels en instructietaal;
voor wiskunde lag de focus op
rekenvaardigheden, ruimtelijk inzicht en
functioneel rekenen. Het gedeelte
leerinhouden werd via teamteaching
aangereikt met collectieve
instructiemomenten en diepteverwerking
op maat van de leerling. Daarnaast waren er
ook “uitdagingen” waarbij talige en rekenkundige vaardigheden ingezet moesten worden. Deze
uitdagingen gingen de leerlingen wisselend in groep en individueel aan. Ze dienden om het
spelenderwijs leren te faciliteren, de intrinsieke motivatie aan te spreken.
Het verrijkingsprogramma vertrok vanuit de lokale context van de verschillende scholen en de
samenwerkingsverbanden. In elke zomerklas was er aandacht voor STEM-activiteiten, sport en
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gezonde voeding. Daarnaast kregen de
jongeren workshops die creativiteit en
probleemoplossend denken
stimuleren, mediawijsheid versterken
en spelenderwijs vreemde talen
aanbieden.
Voor het vormgeven van de
zomerklassen deden we voornamelijk
beroep op studenten uit lokale
lerarenopleidingen, aangevuld met
vrijwillige leraren. Op deze wijze
kregen de studenten extra
oefenkansen en kregen onze leerlingen
voldoende kwalitatieve ondersteuning
tijdens de leer- en ontspanningsactiviteiten. Daarnaast werden partners in het vormingswerk, de
sectoren en de culturele sector aangezocht om het vrijetijdsaanbod mee in te vullen.
Bij de start van de zomerscholen waren er 136 leerlingen ingeschreven over het geheel van de 7
zomerscholen. Het merendeel van de ingeschreven leerlingen daagde ook effectief op en deed de
volledige twee weken van de zomerschool uit. Uiteindelijk reed 86% van de ingeschreven jongeren
de rit uit.
Uit bevragingen bij zowel de leerlingen als de ouders, begeleiders en gastscholen aan het einde
van de zomerschool, bleek een hoge mate van tevredenheid. POV heeft sterk aangedrongen bij de
verschillende betrokkenen om deel te nemen aan de grootschalige evaluatie van de zomerscholen
door ExCel, het expertisecentrum van de Thomas More hogeschool. Op die manier hopen we ook
voor ons aanbod betrouwbare cijfers te generen om een grondige evaluatie te houden.
De pedagogische begeleiders zijn 1
week vervroegd uit vakantie gekomen
om deze zomerklassen te coördineren
in onze verschillende provinciale
scholen.
In het schooljaar 2020-2021 plannen
we de evaluatie van de zomerscholen, onder andere op basis van het rapport van ExCel. Daarnaast
zal POV ook een rol opnemen in het opmaken van een ‘praktijkgerichte inspiratiegids voor
toekomstige zomerschoolcoördinatoren’.
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De kwetsbare leerlingen? Daar doen we het
voor!
3.1 Zorgcontinuüm in de praktijk
In 2019-2020 liep in 37% van de provinciale scholen een traject rond leerlingenbegeleiding, met
bijzondere aandacht voor de domeinen leren en studeren en leerloopbaan. Hierbij werd vnl. hulp
geboden bij het evenwichtig uitbouwen van de brede basiszorg en de verhoogde zorg. In 89% van
de scholen werd samen met het CLB de dialoog rond de schoolspecifieke samenwerkingsafspraken
opgestart. Wij hebben ondersteuning geboden bij het samen met de betrokken actoren
inhoudelijk vormgeven van een IAC in 5 provinciale scholen. Deze casussen werden tussentijds
opgevolgd.
We gingen ook aan de slag met netwerkcoördinatoren en regioverantwoordelijken van
ondersteuningsnetwerken om visie en werking op punt te stellen. Zo werd voor ON Meetjesland
een addendum opgemaakt voor de ondersteuner en de functiebeschrijvingen geoptimaliseerd. Er
was ondersteuning bij de uitbouw van een digitaal ordeningssysteem en de uitwerking van de
prestatieregeling. Er was een scenario voor de opstart en een risicoanalyse werd opgemaakt voor
na de lockdown.
Ook werd - op vraag en ter opvolging van de meerdaagse schoolteams 18-19 - de organisatie van
de leerlingenbegeleiding samen besproken adhv een (bijgestuurd of nieuw) organogram. In het
netwerk leerlingenbegeleiding werd in co-creatie een visie (op de 4 domeinen) uitgewerkt als
aanzet tot gesprek in de scholen.
Binnen het netwerk deeltijds onderwijs is er aan de slag gegaan rond ouderbetrokkenheid. Er is
een tool op basis van het participatiehuis ontwikkeld met voorbeelden van goede
ouderparticipatie op de verschillende niveaus (meeleven, meeweten, meehelpen, meedenken en
meebepalen). De tool is voorgesteld op het directeurenoverleg in november. Bedoeling was dat
ook in het netwerk leerlingenbegeleiding dieper ingegaan zou worden op het participatiehuis,
maar door corona is deze sessie niet doorgegaan.
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Reflectie en planning 2020-2021:
We zetten meer specifiek in op de dynamische afstemming tussen de brede basiszorg en de
verhoogde zorg. We ondersteunen bij het meer doelgericht formuleren van maatregelen op maat
van de leerling. Dit maakt de tussentijdse en eindopvolging van de effecten ervan en het bijsturen
van de maatregelen mogelijk.
Focus zal de uitrol van het nieuwe leersteundecreet zijn.

3.2 Feedback en inzetten op verschillen
We hebben het leerpad feedback herwerkt en een aantal leraren/experten gevraagd om door de
herwerkte versie te gaan. Feedback is ook integraal meegenomen in de begeleidingssessies
leerlingenbegleiding: brede basiszorg én transversale eindtermen 1e graad SC 13 en 14 nl. de
leercompetenties.
Het leerpad is gratis gedeeld met het brede onderwijsveld. Door corona zijn de workshops en
klasbezoeken ter opvolging tijdelijk uitgesteld. Ook de WALK in CVO Groeipunt campus
Scheldeland waarbij leraren IKZ-gewijs via ‘bezoeken bij elkaar’ de feedback-cultuur in kaart
brengen is door corona uitgesteld.
We merken nog veel nood aan ondersteuning in de scholen zowel bij het vastleggen van afspraken
rond ontwikkelingsgerichte feedback samen met het team leraren als bij het concretiseren van
deze afspraken binnen de lespraktijk.

- 31 -

Een pilootschool ging aan de slag met het door ons ontwikkelde leerpad differentiatie. De
pre-meting werd afgenomen maar door corona konden de post-meting en de 4 klasbezoeken niet
worden uitgevoerd.
Het werken met niveaugroepen binnen een klas (EDI-model) of tijdens de reme en
differentiatie-uren in de 1e graad krijgt breder ingang in het provinciaal onderwijs. We stimuleren
en begeleiden deze evolutie naar meer differentiatie. Klasbezoeken zijn nog verder in te plannen
in de scholen waar leraren reeds door het leerpad gegaan zijn.

3.3 GOK
Wat GOK betreft, hebben we ondersteund bij het opmaken van de zelfevaluatie. Door corona is de
zelfevaluatie in een aantal scholen verschoven naar het eerste semester van schooljaar 20-21.
100% van de provinciale scholen zijn ondersteund in deze GOK-cyclus. Vanaf 20-21 begeleiding we
ook GOK in de buitengewone scholen. Voor BuBaO starten we met een netwerk GOK.
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Engagementsverklaring POV
Engagement 1 - gestandaardiseerde toetsen
Engagement 1: het ontwikkelen en implementeren van gevalideerde, gestandaardiseerde en
genormeerde proeven die de leerwinst in kaart brengen evenals de mate waarin de eindtermen
worden gerealiseerd
Ter voorbereiding van een intensief begeleidingstraject ‘peilingstoetsen in de A-stroom’:
- sloten we aan bij het lerend netwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond
datageletterdheid. We deelden ervaringen, en bekeken hoe we scholen sterker kunnen maken
in het verzamelen van data. De
peilingsproeven wiskunde maakten daar
een onderdeel van uit.
- We volgden een workshop van STEP
rond de interpretatie van de resultaten in
het schoolfeedbackrapport op de
studie-en ontmoetingsdag.
- Ook in coronatijden overlegden we geregeld met STEP om rapporten correct te interpreteren,
evoluties verder op te volgen, …
- De initiatieven van de overheid die hierover georganiseerd worden, volgen we op de voet.
We gingen we aan de slag met de scholen die de peilingstoetsen/paralleltoetsen voor wiskunde in
1A gedaan hadden. Het traject verloopt als volgt:
- Een eerste brainstorm zorgt ervoor dat leraren en beleid samen gaan denken over wiskunde
in de eerste graad.
- Vervolgens gaan we over tot de interpretatie van de cijfers in het rapport.
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- We vragen de scholen een actieplan vorm te geven en toe te lichten hoe ze dit actieplan gaan
monitoren.
- We ontwikkelden een handleiding met didactische tips over hoe je tot goed
wiskunde-onderwijs kan komen. Het in de lespraktijk aan de slag gaan met een aantal tips kan
tot de uit te voeren acties behoren.

Aandachtspunt hierbij: we zorgen ervoor dat leraren de koppeling kunnen maken naar de nieuwe
eindtermen zowel in de interpretatie van de cijfers als in de opmaak van het actieplan.
Dergelijk traject lopen we ook in een school die aan het pisa-onderzoek deelgenomen heeft.
Voor wiskunde in de 1ste graad B-stroom ondernamen we nog geen concrete acties op niveau van
de scholen omdat de resultaten nog niet vrijgegeven waren. We volgden wel het traject van de
resultaten mee op. Op onze planning staat alvast een didactische handleiding 'leerwinst:
getalinzicht, breuken (optellen en aftrekken), functioneel rekenen en meetkunde' ter beschikking
te stellen voor alle vakgroepen B-stroom.
Reflectie: corona zorgde ervoor dat scholen niet veel ruimte hadden om tot de interpretatie van
de rapporten te komen. Wij ontwikkelden wel verder materiaal om mee aan de slag te gaan.
Acties voor 20-21:
-

verdere opvolging van de scholen rond de peilings- en paralleltoetsen in 1A
opstart opvolging van de scholen rond peilings- en paralleltoetsen in 1B
opvolging van werkgroepen rond peilings- en paralleltoetsen alsook werkgroepen rond
centrale toetsen
proactief nadenken hoe we scholen gaan ondersteunen in hun datageletterdheid
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Engagement 2 - Nederlands en begrijpend lezen
Engagement 2: het versterken van de kennis van het Nederlands
zodat alle kinderen maximale kansen krijgen
We volgden met een aantal collega’s een doorgedreven
professionalisering rond begrijpend lezen in het buitenland. In
coronatijden ging de professionalisering voor een groot deel
online door.
-

Close Reading: dagopleiding van TENZ (in België),
meerdaagse opleiding van Expertis (in Nederland) –
gevolgd met twee collega’s.

-

LIST: meerdaagse opleiding van de hogeschool Rotterdam, we volgden deze opleiding met
drie collega’s en een aantal logo’s die in onze scholen werken.
Naast de twee officiële opleidingen bouwden we verder kennis op via onze contacten met
de UGent (prof. dr. Hilde Van Keer), Expertis (prof.dr. Kees Vernooy), Iedereen Leest, via
lectuur van boeken, …

-

We werkten een traject uit om rond lezen aan de slag te gaan in het SO en in het BuBao.
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Voor SO bestaat het traject uit een professionalisering van leraren, en een begeleidingstraject
samen met het beleid rond leesmotivatie en leesomgeving. We vertrekken hiervoor vanuit de ET
Nederlands voor de eerste graad. We dromen ervan om dit verder uit te rollen naar de tweede en
derde graad, alsook naar andere vakken.
We ontwikkelden een handboek en videolessen waarmee leraren zelf aan de slag kunnen. We
hebben ook zelf een aantal lessen ontwikkeld waarin we tonen hoe leraren begrijpend lezen in de
klas kunnen aanpassen. Dit is ‘gesneden brood’ waar leraren heel vaak om vragen.
We gingen onze lessen proefdraaien in een aantal scholen, en kwamen zo tot nog meer expertise
en tips en tricks.
Voor BuBao gingen we in gesprek met de directies en de logo’s van de scholen van het
buitengewoon onderwijs. Met de logo’s wisselden we van gedachten rond de samen gevolgde
professionalisering, en kwamen we tot de idee van het uitwerken van draaiboeken.
Reflectie: corona zorgde ervoor dat we volop konden inzetten op de versterking van de eigen
expertise en de ontwikkeling van nieuwe materialen.
Acties naar 20-21 toe:
-

Inzetten op begrijpend lezen in de eerste graad en in bubao.
Verder lessen ontwikkelen voor leraren
Klasbezoeken doen in de lessen begrijpend lezen
Professionalisering aanbieden aan leraren
Inzetten op uitwisseling rond ervaringen in de les begrijpend lezen
Inzetten op leesbeleid in de school

We hebben een aanvraag ingediend tot prioritaire nascholing en ons project ‘LeesWijs’ i.s.m.
UGent, Iedereen Leest en bibliotheken is goedgekeurd.

Engagement 3 - ambitieuze eindtermen
Engagement 3: het ontwikkelen en implementeren van a
 mbitieuze eindtermen via een gerichte
effectieve didactische aanpak
Door eind 18-19 te investeren in talrijke professionele dialogen met leraren - in kleine groepjes,
interactief - over de eindtermen (en de bouwstenen van de sleutelcompetenties), waren ze
voldoende ‘gewapend’ om vanaf 1 september aan de slag te gaan. Ons motto om deze rust te
brengen was: eerst de ‘vakgebonden ET’, de rest later. En later was 19-20…
Wat de transversale eindtermen betreft, beschikken de meeste provinciale scholen over een
schooleigen matrix: vakken aangevuld met projecten, workshops en onthaalweken. In co-creatie
met leraren hebben we rubrics transversale ET ontwikkeld. We hebben vervolgens ondersteuning
geboden aan de scholen om de rubrics (al dan niet schooleigen gemaakt) in te laden via
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Smartschool of een ander
systeem. Voor ICT & media, de
leercompetenties, burgerschap en
gezondheid ontwikkelden we
materiaal ter ondersteuning. Voor
ICT & media en leren leren hebben
we in de scholen de
leidinggevenden én leraren
begeleid op maat. Vervolg in
20-21…

We kregen vele ondersteuningsvragen over de basisgeletterdheid, die specifieke set van
eindtermen die bereikt moeten worden op individueel leerlingniveau. We ontwikkelden in
co-creatie een draaiboek monitoring basisgeletterdheid met
principes, mogelijk praktische aanpak en voorbeeldvragen
afgestemd op het beheersingsniveau (taxonomie van Bloom).
Dankzij inhoudelijk gesprekken over kwaliteitsvolle taalscreening
en vnl. opvolging zetten 92% van de provinciale scholen DIATAAL
in als gevalideerd toetsmateriaal om de beginsituatie in kaart te
brengen en verdere opvolging te doen tot en met de tweede
graad.
Alle ondersteunende documenten zijn beschikbaar op
https://www.povsites.be/mso/eerste-graad/
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Vakgebonden eindtermen 1e graad

In 2019-2020:
Samen met lerarenopleidingen (hogescholen) organiseerden we professionele
leergemeenschappen 1e graad over de scholen heen. Tot maart zijn alle PLG's doorgegaan. De
laatste sessie hebben we moeten annuleren vanwege de coronamaatregelen.
Bijvoorbeeld, 60% van de vakgroepen wiskunde nemen deel aan de PLG wiskunde. A- en B-stroom
worden ontdubbeld vanaf 20-21.
Bereik PLG voor 19-20:
- Voor MO/PO zijn niet alle scholen vertegenwoordigd (enkel PM, PIVA, PITO Stabroek,
PHH en Bilzen).
- Voor PLG Natuurwetenschappen: PIKOH, PISO, PIVA Antw, PROVIL, PHH, PSD, PTS
campus Mechelen, Richtpunt campus Gent, Zottegem, Hamme. Voor PLG LO: avAnt,
PIKOH, PISO, PIVA Antw, PITO Stabroek, PHH, PSS Voeren, PTS campus Boom, Richtpunt
campus Eeklo, Zottegem.
- PLG Frans: PTS Boom, PIVA, Avant, PISO Tienen, PM Stabroek, Provil, PSS Bilzen, PHH,
PTS Boom, PTI Kortrijk, Richtpunt campus Zottegem/Oudenaarde/Hamme, PIBO
Tongeren, PIKHO
- PLG Engels: PHH, Provil, Piva, Avant, PM Diepenbeek, Richtpunt campus Hamme
- PLG aardrijkskunde: Avant, PIVA, PM Stabroek, PTS Mechelen, PISO Tienen, De Wissel,
PIBO TOngeren, PIKHO, HH, Provil, PSSB, Voeren, PTS Maasmechelen, Richtpunt campus
Gent/Zottegem
- PLG geschiedenis: PIVA, PM Stabroek, PIKHO, HH, Provil, Richtpunt campus Hamme
- PLG PAV: Avant, PM Stabroek, PTS Boom, De WIjnpers, IBIS, Richtpunt campus
Oudenaarde/Zottegem
- PLG wiskunde: AVANT, PIVA, PM Stabroek, PTS Boom, PTS Mechelen, De Wijnpers, PISO
Tienen, PIKHO, HH, Provil, PSSB, PTI Kortrijk, Richtpunt campus Gent/Zottegem
Voor startende leraren organiseerden we over de scholen heen een professionele dialoog per
vakfiche in augustus, november en januari/februari. Tussentijds leidden we ook in de scholen
starters op in het gebruik van de vakfiche en dus in het begrip van de bouwstenen, eindtermen en
taxonomie van Bloom (afhankelijk van wanneer nieuwe leraren opstarten). Ook de leraren van het
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2e jaar van de 1e graad die nog geen dialoog over de vakfiche gevoerd hebben, worden bij deze
sessies betrokken.

Eindtermen STEM 1e graad
In samenwerking met interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’ werden de provinciale scholen begeleid
bij de ontwikkeling van geïntegreerde STEM-projecten. Hiervoor werden lerende
gemeenschappen georganiseerd voor STEM-teams per school.
48 leraren van 18 scholen namen deel aan de PLG STEM. Deze PLG werd regionaal georganiseerd
in Hasselt voor de scholen uit Limburg en in Brussel voor de scholen uit de andere provincies.
Om tot een geïntegreerde
werking te komen werd ervoor
geopteerd te werken met
teacher design teams die telkens
bestaan uit een leraar wiskunde,
wetenschappen en techniek per
school.
Met dit team werd aan de slag
gegaan om via het model
‘Ontwikkeling van Leermateriaal
voor geïntegreerde STEM’ te
komen tot manuscripten voor de
verdere uitwerking van
geïntegreerd leermateriaal voor
STEM. Hierbij werd aandacht
besteed aan enerzijds inhouden,
correctheid van de projecten en
het evenwicht tussen de
verschillende STEM-disciplines,
maar ook aan de koppeling van
de vakinhoudelijke eindtermen
en STEM-eindtermen. Door te
werken in een leergemeenschap
werden
samenwerkingsverbanden tussen scholen onderling verder gestimuleerd.
9 scholen werden verder individueel gecoacht door de PBD om te komen tot een geïntegreerd
STEM-beleid op school. Hierbij werd een sjabloon ter beschikking gesteld van de scholen om hen
te ondersteunen bij het uitwerken van geïntegreerde STEM-projecten op schoolniveau.
Het resultaat hiervan is dat 72% van de scholen een geïntegreerd project heeft ontwikkeld.
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Vakgebonden en transversale eindtermen ICT & MEDIA 1e graad
Professionalisering eerste graad: september 2019 - juni 2020:
-

-

ICT leraren
100% van de leraren ICT 1ste graad nemen deel aan de professionele dialoog ICT in het
netwerk ICT voor leraren ICT
Mediawijsheid binnen brengen scholen
50% van de scholen vormen een mediacoach via mediawijs
leraren van de basisvorming eerste graad
in de PLG's van de vakken van de basisvorming wordt ICT & Media in de kijker gezet en in
kaart gebracht aan welke eindtermen momenteel wordt gewerkt door ICT-integratie
binnen het va

In 2019-2020:
Tijdens de PLG's hebben leraren ervaringen uitgewisseld en elkaar geinspireerd door te verwijzen
naar hun aanpak en de leermaterialen die ze gebruiken. Dit voor de thema's digitale competentie,
informatievaardigheden en digitale systemen.
De PLG’s zijn in de lockdown niet doorgegaan; de professionalisering van de leraren van de
basisvorming is echter niet stilgevallen. Tijdens corona is de uitwerking van het thema
"computationeel denken en handelen" gerealiseerd en online gezet.

https://www.povsites.be/ict-media/computationeel-denken-en-handelen/
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Er is ook online ondersteuning geweest voor computationeel denken, weliswaar maar voor enkele
scholen en op maat.
Individuele vragen van ICT leraren zijn verder opgevolgd (PTI Kortrijk, Richtpunt Eeklo, Richtpunt
Zottegem)
Ondersteuning leidinggevenden en digi-ondersteuners in functie van de ontwikkeling van een
ICT-beleid in functie van de realisatie van ET media & ICT. De vier infobundels zijn klaar en er is
een volledige try-out geweest met PIBO Tongeren en deels met Richtpunt campus Zottegem
Model infobundel ICT en media
- concretisering van eindtermen en basisgeletterdheid
- uitgangspunt voor de concretisering van de eindtermen in de 2de graad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sL6SHkFq8kTjX_pNJpT4udGAlEkN2y_kFusdZS52s8/edi
t#gid=1233328998
Reflectie en planning 2020-2021:
Door de coronacrisis zijn de leraren van de basisvorming anders gaan kijken naar ICT-integratie
binnen hun vak. De aanpak van de professionalisering ICT en media zal verder op inspelen o.a.
door meer online professionalisering in te bouwen.
In 2020-2021 is er een aanbod van korte online sessies voor de ICT leraar met inhoudelijke topics.
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https://www.povsites.be/ict-media/professionalisering-vakleraar-ict/
In 2020-2021 worden de huidige mediacoaches opgevolgd en pas in 2021-2022 worden nieuwe
mediacoaches gevormd.
In 2020-2021 is er een aanbod van korte online sessie voor de vakleraren die ICT integreren in hun
lessen waarin het evalueren van de basisgeletterdheid centraal staat.

https://www.povsites.be/ict-media/professionalisering-evalueren-et-basisgeletterdheid-ict-en-me
dia/
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Transversale eindtermen ‘Leren leren’ 1e graad
2019-2020:
De provinciale scholen tekenen hun beleid uit op
het vlak van leercompetenties gebruik makend
van een aangereikt draaiboek. Na
sensibiliseringssessies bij het voltallige team
eerste graad, gingen we (en gaan we ook volgend
schooljaar) verder aan de slag met een kernteam
om hun materiaal naast de eindtermen en bouwstenen te leggen, verdere voorstellen tot
afspraken leren leren te expliciteren en terug te koppelen naar het volledige team 1e graad.

Transversale eindtermen burgerschap: duurzaamheid
In 2019-2020:
Tips en info-links voor leraren op site 'Burgerschap'
Reflectie en planning 2020-2021:
EDO-dagen organiseren bij alle begeleiders om de EDO-principes uit te leggen en te integreren in
de eigen werking. Collega begeleider heeft 3 jaar bij UA project VALIES mee begeleid.
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Begeleidingsplan 18-21: overige strategische
(SD) en operationele (OD) doelstellingen
SD 1 - Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren in de realisatie
van de eindtermen/ leerplandoelen/standaardtrajecten
bereikbaar op leerlingenpopulatie via een gerichte effectieve
didactische aanpak.
Onderwijskwaliteit en leerpraktijk
Operationele doelstellingen

Indicatoren

OD1.1 Alle 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 secundair
onderwijs hebben inzicht in de
kwaliteitsverwachtingen m.b.t. de
onderwijsleerpraktijk.
(Zie ook OD2.2)

OD1.2 leraren ondersteunen via
professionele dialoog met vakgroepen of
lerarenteams om de eigen
kwaliteitsontwikkeling in handen te 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 secundair
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 2019-2020: door intensief in te zetten op professionele dialoog met élke vakgroep binnen
de scholen en centra hebben we onze indicator van 100% bijna bereikt. 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 het OK-kader en de
ontwikkelingsschalen onderwijsleerpraktijk (onderwijsinspectie) om het gesprek richting te
geven. De professionele dialoog met leraren is het middel om persoonlijke ervaringen over hun
onderwijspraktijk uit te wisselen, afspraken binnen het team mbt feedback en didactisch
handelen te concretiseren en verbinding te creëren.
Reflectie en planning 2020-2021:
De professionele dialoog in de 2 nog resterende scholen en centra staat gepland voor 20-21.
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Vanaf 2020-2021 begeleiden we de provinciale buitengewone scholen (BuBao en SO) en zullen
we per opleidingsvorm de professionele dialoog met de leraren en de paramedici aangaan, met
ook hier het OK-kader en de H-schalen als leidraad bij de inschaling.

OD1.3 Lerarenteams in de school
ondersteunen bij het vormgeven van de
onderwijsleerpraktijk in functie van de
realisatie van het gevalideerde doelenkader.

2018-2021:
Ondersteuning voor de vakken PAV, MVT, hout,
bouw en OKAN. We prioriteren op basis van de
resultaten van de onderwijsspiegel en de
doorlichtingverslagen.

In 2019-2020: lerarenteams in de tweede en derde graad zijn in de school én op afstand
(corona online) ondersteund bij de realisatie van de leerplandoelen van bovengenoemde
‘vakken’. Taaltaken ontwikkelen zit in de lift.
Reflectie en planning 2020-2021: specifiek voor OKAN gaan we in 20-21 aan de slag met de
resultaten van het thema-onderzoek van de onderwijsinspectie mbt de vervolgschoolcoaches,
met focus op het luik expertise-opbouw naar de vervolgschool toe binnen hun opdracht. Voor
de 2de graad starten we in 20-21 met de implementatie van de nieuwe eindtermen,
cesuurdoelen en competenties BK’s, afgestemd op de schooleigen lessentabellen.

OD1.4 Leraren en directies ondersteunen bij
de organisatie van het onderwijs in functie
van het creëren van een krachtige
leeromgeving met maximale mogelijkheden
tot het versterken van leren.

2018-2021: 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.

In 2019-2020:
Dit schooljaar hebben we co-teaching in
verschillende scholen verder uitgediept. De werking
van PTI Zottegem, PTS campus Mechelen en
Handelsschool Hasselt werd op verschillende
vlakken in co-creatie verder verfijnd. De leervragen
gaan verder dan organisatorische kwesties, maar
meer naar het leren van leerlingen en het
evalueren ervan.
In Zottegem en Mechelen werd mee in de klas
ondersteund: de begeleider samen met co-teachers
voor en in de klas (de begeleider als co-teacher). In
de Handelsschool en PIKOH werd door middel van
een professionele dialoog de verdieping gezocht en
aanzetten gegeven zowel met leraren als met het
leidinggevend team.
PTS campus Boom, CLW Eeklo en PTI Ninove
toonden interesse. Met verschillende leraren van
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die scholen werd in gesprek gegaan, vorming gegeven. Voor Ninove werd evenzeer een bezoek
aan bestaande co-teach-werking georganiseerd. Daaraan werd een inhoudelijk gesprek met
reflectie gekoppeld. Door COVID-19 heeft zo’n bezoek met PTS Boom niet plaatsgevonden.
COVID-19 maakte het ook onmogelijk om ondersteuning in de klas verder op te nemen.
Reflectie en planning 2020-2021:
In dit schooljaar wordt het ingeslagen pad om met de co-teachers samen in de klas mee te
draaien gecontinueerd. Op voorhand bespreken we groeikansen of leernoden. De pedagogisch
begeleider staat in voor modelling met reflectie nadien. Op deze manier kunnen co-teachers
ook via observatie en reflectie hun leren verdiepen. Verder werken begeleider en co-teachers in
co-creatie hulpmiddelen uit.
In 2020-2021 wordt het accent meer op effectieve didactiek en formatief handelen gelegd.
Daar liggen groeikansen.

OD1.5 Lerarenteams ondersteunen bij het
vormgeven van krachtig lesontwerp.

2019-2021:
8 volwaardige cycli Lesson study zijn afgerond.

In 2019-2020: In PIBO Tongeren, Richtpunt campus Gent en de Handelsschool te Hasselt is een
cyclus lesson study opgestart. In de PLG economie werd een variant van onze Lesson
Study-cyclus ingezet.
In PIBO Tongeren blijft de vakgroep Frans opteren voor deze methodiek, een derde cyclus is een
feit. Ze hebben als de volgende onderzoeksvraag: Hoe activeren we het leren (met zo weinig
mogelijk digitale tools) zodat de leerlingen zich actief betrokken voelen bij het leren? Alle
stappen t.e.m. lesontwerp zijn doorlopen. De COVID-19 pandemie maakte tot op heden niet
mogelijk om de ontworpen les via het aangewende protocol te laten plaatsvinden. Van zodra de
coronamaatregelen het toelaten, wordt de cyclus hervat.
In Richtpunt campus Gent hebben we een vakoverstijgend team met 6 leraren samengesteld
naar aanleiding van een kennismakingssessie m.b.t. Lesson Study. Na deze inspiratiesessie
hebben de aanwezigen beslist deze methodiek te willen inzetten om het leren van hun
specifieke leerlingenpubliek te bevorderen. Het lerarenteam heeft 3 stappen in de cyclus gezet.
Hun onderzoeksvraag is: in hoeverre heeft coöperatief werken effect op de leermotivatie van
leerlingen en de wil tot samenwerken? Ook de eerste stappen in dit lesontwerp zijn gezet, dat
lesontwerp is nagenoeg rond. De COVID-19 pandemie maakte tot op heden niet mogelijk om
verdere stappen te ondernemen. Leraren hebben ondertussen Lesson Study als methode niet
losgelaten en schoven aan bij een webinar waarin verschillende cycli werden voorgesteld en
bepaalde nieuwe onderzoeksinzichten werden meegegeven. Het webinar versterkte de zin om
met de methodiek aan de slag te gaan. Op het moment dat de pandemie het toelaat, nemen we
de cyclus terug op, sowieso.
Voor de PLG economie gebruikten we een variant. Het lesontwerp gebeurde door 1 leraar die
nadien haar klasdeur openzette. De andere stappen werden met de PLG economie opgenomen.
De observatie in de les gebeurde door leraren uit de PLG, die interviewden de geobserveerde
leerlingen en we hielden in de PLG de nabespreking en reflectie.
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Reflectie en planning 2020-2021:
Dit schooljaar betekent minimaal een doorstart van de bovenstaande beschreven Lesson
Study-cycli. Vanwege COVID-19 zijn de cycli tijdelijk opgeschort; van zodra mogelijk, wordt het
traject verdergezet. Momenteel nemen we de tijd om de reeds doorlopen stappen te kaderen
om nadien onze cyclus te vervolledigen. Verder is de wil uitgesproken in beide scholen om ook
een volgende cyclus vorm te geven.
Voor richtpunt campus Hamme zit een nieuwe cyclus in de pijplijn. Leraren wiskunde (2de en
3de graad) gaan met de methodiek aan de slag om effectieve didactiek in de praktijk te brengen
en van elkaar en van de leerlingen te leren. Op basis van een onderzoekshouding willen ze het
leren van wiskunde voor hun leerlingen versterken.

OD1.6 Leraren inzicht geven in resultaten van
wetenschappelijk onderzoek en de vertaalslag
maken naar de lespraktijk. We gaan met de
scholen aan de slag met de resultaten van het
thema-onderzoek van de onderwijsinspectie
van zodra uitgevoerd en beschikbaar.

2018-2021:
- Betrokken leraren bij onze
ondersteuningsinitiatieven hebben kennis
genomen van praktijkgerichte reviews en
handelen evidence informed binnen hun
lespraktijk.
- Zowel leidinggevenden als leraren in de
provinciale scholen werken systematisch aan
verbeterpunten die op Vlaams niveau door de
onderwijsinspectie gedetecteerd worden door
middel van thema-onderzoeken en
verslaggeving over doorlichtingen.
- leidinggevenden binnen het provinciaal
onderwijs delen praktijkvoorbeelden, zoals
bijvoorbeeld masterclass leidinggevenden.
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In 2019-2020 hebben we expliciet resultaten van wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd in
ons leerpad feedback, het leerpad differentiatie, het draaiboek aanvangsbegeleiding, de
methodiek Lesson Study, close reading, LIST, de professionele leergemeenschappen (PLG's)
eindtermen 1e graad, het ontwikkelen van de nieuwe functiebeschrijving van de leraar, ... Bij de
implementatie van de eindtermen 1e graad zijn we ook gestart met masterclasses voor
leidinggevenden, waar onderzoek eveneens een belangrijke rol speelt.
Ook wetenschappelijk onderzoek mbt begrijpend lezen stond bovenaan onze prioriteiten, zie
onderdeel ‘engagementsverklaring POV’.
Reflectie en planning 2020-2021: aangezien we vanaf 20-21 opnieuw de provinciale
buitengewone scholen begeleiden, zullen we de resultaten van het verkennend onderzoek door
de onderwijsinspectie mbt onderwijs aan huis meenemen in onze begeleiding. Ook resultaten
van andere thema- (zoals ONW, vervolgschoolcoach,...), SONO- en internationale onderzoeken
zullen aan onze aandacht niet ontsnappen.

Standaardtrajecten Duaal
OD1.7 Leraren duaal ondersteunen in het
begeleiden van de leerlingen in een duale
opleiding op de werkvloer.

2019-2021:
100% van de provinciale scholen met duale
opleidingen of die vanaf sept 2020 een duale
opleiding zullen opstarten volgen een
professionaliseringstraject voor de
TV/PV-leraar-trajectbegeleider rond
implementatie van duaal leren.
100% van de provinciale scholen met duale
opleidingen of die vanaf sept 2020 een duale
opleiding zullen opstarten implementeren de
duale werking volgens de
kwaliteitsverwachtingen.
100% van de provinciale scholen met duale
opleidingen of die vanaf sept 2020 een duale
opleiding zullen opstarten gaan aan de slag
met de aanbevelingen van het rapport van de
proefdoorlichtingen door de
onderwijsinspectie.
30 TV/PV leraar-trajectbegeleiders volgen een
training coachende vaardigheden.

In 2019-2020:
2 groepen zijn opgestart in dit schooljaar in de PLG duaal leren. Groep 1 heeft het traject
volledig doorlopen, het traject van groep 2 werd onderbroken door corona en is doorgeschoven
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naar het volgende schooljaar. Het gaat in totaal om 39 personeelsleden (grotendeels leraren
PV-TV) uit 10 verschillende scholen en 2 scholengemeenschappen (stafdiensten) in groep 1, 28
personeelsleden (grotendeels leraren PV-TV) uit 11 verschillende scholen in groep 2. Deze PLG
omvat 4 volle dagen en zet in op opleiding en netwerking. Thema's die aan bod komen zijn :
oplossingsgericht en handelingsgericht begeleiden van leerlingen in een duale opleiding op
school en op de werkplek, (intake)gesprekken met de werkplek, oriënteren en screenen,
feedback geven en evalueren.
De opleiding coachende vaardigheden voor trajectbegeleiders is niet kunnen doorgaan wegens
corona. Alle scholen kregen een begeleidingssessie met hun team duaal om stappen te zetten in
de richting van een kwaliteitsvol traject duaal.
Reflectie en planning 2020-2021:
PLG duaal leren groep 2 vervolgt zijn traject dat gestart is vorig schooljaar.
PLG groep 3 zal opstarten in het voorjaar van 2021. Hier willen we alle scholen die nieuw
opstarten met een duale opleiding of trajectbegeleiders-leraren die voor het eerst zullen
begeleiden in een duale opleiding (of dit reeds enige jaren doen maar nog niet hebben
deelgenomen aan een PLG duaal leren) mobiliseren om deel te nemen. Op die manier kunnen
we ervan uitgaan dat al onze scholen duaal eenzelfde mindset hebben tegenover het nieuwe
concept duaal leren en dat elke school stappen zet in de juiste richting qua
kwaliteitsverwachtingen van duaal leren.
Alle teams duaal van alle scholen krijgen ook weerom minstens 1 begeleidingssessie om verdere
stappen te zetten in de richting van de kwaliteitsverwachtingen gesteld door de
onderwijsinspectie en Syntra Vlaanderen aan duale opleidingen.
De opleiding coachende vaardigheden voor trajectbegeleiders-leraren die het vorige schooljaar
werd geannuleerd wegens corona (deze opleiding kon niet digitaal doorgaan omwille van de
specificiteit ervan) wordt dit schooljaar opnieuw ingepland. Mogelijk zal deze 2 x doorgaan en
kunnen 2x15 leraren hieraan deelnemen. Doelstelling is om leraren-trajectbegeleiders te
ondersteunen in het coachen van hun duale leerlingen, in de school en op de werkplek en om
hen zo te leren om hun leren in eigen handen te nemen. Het zal ook ondersteunend werken in
hun omgang met de mentor in de onderneming.
We werken vanaf 20-21 intensief samen met sector Agoria in het goedgekeurde ESF-project
‘Hybride en digitaal duaal leren’.
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SD2 - Coachen van startende leraren
OD2.1 STARTENDE LERAREN (inclusief
leraren met andere opdracht)
eerste/tweede graad ondersteunen in een
BEGRIP van de eindtermen eerste
graad/tweede graad: bouwstenen en
taxonomie van Bloom

2019-2021
Augustus - november
Herhaling in januari
100% van de startende leraren nemen deel aan de
professionele dialoog vakfiches eerste
graad/tweede graad

In 2019-2020:
In augustus en september hebben we sessies voor de startende leraren ingepland voor alle
vakken over de provincies heen. Op vraag van directies hebben we dit herhaald in november. Dit
vanwege vervangingen die ingevuld werden of vacatures die pas ingevuld waren.
Een derde ronde hebben we opnieuw gepland in februari vlakbij de start van het nieuwe
semester.
Iedere school kon zo zijn eigen starters inschrijven. Op vraag van één school hebben we dit ook
schoolgebonden georganiseerd.
2019-2020 in cijfers: we hebben we 72 sessies georganiseerd en hebben we 105 leraren bereikt.
Dit voor alle vakken van de basisvorming.
Starters binnen de basisopties en pakketten werden uitgenodigd op de ontwikkelcommissies en
infosessies.
Reflectie en planning 2020-2021:
We plannen opnieuw sessies in (september 2020 en februari 2021). Op vraag van de scholen
begeleiden we ook individueel leraren/vakgroepen met de eindtermen.
Alle sessies vakfiches september 2020 worden online georganiseerd. Naar het nieuwe semester
doen we het online of live afhankelijk van de corona-maatregelen.

OD2.2 Mentoren van startende leraren
ondersteunen in het opmaken en
implementeren van een visie op en plan van
aanpak met betrekking tot
aanvangsbegeleiding.

2019-2020: 100% van de provinciale scholen
beschikt over een evidence informed plan van
aanpak met betrekking tot
aanvangsbegeleiding.
2019-2021:
70% van de mentoren van het provinciaal
onderwijs (buitengewoon onderwijs, secundair
onderwijs en volwassenenonderwijs) worden
ondersteund in het coachen en begeleiden van
startende leraren dmv coaching on the job
en/of PLG.

In 2019-2020
Aan de slag gegaan met de mentoren van het volwassenenonderwijs van de provincie
Oost-Vlaanderen (mentoren Prov A’pen en Limburg hebben eigen netwerken). In eerste
instantie hebben we in co-creatie een document aanvangsbegeleiding gemaakt waarin de visie
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op aanvangsbegeleiding gevat is, alsook een generiek stappenplan om startende leraren te
begeleiden in de eerste 2 jaren van hun professionele leven. Vervolgens werd besproken hoe dit
document centrumeigen gemaakt kon worden.
Daarnaast ook via intervisie kennis gedeeld mbt het ondersteunen en begeleiden van startende
leraren.
Tijdens corona hebben we geen bijeenkomsten meer gehad, wel nog via mail ideeën
uitgewisseld omtrent aanklampend werken bij starters.

Reflectie en planning 2020-2021:
Doorstart van de PLG met uitbreiding van de PLG: de provincies Antwerpen en Limburg sluiten
aan. Naast een vast item intervisie op basis van eigen ingebrachte casussen, zal er gewerkt
worden aan één onderzoeksvraag die via stappen uit Lesson Study en praktijkonderzoek moet
uitmonden in een “rijkere gereedschapskist” voor de mentoren en een kort artikel.

SD3 - Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren
volwassenenonderwijs in de realisatie van de leerplandoelen
via een gerichte effectieve didactische aanpak.
OD3.1 Leraren NT2 ondersteunen bij het
afstemmen van de onderwijsleerpraktijk
op de leerplandoelen NT2.

2018-2021:
1. Centra volwassenenonderwijs met een
NT2-aanbod delen en dialogeren over het
maximaliseren van leereffecten bij cursisten
(behoeftegericht werken, cursistenparticipatie
en verticale leerlijnen woordenschat) en
geïntegreerde trajecten (lerend netwerk NT2)
overeenkomstig het OK-kader.
2. Binnen 1 centrum met een NT2-aanbod
voeren leraren een intensieve, krachtige
professionalisering door door middel van
Lesson Study.
3. Netoverschrijdende collegiale visitatie met als
focusdomeinen behoeftegericht werken,
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breed evalueren, samenwerkingsverbanden en
trajectbegeleiding.
In 2019-2020:

In de cycli collegiale visitaties in landelijke en stedelijke context werden als laatste centra 'Het
Perspectief PCVO' (stedelijke cyclus) en
PCVO Scheldeland (landelijke cyclus)
bezocht.
Vertegenwoordigers van de verschillende
PCVO's participeren actief aan de
internetten lerende netwerken voor
verlengde trajecten en trajectbegeleiding
NT2 waarbij de focus ligt op het delen van
ervaringen en kennis, het verhogen en
construeren van kennis, het opbouwen van
een professioneel netwerk onder collega’s
en het uitwisselen van producten en
materialen. In de werkgroep Latijns Schrift wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een geijkte
test (uniform over heel Vlaanderen) om bij de intake snel na te gaan in hoeverre een
geïnteresseerde in voldoende mate geletterd is in het Latijns Schrift.
In de provinciale professionele leergemeenschap NT2 onderzoeken de PCVO's met een
NT2-aanbod, via bevragingen en/of gesprekken met focusgroepen, bij hun cursisten en
lesgevers welke knelpunten en welke hefbomen er zijn voor het verhogen van het leereffect. De
resultaten worden uitgewisseld en conclusies worden getrokken. Ze wisselen bovendien
informatie uit over de mogelijkheden die de geletterdheidmodules en open modules bieden om
het leerrendement bij de cursisten NT2 te verhogen.
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Reflectie en planning 2020-2021:
Vertegenwoordigers van de verschillende PCVO's participeren actief aan de internetten lerende
netwerken voor richtgraden 3 en 4, voor verlengde trajecten en voor trajectbegeleiding NT2
waarbij de focus ligt op het delen van ervaringen en kennis, het verhogen en construeren van
kennis , het opbouwen van een professioneel netwerk onder collega’s en het uitwisselen van
producten en materialen.
In de provinciale professionele
leergemeenschap NT2 werken de PCVO's
met een NT2-aanbod samen aan het
opstellen van verticale woordenlijsten. Ze
bedenken samen verschillende
toepassingsmogelijkheden van deze
woordenlijsten. Ze onderzoeken tevens
welke feedbackmethodes haalbaar en
efficiënt zijn binnen een NT2-context.
De inspiratiedag geletterdheid ging normaal
gezien door op 17/03/2020. Vanwege
corona is deze uitgesteld naar 21/10/2020.
Zo is er ook een website gelanceerd waarop
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alles van deze dag gedeeld wordt.
(https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning/insp
iratiedag-2020?authuser=0)

OD3.2 Praktijkleraren ondersteunen bij het
taalontwikkelend lesgeven.

2019-2020: traject G-krachtige didactiek in
samenwerking met VOCVO

In 2019-2020
Stap 1: observaties tijdens de lespraktijk binnen de opleidingen voeding. Doel: Wat gebeurt er
al, wat kan beter, waar zitten knelpunten?
Stap 2: terugkoppeling naar directie, coördinatoren, leraren + reflectieoefening: Welke
informatie dient door een nieuwe cursist tijdens lesdag 1 verwerkt te worden? Hoe wordt dit
aangeboden? Welke competenties heeft de cursist daarbij nodig? Hoe kunnen we dit beter
verteerbaar maken?
Stap 3: disseminatie op pedagogische studiedag naar alle praktijkleraren, vuistregels
G-krachtige leeromgeving + resultaten reflectieoefening toepassen 1ste les 2de semester +
terugkoppeling hierover in de vakgroepen (wat werkte, wat niet, hoe bijsturen).
Reflectie en planning 2020-2021:
Stap 4 en 5 waren voorzien voor 2019-2020, door corona is dit niet gelukt. Graag zouden we dit
weer opnemen dit schooljaar.
Stap 4: 2 kandidaat-leraren met lesopdrachten in intensieve trajecten met gedifferentieerde
doelgroepen intensief verder coachen + delen van ervaringen binnen de vakgroep.
Stap 5: 2-daagse intensieve training geletterdheid voor leraren (vrijwillige basis), coördinatoren,
VDAB-coaches, opleidingsverantwoordelijke… + delen van ervaringen binnen het centrum

OD3.3 Leraren vreemde talen
2019-2020:
ondersteunen bij het afstemmen van hun
De centra volwassenenonderwijs ontwikkelen in
onderwijsleerpraktijk op de leerplandoelen. co-creatie kijkwijzers om tot valide
evaluatietaken te komen voor de receptieve
vaardigheden.
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Centra volwassenenonderwijs met een moderne
talen-aanbod delen en dialogeren over effectieve
evaluatiepraktijken (lerend netwerk talen)
overeenkomstig het OK-kader.
In 2019-2020
Delen van de ervaringen bij de uitrol en praktische toepassing in de verschillende centra van de
scorewijzers voor spreek- en schrijfvaardigheid die vorig schooljaar ontwikkeld werden.
Suggesties voor bijsturingen worden besproken.
Bestaande scorewijzers en evaluatiecriteria voor de receptieve vaardigheden worden met
elkaar gedeeld. Er wordt een checklist en handleiding gemaakt zodat leraren zelf hiermee aan
de slag kunnen.
Reflectie en planning 2020-2021:
De centra willen samen vrijstellingsproeven ontwikkelen. Ze starten voor Engels met het
verzamelen van vragen die tot een valide toets kunnen bijdragen en koppelen dit aan de
geteste leerdoelen. Op basis hiervan wordt een verticale opbouwende lijn gemaakt (wat moet
in welk niveau gekend zijn).

OD3.4 Leraren ondersteunen in de
afstemming tussen de
eindterm/leerplandoelstelling, de
beginsituatie van de lerende, het
onderwijsleerproces met bijhorende
ontwikkelingsgerichte feedback op drie
niveaus en de evaluatie.

2018-2020: ontwikkelen en proefdraaien van
een digitaal leerpad feedback gekoppeld aan
coaching van lerarenteams en van individuele
leraren. Ontwikkelen en proefdraaien van een
kijkwijzer “effectief feedback geven in de klas”.
2019 -2021: 50 leraren professionaliseren 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"

In 2019-2020
Studiedag feedback aan verschillende vakgroepen. Leraren kregen de mogelijkheid om in te
tekenen voor een walk of voor een klasbezoek.
We deden een klasbezoek en nabespreking rond feedback. De verdere opvolging werd on hold
gezet door corona.
Reflectie en planning 2020-2021:
Van zodra de gezondheidsmaatregelen het toelaten, zetten we het traject verder. We zullen de
ervaringen delen met de andere centra en hen zo warm maken voor ontwikkelingsgerichte
feedback-trajecten op maat van het centrum.
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OD3.5 Leraren ondersteunen leraren bij een
brede en een onderbouwde evaluatie van
het onderwijsleerproces en het behalen van
de doelen.

2020-2021: 1 centrum wordt begeleid

In 2019-2020
Het in kaart brengen van de evaluatiepraktijk door het voeren van gesprekken met
coördinatoren en leraren.
Reflectie en planning 2020-2021:
De input van de gesprekken met coördinatoren en leraren wordt afgetoetst aan het gebruikte
cursus- en evaluatiemateriaal. Ook de communicatie m.b.t. evaluatie naar cursisten en
lesgevers wordt bekeken. Hieruit worden een aantal acties geformuleerd:
- de verdere ontwikkeling en finalisering van de databank. Er wordt een plan van
aanpak uitgewerkt waarin de systematische kwaliteitscontrole van de databank wordt
ingeschreven.
- ‘evaluatie tijdens de coronacrisis’: er wordt in kaart gebracht welke acties/afspraken
ondernomen werden, hoe die geëvalueerd zijn (of nog kunnen worden), wat
weerhouden, verworpen en/of bijgestuurd werd of nog kan worden.
- een plan van aanpak wordt uitgewerkt om de formatieve en ontwikkelingsgerichte
aanpak in de evaluatie te krijgen

OD3.6 Leraren AAV ondersteunen bij het
versterken van leren leren bij cursisten.

2019 - 2021:
Netoverschrijdende ondersteuning van centra
volwassenenonderwijs met een aanbod AAV
bij leerplanrealisatie, bij selectie van
motiverende lesinhouden en geschikte
werkvormen en bij de evaluatie.

In 2019-2020
Alle centra met (A)AV worden bevraagd m.b.t. hun ondersteuningsnoden. Op basis daarvan
wordt beslist om 3 regionale tref- en inspiratiedagen te organiseren die focussen op het
motiveren van cursisten tweedekansonderwijs. Daarnaast wordt een inspiratiedag
georganiseerd rond 'Klare Taal'. Door corona kunnen deze dagen niet doorgaan.
Reflectie en planning 2020-2021:
De 3 regionale trefdagen worden vervangen door een online inspiratiemoment over de
bouwstenen van motivatie en op welke manier je als leraar impact hebt op de motivatie van
cursisten. Aansluitend volgt een uitwissel- en reflectiemoment.
Op de inspiratiedag 'Klare Taal' krijgen de centra een ruim aanbod aan
achtergrondinformatie en workshops rond de thema's geletterdheid, geïntegreerd en duaal
leren. Goede praktijkvoorbeelden rond deze thema's worden aangereikt.

- 58 -

OD3.7 Coördinatoren Jeugd- en
gehandicaptenzorg ondersteunen bij
competentiegericht evalueren.

2019 - 2021:
Netoverschrijdende ondersteuning van centra
volwassenenonderwijs met een aanbod
Jeugd- en gehandicaptenzorg.

Planning 2020-2021:
Vertegenwoordigers van centra met de opleiding 'jeugd- en gehandicaptenzorg' wisselen
expertise uit rond competentiegericht evalueren. Vertrokken wordt van een checklist om de
eigen evaluatie te screenen. Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld over lesgeven en
evalueren in afstandsonderwijs: wat lukt, wat loopt moeilijk.

SD4 - Het schoolleiderschap als fundament (ver)bouwen om de
kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en de
onderwijsleerpraktijk te kunnen realiseren
Kader provinciaal leiderschap (PLV)
OD4.1 Scholen/centra hanteren het
provinciaal leiderschapsvenster (PLV) als
kader voor schoolleiderschap met
aandacht voor poortwachterschap

2019-2021 :
70% van de participerende directies aan de
meerdaagse Rotterdam (2019) passen het
poortwachterschap concreet toe

In 2019-2020
Voor de directies van het secundair onderwijs vond in november de jaarlijkse meerdaagse
plaats rond het thema Poortwachterschap. Op vraag van de deelnemers hebben we rond het
thema ‘draagkracht’ gewerkt.

Uit de twee bevragingen bij de deelnemende directies aan de meerdaagse rond
Poortwachterschap blijkt:
- dat poortwachterschap een vaardigheid is die een concrete focus verwacht. Meer dan
de helft van de respondenten geeft aan zich bewust te zijn van de verschillende
kenmerken van poortwachterschap, en dat de meeste van die kenmerken
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-

voortdurende aandacht vraagt. In de exitbevraging liggen de percentages minstens
10% hoger dan bij de postbevraging na 1,5 maand.
wanneer we peilden naar de randvoorwaarden zijn dat het bouwen aan een veilige en
betrouwbare werkomgeving (47%) en de draagkracht van het team (32%). De
schoolvisie krijgt met 21% een derde plaats. De meerdaagse leidde ertoe dat er een
sterke duw gegeven werd aan het bewaken van de draagkracht van het team (50%) en,
opvallend, het belang van de schoolvisie (35%).

Reflectie en planning 2020-2021:
Gezien corona zullen we in 20-21 geen meerdaagse organiseren. Voor de jaarlijkse
Interprovinciale Ontmoetingsdag voorzien we een online conferentie met Peter Hinssen als
gastspreker over het ‘never normal’ en hoe we onze leerlingen hierop moeten voorbereiden.

Pijlers PLV 2,4 en 5 in de focus: professionalisering,
onderwijskundig beleid en kwaliteit
OD4.2 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.

OD4.3 Doelgericht
professionaliseringsbeleid gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek verder

2018-2021: 50% van de scholen beschikken
professionaliseringsplan, inclusief ondersteuning
startende leraren. Provinciale scholen en centra

2019-2021:
50% van de scholen beschikken over een
beleidsplan en professionaliseringsplan (zal
verder opgenomen in 2020).
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ontwikkelen en vormgeven binnen de
school of het centrum, met bijzondere
aandacht voor startende leraren.

hebben hun personeels- en
professionaliseringsbeleid ingeschaald
(P-schalen) en prioritaire acties ter verbetering
gepland en uitgevoerd.

In 2019-2020
We hebben een sjabloon ontwikkeld voor een beleidsplan waarin professionalisering
systematisch aan de verschillende doelen gekoppeld is en waarin ook effecten en indicatoren
zijn opgenomen. Via betrokkenheid van en communicatie naar het team worden de prioritaire
doelen vormgegeven, met een focus op de onderwijsleerpraktijk en het begeleiden van
(kwetsbare) leerlingen. In 19-20 waren er 15 trajecten mbt beleidsplanning en
onderwijskundig leiderschap.
Reflectie en planning 2020-2020
Een aantal beleidsplannen moeten nog gefinaliseerd worden. 5 nieuwe trajecten staan in de
steigers.

Aanvangsbegeleiding en professionalisering van schoolleiders en
besturen
OD4.4 Aantrekken van sterke profielen
toekomstige schoolleiders provinciaal
onderwijs.

2019-2020: evalueren en bijsturen van het
scoutingsconcept.
2020-2021: 10 deelnemers participeren aan de
tweedaagse scouting.

In 2019-2020
Het scoutingsconcept werd geëvalueerd: we stellen vast dat 73% van de deelnemers is
doorgegroeid naar een leidinggevende functie in een school. 55% nam in het afgelopen
schooljaar actief contact op met de begeleidingsdienst nav een ondersteuningsvraag en
verwees daarbij naar leermomenten tijdens het scoutingweekend.
Het scoutingweekend werd geëvalueerd met de deelnemers en naast de conclusies van het
traject Schoolleiderschap van het departement Onderwijs en Vorming gelegd. Van daaruit
werd o.a. het scoutingweekend bijgestuurd.
Reflectie en planning 2020-2021:
Op basis van de evaluatie wordt het vernieuwde concept van het scoutingweekend opnieuw
ingericht van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. De herziening omvat: enkele
vooropdrachten mbt eigen inzichten op leiderschap en leiderschapskenmerken opdat de
reflectie tijdens het weekend nog dieper en individueler kan. Een verdiepend natraject voor
aspirant leidinggevenden en startende leidinggevenden.

OD4.5 Versterken van de competenties van
2019-2021: ten minste 5 startende
de schoolleiders in de verschillende fasen van schoolleiders nemen deel aan de in service
het professionaliseringscontinuüm.
opdrachtenondersteuning gericht op de 5
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pijlers in combinatie met coaching op de
werkvloer
70% van deelnemende startende
schoolleiders heeft een verhoogde
handelingsbekwaamheid.
2019-2020:
- inservice opdrachten: OK
- 70% verhoogde handelingsbekwaamheid
Er werd een nieuw continuum ontwikkeld waarbij elke groeifase in het
leiderschapscontinuüm een gepaste ondersteuning en professionalisering krijgt.
Het scoutingweekend met
vooropdrachten en een
natraject met survivalkits
moet ertoe leiden dat
startende leidinggevenden
sterker aan de start komen.
Startende leidinggevenden
krijgen via in-service training
coaching in het versterken van
hun onderwijskundig
leiderschap. De eerste pilots
(onderwerpen: eerste graad:
implementatie van de
transversale ET ICT en media en leren/leren) werden daartoe opgestart en deze masterclasses
werden positief geëvalueerd door de directeurs en de pedagogische begeleiders omdat het
directies ondersteunt om onderwijskundig leiderschap concreet vorm te geven in de school.
Deze masterclasses zijn een onderdeel van een professionaliseringstraject dat enerzijds
concreet opgevolgd wordt en anderzijds breder gaat dan de directeur, nl. het breder
leidinggevend team wordt betrokken in het ‘na-traject’ van de masterclass.
Daarnaast maken de startende schoolleiders ook deel uit van het netwerk directeurs waar ze
ervaren leidinggevenden en leiderschapsteams ontmoeten en met hen in dialoog kunnen
gaan omtrent de onderwijsactualiteit. Op deze netwerkbijeenkomsten wordt ook kennis,
ervaring en praktijkvoorbeelden gedeeld.
Reflectie en planning 2020-2021:
Voor de ondersteuning van ervaren schoolleiders en leiderschapsteams wilden we graag
praktijkonderzoek uitrollen. Een groep van maximum 3 leiderschapsteams verkennen een
gezamenlijke leervraag, gaan op zoek naar antwoorden op hun leervraag bij experten en in
wetenschappelijke literatuur, vertalen de bevindingen naar een schooleigen aanpak, delen dit
in eerste instantie met elkaar. Sturen bij op basis van de feedback en de eigen ervaringen en
delen het geheel van hun onderzoek met het netwerk van directeurs. Het praktijkonderzoek
zal worden uitgesteld door de hoge werkdruk bij directies: corona en implementatie tweede
(en ook eerste) graad.
Aan ervaren directeurs met een specifieke expertise op een onderwijskundig domein zal
gevraagd worden om een actieve rol op te nemen in het ondersteunen van startende
directeurs en het vormgeven van onderdelen van bepaalde masterclasses.
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Tot slot zal verkend worden hoe jobshadowing en/of stage een plaats kan krijgen in het
professionaliseringscontinuüm.

OD4.6 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 2019-2020
In november 2019 vond de voorlaatste 4de collegiale visitatie plaats in Gent. Het schoolbestuur

Oost-Vlaanderen werd gevisiteerd door vertegenwoordigers van de andere provincies. De
focusdomeinen waren personeelsbeleid, financieel beleid en infrastructuur, veiligheid en
duurzaamheid. In mei 2020 stond de collegiale visitatie in Antwerpen gepland. Deze kon nog
niet plaatsvinden omwille van de COVID-19 pandemie.

Reflectie en planning 2020-2021:
Als de coronamaatregelen het toelaten zal het provinciebestuur Antwerpen in het voorjaar van
2021 gevisiteerd worden door vertegenwoordigers van de andere provincies. De
focusdomeinen zullen personeelsbeleid, welzijn en interne communicatie zijn.

OD4.7 Besturen ondersteunen bij de
ontwikkeling van nieuw functieprofiel leraar
en directeur aangepast aan de nieuwe
taakstelling in onderwijs o.a. nieuwe ET.

2019-2020:
- profiel leraar
- profiel directeur

In 2019-2020
De functiebeschrijving leraar werd ontwikkeld in samenwerking met de besturen. Als basis
voor de herwerking werden meegenomen: OK-kader, decreet leerlingenbegeleiding, laatste
wetenschappelijke inzichten aangaande leerwinst, ...
De functiebeschrijving profiel directeur werd ingevuld als 1 functiebeschrijving voor het
volledige directieteam bestaande uit een directeur, TAC en adj-directeur. De keuze voor 1
functiebeschrijving is een sterk signaal van gedeeld leiderschap met een duidelijke
taakverdeling binnen het directieteam.
De feedback van de vakbonden werd meegenomen in de finale redactie van de
functiebeschrijvingen.
Reflectie en planning 2020-2021:
Herwerking van de functiebeschrijving leraar aan nieuwe DRP.
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Aanbevelingen
-

De zomerscholen waren een succes, zeker voor de kwetsbare leerling. Hebben we zelf
kunnen ervaren. We hebben ook een herfstschool mee ondersteund.
Onderzoeken of leraren in de toekomst hiervoor vergoed kunnen worden lijkt ons een
opportuniteit.

-

In het secundair onderwijs rolt momenteel een grote curriculumwijziging zich uit: naar de
2e en 3e graad. Maar laten we ook de 1e graad niet vergeten, ook zij staan nog voor grote
uitdagingen! In hun volle omschakeling is corona ertussen gefietst. We pleiten bij de
overheid dan ook voor voldoende tijd voor leraren om deze implementatie kwaliteitsvol te
kunnen doen.
Wij vragen of in het groeipad doorlichtingen onderwijsleerpraktijk in de eerste graad SO de
try-outs die in 20-21 gepland stonden kunnen verschoven worden naar 21-22.

-

We kijken uit naar het grote ICT-plan.
We onderstrepen het belang van professionaliseringsmiddelen voor leraren en het creëren
van het ambt van ICT-coördinator.

-

Het Volwassenenonderwijs heeft nood aan een relanceplan gezien de negatieve effecten
van corona.
Laten we de geslaagde experimenten van het relanceplan een kans geven voor duurzame
verankering.

-

We gaan naar nieuwe eindtermen basisonderwijs.
Laten we de aparte identiteit van buitengewoon onderwijs en het belang van
basisgeletterdheid daarbij niet uit het oog verliezen.
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Tot slot
We stellen in de loop van de voorbije drie jaar een duidelijke verschuiving vast naar het meer en
meer monitoren door de PBD van het ingang vinden van noodzakelijke innovatieprocessen in onze
provinciale scholen zowel op het vlak van de implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding
als de uitrol van de eindtermen eerste graad, in corona, … Voorbeelden legio.
Het is vanuit onze visie dat we met de scholen en besturen SAMEN actief verantwoordelijk zijn
voor de onderwijskwaliteit. We zijn geen partner aan de zijkant maar een partner die de handen
uit de mouwen steekt en via veelvuldige dialoog (ter plaatse, via telefoon, teams, ...) mee aan de
onderwijskwaliteit-kar trekt en monitort.
Laat ons dit even via enkele voorbeelden verduidelijken:
-

-

-

eerste graad:
we hebben zicht op de noodzakelijke implementatiestappen van de eindtermen eerste
graad. We volgende de evolutie binnen de scholen nauwgezet op via het documenteren
van de genomen stappen per school. Indien er vertraging op het proces wordt
waargenomen, gaan we in dialoog zodat de volgende stappen in het traject ondernomen
worden.
decreet leerlingenbegeleiding:
we monitoren nauwkeurig dat alle scholen beschikken over een aangepaste
CLB-overeenkomst en we slaan deze informatie op in de map per school op ons POV portaal.
corona:
we hebben tijdens corona heel wat belrondes georganiseerd met onze scholen om hen te
ondersteunen en een zo groot mogelijke kwaliteitsvolle werking binnen corona te
realiseren opdat:
- de kwetsbare leerlingen die moeilijk bereikbaar waren naar school worden gehaald
- dat de scholen voldoende breed open gingen in de loop van de maand mei
- dat de praktijklessen voorrang kregen bij opstart
- ...

Daarnaast organiseerden we kleine inspiratiesessies met al onze scholen zodat scholen hun good
practices met elkaar konden delen: deliberatie, examens, GIP, stages, opstart 50 % tweede en
derde graad, …
Tot slot willen we nog de resultaten van een bevraging met jullie delen die we afnamen bij onze
directies met betrekking tot de ondersteuning die zij wensen van hun PBD.
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