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VOORWOORD

In dit boek schetst PBD-GO!, de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!, zijn plannen 
voor de komende drie schooljaren. We starten deze begeleidingsperiode vanuit een nieuwe 
ondersteuningsvisie die een geïntegreerde en resultaatgerichte werking vooropstelt. 
Door verandertrajecten en pedagogisch-didactische professionalisering consequent 
en doelgericht aan elkaar te koppelen, bieden we een unieke meerwaarde voor de 
onderwijskwaliteit van onze instellingen én voor de deskundigheid van de professionals 
die er school maken. Op deze manier kunnen we de best mogelijke pedagogische 
ondersteuning bieden aan alle scholen, centra en instellingen van ons net. 

PBD-GO! toont zich met dit begeleidingsplan een betrouwbare, luisterbereide en sterke 
partner bij het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs en leerlingenbegeleiding tot op het 
niveau van de lerende. Als netgebonden begeleidingsdienst werken we bovendien vanuit 
dezelfde gedrevenheid en missie, in een verzekerde nabijheid en met een gedeelde visie 
samen met de instellingen die we ondersteunen.  

Binnen het GO! legden we met de bestuurlijke optimalisering en het kerntakendebat al een 
mooi parcours af de voorbije periode. Dat bracht ook PBD-GO! ertoe te streven naar een 
steeds sterkere inbedding in het onderwijslandschap. Dat doen we door partnerschappen 
aan te gaan of te bestendigen gericht op complementariteit en het versterken van ieders 
rol.  

Centraal in dit begeleidingsplan staat samenwerking. Eigen aan de waarden en het 
emancipatorisch project van het GO! vertrekken we vanuit respect en gelijkwaardigheid. 
We willen een reisgezel zijn voor de instellingen die we begeleiden, we delen het doel 
en de weg. Kenmerkend voor de volgende begeleidingsperiode is de invoering van 
begeleidingsovereenkomsten. Ze zijn een veruiterlijking van een toenemende samenwerking 
en transparantie.  

Er kwamen de afgelopen maanden heel wat beleidsdossiers op ons af. Als PBD-GO! nemen 
we hierin vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid op. We zetten loyaal de schouders 
onder de uitdaging die de vertaling naar de onderwijspraktijk voor elke actor in het GO! 
stelt. Samen streven we naar een doordachte en haalbare concretisering die bovenal gericht 
is op het realiseren van het PPGO!.  

Dit begeleidingsplan kwam dynamisch tot stand met maximale betrokkenheid van al onze 
partners. We zijn trots op het resultaat en starten vol vertrouwen met het plan dat hier 
voor je ligt. Het biedt richting en houvast voor onze eigen collega’s maar ook de colleg’s in 
het veld voor wie de wederzijdse verwachtingen nu scherp, helder en uitnodigend zijn. 

Saskia Lieveyns   
Adviseur-coördinator PBD-GO!
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INLEIDING

Met enige trots stelt PBD-GO! zijn begeleidingsplan 2018-2021 voor. Met dit driejaarlijks bege-
leidingsplan (3BP) geven we de richting aan waarbinnen we onze dienstverlening de volgen-
de jaren willen organiseren. Het 3BP schept een kader voor onze eigen werking en voor de 
samenwerking met stakeholders en partners, binnen en buiten het GO!. Met dit begeleidings-
plan beantwoordt de PBD-GO! niet alleen aan de verwachtingen van het kwaliteitsdecreet 
van 2009, maar komen we eveneens tegemoet aan de bepalingen zoals geformuleerd in het 
Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs (BDGO). We kozen er resoluut voor om in 
dit 3BP zowel op de ingeslagen weg van betrokkenheid en participatie, als op de weg van 
efficiëntie en effectiviteit verdere stappen te zetten. 

We herhaalden de bevraging van directies en medewerkers die zes jaar geleden door het 
onderzoeksteam van Peter Van Petegem werd opgesteld en gebruikten de output van deze 
bevraging om via focusgroepen met CODI’s en DICO’s een aanzet tot effecten uit te werken. 
We voerden gesprekken met elk van de algemeen directeurs op basis van de ‘foto’s’ van hun 
respectievelijke scholengroepen, wat duidelijkheid bracht over concrete noden en verwach-
tingen. Dit leverde bijkomende inzichten over de wijze waarop de ondersteuning vanuit  
PBD-GO! en zijn werking op het onderwijskundig leiderschap van de scholengroepen konden 
inhaken.

Naast de creatie van een breed draagvlak en sterke betrokkenheid, zette PBD-GO! bij de op-
maak van dit 3BP in op een solide onderbouwing. De inhoudelijke keuzes die uit de brede 
consultatieronde naar boven kwamen, werden zowel aan de evaluatie van het eigen gevoerde 
beleid als aan de inzichten van allerhande wetenschappelijke studies, reviews, peilingen en 
de resultaten van een uitgebreide analyse van de doorlichtingsverslagen afgetoetst. 

Tegelijk voerde PBD-GO! een op recente onderzoeksinzichten gebaseerde actualisering van 
zijn begeleidingsvisie en -filosofie door. Het definiëren van de kernprocessen van pro-
fessionaliseringsinitiatieven (PI) en verandertrajecten (VT) en het integreren van beiden 
met het oog op maximaal effect en rendement stond hierin centraal.

Het effectiviteitsdenken kreeg in schooljaar 2017-2018 een concrete inhoudelijke invulling 
op niveau van de lerende geformuleerd. Dit effectenkader sluit geheel aan bij het PPGO! en 
waarin leerwinst, 21e eeuwse vaardigheden, actief burgerschap en welbevinden voorop 
staan en aanleiding zijn tot het uitwerken van een gedeelde beleids- of veranderingsthe-
orie. 

De integratie van het referentiekader onderwijskwaliteit (R-OK) zorgde vervolgens voor 
de nodige verheldering en bracht voor PBD-GO! de onomwonden keuze mee zijn effecten te 
bereiken via de inzet op het curriculum (vanuit R-OK-wijs te begrijpen als een integratie van 
doelen, begeleiding, opvolging/evaluatie en leef- en leeromgeving). 

De concrete vertaling van de ondersteuningsfilosofie in een aanbod bestaande uit verander-
trajecten en professionaliseringsinitiatieven geeft een duidelijk beeld van de manier waarop 
PBD-GO! invulling geeft aan zijn prioriteiten. Voor de ondersteuning van het basisonderwijs 
(BaO) zal de focus de volgende begeleidingsperiode op specifieke leergebieden afgelijnd 
worden. Voor het aanbod in het secundair onderwijs (SO) komt de klemtoon onomwonden 
te liggen op de modernisering van het SO, meer bepaald in de eerste graad. Deze heldere 
afbakening biedt kansen om voor andere ondersteuningsvragen in toenemende mate een 
makelaarsrol op te nemen en samenwerking met andere actoren intern en extern aan te 
gaan.  
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Het kwaliteitsdecreet wijst volgende opdrachten toe aan de begeleidingsdiensten:

DE OPDRACHTEN VAN PBD-GO!

• de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun 
eigen pedagogisch of agogisch project en de CLB’s in kwestie ondersteunen 
bij de realisatie van hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;

• de onderwijsinstellingen en de CLB’s in kwestie ondersteunen bij het be-
vorderen van hun onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun 
leerlingenbegeleiding en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende 
organisatie door:

• netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
• leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
• de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen  

binnen een instelling en instellingsoverstijgend met bijzondere 
aandacht voor beginnende personeelsleden en personeelsleden  
met specifieke opdrachten;

• het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;
• de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;

• op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en 
begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een door-
lichting;

• onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
• aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbe-

grip van de nascholing van directies;
• met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over 

onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
• participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven 

georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstel-
ling hebben het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders.

Opdracht van de PBD-GO! binnen het GO!

De PBD van het GO! onderscheidt zich van de andere begeleidings- en ondersteuningsdien-
sten in Vlaanderen doordat ze naast het kwaliteitsdecreet aan dewelke de PBD-GO! dezelfde 
doelstellingen ontleent als de andere begeleidingsdiensten, ook gevat en bepaald wordt door 
het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO). Zo heeft de Raad GO! 
de pedagogische begeleidingsdienst expliciet de leerplanontwikkeling voor het net toegewe-
zen. Bovendien doet het ook voor de realisatie van eigen beleidsaccenten een beroep op de 
PBD-GO!. 
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Naast deze bijkomende decretale opdrachten voor de pedagogische begeleidingsdienst weet 
de PBD-GO! zich door het BDGO, net zoals de andere actoren binnen het net, gebonden 
door eenzelfde pedagogisch project, het PPGO!. Het PPGO! bepaalt de missie van alle dien-
sten en zorgt voor gelijkgerichtheid voor alle actoren, een onderling partnerschap en voor 
een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit tussen alle actoren. 

In 2016 werden het PPGO!, de Neutraliteitsverklaring en de Verklaring van Gehechtheid aan 
het GO!, na een participatief traject bij de professionals, ouders, leerlingen en cursisten 
van het GO!, verder geactualiseerd en de uitgangspunten herbevestigd: jonge mensen reële 
kansen bieden, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig be-
handelen. Tegelijk maakte het GO! ook bewust de omslag van actief pluralisme naar actief 
burgerschap, waardoor de dimensie van betrokkenheid en wederkerigheid aan de visie werd 
toegevoegd.

Het strategisch plan van het GO!

De missie van het GO! werd verder geconcretiseerd in een strategisch plan GO! 2020, om op 
die manier de visie om te zetten in uitvoerbaar beleid. De focus werd gelegd op vijf strate-
gische doelstellingen, namelijk.: 

De PBD-GO! schreef zich de voorbije 3 jaar nog explicieter in het strategisch plan in. Soms 
nam de PBD de voortrekkende rol op, zoals bij de strategische doelstellingen inzake kwali-
teitsvol onderwijs en de uitrol van het PPGO!. Bij andere doelstellingen werd telkens vanuit 
de decretale opdracht een ontplooiende en ondersteunende rol opgenomen. De komende 3 
jaar wil de PBD-GO! vastberaden op dit elan verder gaan. Deze intentie komt onder meer tot 
uiting in onderstaand kwaliteitskader dat de werking van de PBD-GO! richting geeft.
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PBD-GO! als onderdeel van de centrale diensten

In functie van het realiseren van zijn eigen kerntaken en het voeren van een gelijkgericht 
(pedagogisch) beleid, werkt de PBD-GO! nauw samen met andere diensten binnen het cen-
trale bestuursniveau, in eerste instantie samen met de andere pedagogische en onderwijs-
kundige diensten, de POC (Permanente Ondersteuningscel) en de afdeling Onderwijsor-
ganisatie en -personeel (OOP). De diensten ondersteunen samen de realisatie van het PPGO! 
via beleidsinput, belangenverdediging en dienstverlening. Hoewel de PBD-GO! en de 
POC voor de CLB’s afzonderlijke beleidsplannen bij de overheid indienen, werken we vanuit 
eenzelfde beleidstheorie aan een in toenemende mate geïntegreerd aanbod. 

Ook met de collega’s van de entiteit Beleid & Strategie wordt nauw afgestemd rond stand-
puntbepaling, strategische planning etc. Inhoudelijke samenwerking met de collega’s van 
de afdeling Infrastructuur gebeurt o.a. bij het uittekenen van een conceptueel pedagogisch 
kader voor nieuwbouwprojecten, bij het opmaken van integraalplannen voor scholengroe-
pen en in het dossier ‘zware didactische uitrusting’.’ 

Samenwerking met scholengroepen

De krachtlijnen voor het begeleidingsplan 2018-2021 werden op verschillende momenten bij 
het mesoniveau afgetoetst. De intensievere samenwerking tijdens de input- en uitwerkfa-
se, zal doorgetrokken worden in de implementatiefase. Met als inzet een proactieve, meer 
planmatige en beleidskrachtige aanpak, brachten we via een pre-registratie in juni 2018 
de concrete noden en verwachtingen van scholen, centra en instellingen in kaart. Op basis 
van deze concrete ondersteuningsvragen zal de PBD-GO! bij de start van het 3BP binnen 
elke scholengroep/scholengemeenschap het gesprek aangaan om tot een voorstel van 
planning te komen. Vervolgens zal die verwerkt worden in een ‘begeleidingsovereenkomst’ 
waarin de PBD-GO! en het onderwijskundig beleid op het mesoniveau tot gezamenlijk be-
paalde effecten en werkafspraken komen. 

Doelstelling is om zo gezamenlijk verantwoordelijkheid op te nemen voor een maxi-
maal effect, bereik en voor het optimaal beantwoorden van de ondersteuningsvragen 
bij de scholen, centra en instellingen van het net. De begeleidingsovereenkomsten worden 
opgevat als werkinstrumenten die ten allen tijden aangeven waar welke ondersteuningstra-
jecten lopen en wie daarin welke verantwoordelijkheid opneemt. De PBD-GO! stelt voor deze 
minimaal halfjaarlijks in overleg te evalueren en bij te sturen. Dit biedt onder meer de kans 
om tussentijdse ondersteuningsvragen zoals deze voor ondersteuning in de opvolging na 
doorlichting op te nemen.

Met een baseline als ‘samen leren samenleven’ kan het GO! en zijn pedagogische bege-
leidingsdienst niet anders dan een open organisatie zijn, die zich lerend opstelt en via 
expertisedeling de eigen professionaliteit optimaliseert. Zo besliste de PBD-GO! in de voor-
bije begeleidingsperiode om zijn makelaarsrol te versterken en van een reactieve naar een 
proactieve strategie te evolueren. 

Samenwerking met externen
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We doen dit hoofdzakelijk in samenwerking met universiteiten en hogescholen, op vlak van 
internationalisering en innovatie. Gegeven de noodzakelijke keuzes in het ondersteuningsaan-
bod voor het leerplichtonderwijs zal de PBD-GO! in de volgende begeleidingsperiode ook op 
het vlak van ondersteuning een actievere rol als makelaar opnemen. 
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DE BEGELEIDINGSVISIE EN -FILOSOFIE VAN PBD-GO!

In de vorige begeleidingsperiode koos de PBD-GO! ervoor om de oorspronkelijk onderschei-
den processen van begeleiden en nascholen samen te voegen, waarbij het begeleiden van 
verandertrajecten (VT) en het organiseren van professionaliseringsinitiatieven (PI) 
in wisselwerking met elkaar optreden. Zoals verder zal blijken, bepaalt deze keuze in grote 
mate het aanbod van het voorliggend 3BP. 

Als gevolg van bovenstaande evolutie werd de bestaande ondersteuningsvisie geactuali-
seerd. De actualisatie bood de PBD-GO! de mogelijkheid om in zijn ondersteuningsvisie, nog 
explicieter aan te sluiten bij de missie en de waarden van het GO!.

De visie van de PBD-GO!: samen leren samen ondersteunen

De PBD-GO! wil, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit, onderwijsinstel-
lingen ondersteunen om het PPGO! te realiseren tot op het niveau van elke lerende. In het 
kwaliteitsvol onderwijs en de leerlingenbegeleiding die het GO! vooropstelt, staan het berei-
ken van maximale leerwinst, de totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en 
individueel welbevinden bij elke lerende centraal.

We stellen blijvende effecten voorop en willen dit bereiken door participatief, duurzaam en 
emancipatorisch te werk te gaan. Via zijn ondersteuningswerk wil de PBD-GO! onderwijs-
instellingen beleidskrachtig laten ontwikkelen zodat ze zelf de kwaliteit van hun werking 
analyseren, borgen en verbeteren, met als doel dat zij net zoals de PBD-GO! in toenemende 
mate een evidence- en data-based beleid voeren.

De ondersteuning van de PBD-GO! vertrekt vanuit de 6 kernwaarden van het GO! en wordt 
op de volgende wijze vorm gegeven:

• vanuit respect voor elk individu en elke onderwijsinstelling houdt de PBD-GO! 
steeds  rekening met de eigenheid en verantwoordelijkheid van elke onderwijsin-
stelling;

• vanuit gelijkwaardigheid heeft de PBD-GO! oog voor de context van de begeleide  
onderwijsinstelling opdat, in onderling professioneel overleg, een gepaste  
ondersteuning geboden wordt; 

• in zijn communicatie is de PBD-GO! eerlijk en oprecht, handelt ze volgens haar  
eigen principes die hij naar anderen expliciet verwoordt;

• vanuit openheid waardeert en benut de PBD-GO! de diversiteit in aanpak en uitvoe 
ring in het onderwijsveld; 

• vanuit zijn betrokkenheid streeft de PBD-GO! naar een instellingsnabije onder-
steuning waarbij met een actief luisterende houding op de ondersteuningsvragen 
wordt ingegaan; 

• vanuit engagement draagt elke medewerker het PPGO! uit.  

Vanuit deze waarden gedraagt elke PBD-GO!-medewerker zich:

• discreet en betrouwbaar;
• positief ingesteld;
• loyaal;
• authentiek.

Vanuit deze principes wil de PBD-GO! samen leren, samen leven en samen ondersteunen.
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De visie van de PBD-GO!: Samen leren samen ondersteunen

Onder een professionaliseringsinitiatief (PI) verstaat de PBD-GO! een groep van doelgericht 
samengebrachte en logisch gestructureerde activiteiten die plaatsvinden binnen een afgeba-
kend tijdspad en die expliciet ontworpen zijn voor en gebracht worden aan onderwijsper-
soneelsleden met als doel hun kennis, vaardigheden en attitudes en die van de leerlingen te 
versterken.

Een verandertraject (VT) vormt op zijn beurt een hoofdzakelijk langdurig ontwikkelproces 
op het niveau van organisaties waarvan de einddoelstellingen samen met de school duidelijk 
geformuleerd zijn, maar waarbij de weg die afgelegd wordt om de doelstellingen te bereiken 
omwille van de grote contextgerichtheid en complexiteit, niet eenduidig te bepalen is. Bijstu-
ring van tussentijdse doelstellingen en aanpak is dan ook eigen aan VT’s. Beide concepten 
werden op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld.

Het proces van integratie werd recent opgestart, wat maakt dat het voorliggende begelei-
dingsplan nog aangevuld wordt met kortdurende, alleenstaande initiatieven (flankerend aan-
bod) die op termijn in de geïntegreerde ondersteuning opgenomen worden. De keuzes die 
de PBD-GO! op basis van een grondige behoefteanalyse maakt voor het driejaarlijks bege-
leidingsplan zijn ook de focus van dat flankerend aanbod. Het totale ondersteuningsaanbod 
wordt zo maximaal op elkaar afgestemd.

Naast bovenstaande conceptuele en methodologische benadering weet de PBD-
GO! zich eveneens geïnspireerd en geëngageerd door de inhoudelijke en themage-
bonden visieteksten die de voorbije jaren in het GO! vorm kregen. Ze geven verder 
inhoudelijke richting en invulling aan het aanbod van PI en VT en de accenten die 
hierbinnen gelegd worden. Het overzicht van deze visieteksten is terug te vinden op 
pro.g-o.be/over-go/het-ppgo-en-go-visies/go-visieteksten.
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WERKING

Structuur PBD-GO!

Om opdrachten kwaliteitsvol te kunnen realiseren heeft de PBD-GO! een innovatieve arbeids-
organisatie ontwikkeld, gekenmerkt door een duidelijke taakinvulling en taakdifferentiatie, 
een functionele organisatie en competentiemanagement, rekening houdend met: 

• het maximaal bereiken van de vooropgestelde effecten;
• het beschikbare potentieel aan adviseurs en begeleiders;
• het duurzaam inzetten van de adviseurs en begeleiders;
• de toenemende samenwerking met alle actoren binnen het net;
• de context- en inputgebonden specificiteit van de onderwijsinstellingen;
• zijn begeleidingsvisie en -filosofie: de integratie van PI en VT als kernproces.

Binnen elk onderwijsniveau heeft het team zich georganiseerd in clusters. Dit zijn multidis-
ciplinair samengestelde teams van begeleiders/adviseurs die naast een gemeenschappelijke 
sokkel aan begeleidingsvaardigheden zich elk onderscheiden naar specialisme en profiel (PI/
VT). Deze clusters bestrijken een aantal scholengemeenschappen. Voor basis- en secundair 
onderwijs gaat het om drie regionaal afgebakende clusters (west, centrum, oost). De cluster-
werking staat blijvend centraal.

Ten aanzien van de instellingen in hun cluster dragen de pedagogische begeleiders/ad-
viseurs een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ondersteuningsvragen komen binnen op 
de cluster en worden in de cluster verdeeld volgens beginsituatieanalyse, context, begelei-
dersprofiel en expertise. Op basis hiervan ontwikkelt de cluster een plan van aanpak met 
aandacht voor resultaten, effecten en kwaliteitsaanpak. Ondersteuningsopdrachten hebben 
de ontwikkeling van alle niveaus tot doel: leerkrachtenteams, directies, school, scholenge-
meenschap en scholengroep. 

Er zijn verschillende samenstellingen van een begeleidingsteam mogelijk :

• trajecten die, indien ze aansluiten bij profiel en expertise van een clusterlid, door  
deze collega individueel worden opgenomen;

• gezamenlijk opgenomen trajecten vanuit complementaire expertise; 
• trajecten die een specifieke expertise vragen, waarbij de cluster een beroep doet op  

clusteroverstijgende collega’s; 
• trajecten waarin de cluster/dienst geheel of gedeeltelijk een makelaarsrol opneemt. 

In heel het proces van afstemming tussen scholen, scholengroepen en PBD-GO! , speelt een 
uniek aanspreekpunt een belangrijke rol. De Single Point of Contact (SPOC) houdt immers 
de vinger aan de pols in de scholen/scholengroepen en creëert bekendheid rond de dienst-
verlening met als doel mogelijke ondersteuningsvragen op te vangen. In afstemming en 
samenwerking met de collega’s, de cluster en hoofdadviseur zorgt de SPOC voor de opmaak 
en opvolging van de uitvoering van de begeleidingsovereenkomst. De lijst met SPOC’s kan je 
vinden op: pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/wie-helpt-je-verder

De PBD-GO! streeft naar een zo vlak mogelijke structuur om korte beslissings- en com-
municatielijnen mogelijk te maken en toe te laten een krachtig beleid te voeren geënt op 
samenspraak met alle betrokken partners. De begeleidingsdienst wordt geleid door een advi-
seur-coördinator die zich laat bijstaan door zes stafleden, respectievelijk drie hoofdadviseurs 
basisonderwijs en drie hoofdadviseurs secundair onderwijs (inclusief deeltijds kunstonder-
wijs en volwassenenonderwijs). 
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Het organogram van onze organisatie kan geraadpleegd worden op  
pro.g-o.be/blog/Documents/Organogram%20PBD.pdf

Algemeen
De clusters worden versterkt door de clusteroverstijgende en ondersteunende diensten die 
de dwarsverbanden in de organisatie verzekeren. De clusteroverstijgende en organisatie-on-
dersteunende diensten stippelen mee het beleid uit in hun domein en ondersteunen samen 
met de managementondersteunende dienst de clusters bij de implementatie ervan. Er wordt 
met andere woorden een integrale benadering in de beleidsvoering van de PBD-GO! betracht, 
waarbij processen die behoren tot de kernopdrachten evenwaardig worden beschouwd aan 
de ondersteunende processen en in een coherent samenspel zorgvuldig op elkaar afgestemd 
worden.

Buitengewoon onderwijs
In de voorbije begeleidingsperiode werd afstemming gezocht tussen de werkingsgebieden 
van de begeleiders/adviseurs buitengewoon onderwijs en de clusters voor gewoon basis- en 
secundair onderwijs.  Dit heeft er conform de GO!-visie op inclusie geleid tot een volwaardi-
ge integratie van de betrokken collega’s als specialisten buitengewoon onderwijs (BuO) in de 
clusters voor basis- en secundair onderwijs. Voor specifieke doelgroepen – gedragsproblemen 
en autismespectrumstoornissen – kan de cluster ook in het volgende begeleidingsplan cluster-
overstijgende projectmedewerkers inschakelen die zich verdiepen in deze specifieke materies 
als leerlingenbegeleiding en competentieontwikkeling in het kader van het M-decreet.

Niet-leerplichtonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs
Er bestaat geen specifiek team voor de ondersteuning van de instellingen deeltijds kunston-
derwijs (DKO). De ondersteuning gebeurt door de begeleiders secundair onderwijs die verant-
woordelijk zijn voor de artistieke vakken in het kso. 

Volwassenenonderwijs
Het begeleidingsteam volwassenenonderwijs (VO) bestaat uit drie begeleiders, eveneens ge-
integreerd in het niveau SO. Gezamenlijk doen ze aan centrumbegeleiding. Deze begeleiders 
beschikken over een afgesproken sokkel van begeleidingsvaardigheden die hen in staat stelt 
de meeste vragen rond centrumontwikkeling en onderwijskwaliteit op te nemen. Elke bege-
leider is bovendien bevoegd voor een aantal studiegebieden en een aantal specifieke thema’s. 
De specifieke deskundigheid van elke begeleider zorgt voor complementariteit binnen het 
team VO. Voor eventuele vragen waarvoor de competentie in het clusterteam zou ontbreken, 
spreekt het team specialisten uit het begeleidingsteam secundair onderwijs aan. 

Centra voor leerlingenbegeleiding
De begeleiders voor de centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s) ondersteunen op centrumni-
veau. Zij bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van het kwaliteitsprofiel van het centrum 
en beschikken daartoe overwegend over een zogenaamd VT-profiel. De begeleiders voor de 
CLB’s werken nauw samen met de collega’s van de POC die instaan voor de professionalisering 
van CLB-medewerkers. Samen vormen ze een cluster- en afdelingsoverstijgend team dat aan-
gestuurd wordt door de directeur van de POC en de betrokken hoofdadviseur. 
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Internaten
Het GO! investeert in de pedagogische ondersteuning van haar internaten voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs, evenals in de transitie van de internaten met permanente open-
stelling (IPO’s). Een voltijds begeleider en pedagogische medewerker staan in voor de be-
geleiding van de instellingen en teams. Zij werken hiervoor nauw samen met de betrokken 
collega’s van de afdeling OOP. Voor de professionalisering van de internaatsmedewerkers 
wordt intens samengewerkt met POC evenals met externen.  

In cijfers
Voor de reguliere werking beschikt de begeleidingsdienst per 1 september 2018 over 65 FT 
eenheden. Middels een strategisch personeelsplan evolueert de begeleidingsdienst naar een 
inzet van 30 FT eenheden voor basisonderwijs, 33  FT eenheden voor secundair onderwijs/
deeltijds kunstonderwijs/volwassenenonderwijs en 1 FT eenheid voor CLB. Voor de leiding 
van de organisatie wordt 1 FT adviseur-coördinator aangewend.

Basisonderwijs

CLB

Internaten/ IPO

TOTAAL

Secundair 
onderwijs

Buitengewoon
basisonderwijs

Deeltijds 
Kunstonderwijs

Volwassenenon-
derwijs

Buitengewoon
secundair 
onderwijs

27 396 (506)

36 (57)

30 211 (463)

23 (51)

15

27 (393)

24

58

790

1

1 (buiten kader)

Strategisch PEP TO BE
adviseurs/
begeleiders 

instellingen (vestigings-
plaatsen)
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Invulling

Voor de invulling van het reguliere personeelskader kan de PBD-GO! vanuit de overheid reke-
nen op volgende personeelsmiddelen: 

• de formatie pedagogisch adviseur; 
• het zogenaamde 0.1-detacheringscontingent 

De begeleidingsdienst beschikt daarnaast ook over een aantal projectmedewerkers. De invul-
ling van dit aanvullend kader gebeurt eveneens met overheidsmiddelen en een aantal centrale 
pedagogische en administratieve medewerkers ter ondersteuning van specifieke taken zoals 
kennis- en expertiseontwikkeling, kwaliteitszorg en analyse van de doorlichtingsverslagen, 
concept- en leerplanontwikkeling. Ook een deel van de werkingsmiddelen die de PBD-GO! als 
dotatie ontvangt, investeert de dienst in personeel. 
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VAN BELEIDSTHEORIE NAAR CONCREET AANBOD

Essentieel in de opmaak van het voorliggend ondersteuningsaanbod is de introductie van 
een beleidstheorie, een schematische voorstelling van de werkhypothesen die richting 
geven aan de invulling en uitwerking van dit ondersteuningsaanbod.
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De effecten

Deze beleidstheorie vertrekt vanuit de effecten die het GO! bij de lerenden wil bereiken. Ze 
vallen samen met de missie die ze in het veld wil waarmaken: bijdrage leveren aan kwali-
teitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding waar het bereiken van maximale 
leerwinst, de totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel 
welbevinden bij elke lerende centraal staat.

Vertrekkende van deze effecten geeft de beleidstheorie op een schematische manier weer 
welke elementen van belang zijn om tot de beoogde verandering te komen. Ze duidt op de 
elementen die er in het veranderingsproces toe doen op het niveau van de klaspraktijk, 
de leerkrachten en het schoolbeleid. 

De integratie van het Referentiekader Onderwijskwaliteit (R-OK) zorgde voor de nodige 
uitklaring van de verschillende elementen en bracht voor de PBD-GO! de onomwonden keuze 
mee om zijn aanbod op te bouwen vanuit een curriculumfocus. 

Deze curriculumfocus gaat hand in hand met de actualisering van de eindtermen en faci-
liteert een sterke inzet op de vier domeinen van leerlingenbegeleiding, het realiseren van 
inclusie en gelijke onderwijskansen. De PBD-GO! opteert nadrukkelijk voor een geïntegreerde 
aanpak en wil dit via het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten benaderen.

Een dergelijk geïntegreerde onderwijscontext veronderstelt dat leerkrachten:

• uitgerust zijn met aangepaste leerplannen en materialen;
• de nodige competenties kunnen aanwenden om de (nieuwe) doelen op het vlak  

van didactiek, begeleiding van lerenden en opvolging van lerenden in de praktijk  
te brengen;

• over voldoende (leer)middelen beschikken. 

Een gelijkgerichte aanpak op schoolniveau, evenzeer noodzakelijk om de beoogde effecten 
bij de lerenden te realiseren, is op zijn beurt enkel mogelijk indien beleidsteams van de scho-
len inzetten op een visiegedreven en innovatief beleid, onderlinge samenwerking, de wil om 
samen verder te leren én een continue aandacht voor kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikke-
ling. Op die manier vat de PBD-GO! het beleid en kwaliteitszorg op als voorwaardelijk voor 
het bereiken van het curriculum en het stimuleren van de ontwikkeling van de lerenden en 
ligt dit in lijn met de opvatting binnen het R-OK.

De begeleiding die medewerkers van CLB en de internaten aanbieden, bouwt vanuit dezelf-
de inzet op een holistische aanpak, logischerwijze verder op deze bouwstenen en vult ze aan 
met de vereisten van hun respectievelijke referentiekaders. Het aanbod, uitgewerkt volgens het 
VT en PI kader, is volgens deze principes opgebouwd. 

Voorwaarden om de effecten te bereiken
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CONCRETISERING VAN HET AANBOD PBD-GO

Vanuit de beleidstheorie krijgt het aanbod van de PBD-GO! vorm: curriculum staat in de 
focus en is de weg om de vooropgestelde effecten op het niveau van de lerenden te be-
reiken. Daar waar het aanbod rond curriculum voor het basisonderwijs inhoudelijk wordt 
afgebakend, ligt de focus in het secundair onderwijs op de eerste graad. De curriculumver-
nieuwing die wordt ingeluid met de actualisering van de eindtermen voor de eerste graad 
noopt daartoe.

R-OK-wijs geeft aan wat we concreet onder curriculum verstaan.
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Binnen elke curriculumfocus staat de ontwikkeling van de lerende voorop en bekijken we de 
curriculuminsteek breed en via volgende aspecten:

• doelen;
• begeleiding van leerlingen;
• vormgeving onderwijsleerproces en leer- en leefomgeving; 
• opvolging van leerlingen (leerlingenbegeleiding).

Beleid en kwaliteitsontwikkeling zien we als de ondersteunende voorwaarden om de 
veranderingen op schoolniveau te doen slagen. Binnen beleid neemt het onderwijskundig 
beleid met focus op leerlingenbegeleiding een belangrijke plaats in.
Het aanbod, uitgewerkt volgens het VT- en PI-kader, is volgens deze principes opgebouwd. 
Voor elke gekozen focus is het aanbod drieledig: 

• Op basis van referentiekaders 
• en materialen (didactische cahiers, ondersteunende materialen,…)
• wordt een begeleiding uitgewerkt waarin curriculum centraal staat en beleid en 

kwaliteitsontwikkeling worden meegenomen als ondersteunend voor de curriculum-
realisatie.  

Op die manier neemt de PBD-GO! in heel zijn aanbod zowel het klas-(leraar) als school-
niveau (onderwijskundig beleid) mee. Daarnaast is er een specifiek aanbod rond kwa-
liteitsontwikkeling en beleid voor die scholen die daar nood aan hebben. Er is ook een 
aanbod voor specifieke doelgroepen.

Aanbod curriculum BaO

In het concrete ondersteuningsaanbod voor het basisonderwijs legt de PBD-GO! in de 
periode 2018-2021 drie inhoudelijke curriculumaccenten. De PBD-GO! kiest ervoor om in te 
zetten op wiskunde, STEM, taal (in een meertalige context met focus op lezen). De keuze 
voor deze focussen werd bepaald door de bevindingen uit de gegevens van eigen analyses 
(doorlichtingsverslagen, OVSG-toetsen etc), veldervaring en de recente resultaten van pei-
lingsproeven en internationaal onderzoek. Dit aanbod geldt telkens voor het gewoon BaO, 
het buitengewoon BaO en de methodescholen.

De begeleidingstrajecten rond deze focussen bestaan steeds uit een geïntegreerd aanbod 
van een professionaliseringsinitiatief en een daaraan gekoppeld veranderingstraject dat 
focust op aspecten van kwaliteitsontwikkeling, beleid en leerlingenbegeleiding. De verhou-
ding tussen het professionaliseringsinitiatief en het verandertraject en de timing van de 
interventies zijn contextafhankelijk en worden in overleg tussen de school en de betrokken 
begeleiders vorm gegeven.

De visietekst en de fiches worden in schooljaar 2018-2019 digitaal aangeboden, vanaf school-
jaar 2019-2020 worden didactische cahiers gepubliceerd voor het kleuteronderwijs en de 
drie graden van het lager onderwijs.
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Wiskunde

Situering 
Het is onze ambitie om te excelleren in wiskunde en een maximale leerwinst te boeken voor 
elk kind. De PBD-GO! heeft daartoe een samenhangend en opbouwend wiskundeprogramma 
uitgewerkt.  

We focussen op vijf didactische principes die kenmerkend zijn voor een goed wiskundepro-
gramma en die een krachtige wiskunde-leeromgeving mogelijk maken:

1. het oplossen van authentieke en uitdagende problemen;
2. het begrijpen van wiskundige concepten en procedures;
3. het perceptueel en wiskundig variëren als een vorm van herhaling;
4. het trapsgewijs vorderen van motorisch naar mentaal redeneren;
5. het spiraalsgewijs ordenen van leerinhouden in samenhangende modules.

Het ondersteuningsaanbod wiskunde is gebaseerd op de opbouw van het programma en de 
vijf didactische principes. In eerste jaar van het 3BP richten we ons op de implementatie in 
het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs. Daarna volgen de tweede 
en derde graad lager onderwijs.

Referentiekaders
• leerplan wiskunde GO!
• Visie op wiskundeonderwijs

Materiaal
• Concordantielijst met de leerplandoelstellingen 
• fiches met opbouw van de didactiek wiskunde (‘ijsbergen’) 

WISKUNDE

Toelichting De PBD-GO! werkte ter voorbereiding van een nieuw leerplan wiskun-
de een didactisch onderbouwde leerlijn uit die tegemoet komt aan de 
onderwijsbehoeftes van alle leerlingen.

Het PI wiskunde zet in op volgende aspecten: 

 • de inhoudelijke didactische kennis en vaardigheden van   
 de leraar
 • een doorgedreven didactische aanpak om alle kinderen te  
 laten excelleren in wiskunde, niet enkel voor rekenen maar   
 ook voor processen als problemen oplossen, bewijzen,   
 communiceren, representeren, verbanden leggen, instrumenten  

Begeleiding
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BaO, BuBaO

 • directeurs (verkorte opleiding)
 • schooljaar 2018-2019: kleuterleraren, leraren    
 eerste leerjaar en tweede leerjaar lagere school, zorgcoördina 
 toren
 • schooljaar 2019-2020: bijkomend leraren tweede    
 graad lagere school
 • schooljaar 2020-2021: bijkomend leraren derde    
 graad lagere school

Het PI is gericht op scholen regulier en buitengewoon onderwijs. Scho-
len die pas in schooljaar 2019-2020 instappen, starten vanzelfsprekend 
met de doelgroep KO en eerste graad lagere school.

Doelgroep

 selecteren, strategieën selecteren en reflecteren
 • omgaan met (grotere) verschillen binnen een klasgroep   
 via de ijsbergmethodiek
 • versterken van de opvolging van leerlingen en de kwaliteits 
 ontwikkeling op school via gerichte en haalbare evaluatie 
 • de ondersteuning op de klasvloer door het    
 schoolbeleid

Het PI bestaat uit opleidingen, ondersteuning in de praktijk en netwer-
ken.

Opleidingen 

1. PBD-GO!
 • visie en algemene didactische principes – volledige    
 team – 1 dag of 2 sessies
 • algemene didactische principes en implementatiestrategieën  
 – directeur, zorgcoördinator – 1 dag of 2 sessies

2. De Leerstudio*
 • inhoudelijke en didactische verdieping (KO) – 1 dag
 • inhoudelijke en didactische verdieping (L1) – 1 dag
 • inhoudelijke en didactische verdieping (L2) – 1 dag
 
*  Scholen die de sessies IJsbergmethode bij De Leerstudio al volgden, 
kunnen overstappen op de sessies voor directeurs en de sessie rond 
visie. Indien nodig wordt in een overgangsmodule voorzien.

Begeleiding in de praktijk 

Tijdens de experimenteerfase met de ijsbergmethodiek ondersteunen 
de pedagogisch begeleiders op de klasvloer: 

Opbouw
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STEM

Situering
In essentie gaat STEM over het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en mathe-
matische inzichten, concepten en praktijken (S,T & M) en het inzetten ervan om complexe 
vragen of een levensecht probleem op te lossen (E). 

De fysische wereld staat centraal in ‘STEM-onderwijs’ en bevat de levende natuur, de niet-le-
vende natuur en alle technische realisaties. De gerichtheid van kinderen op het ontdekken 
van die fysische wereld vormt de basis voor hun verdere ontwikkeling. Kinderen hebben recht 
op een krachtige leeromgeving die hen stimuleert in deze natuurlijke drang tot exploreren, 
onderzoeken en ontdekken. 

Om die fysische wereld te verkennen en te begrijpen werken we in het basisonderwijs aan 
inzichten, vaardigheden en attitudes m.b.t natuur, techniek en wiskunde. ‘STEM-onderwijs’ 
introduceert geen nieuwe inhouden in het basisonderwijs maar wil leerplezier en leerwinst 
m.b.t natuur, techniek en wiskunde verhogen door bepaalde klemtonen in de didactische 
aanpak. 

Referentiekaders
• Leerplan Wereldoriëntatie - GO!
• Visietekst van het GO! - STEM (2016)  

Materiaal
• Pedagogisch cahier ‘Zicht op techniek‘ – uitgeverij Politeia
• Virtuele klas STEM op Smartschool

1. begeleiding in de praktijk
 • wiskunde-activiteiten ontwikkelen in lerarenduo’s gekoppeld  
 aan klasbezoeken met feedback
 • link leggen met wereldoriënterend en geïntegreerd plannen in  
 de kleuterschool
 •…
2. Leren van elkaar
 • werken met beeldmateriaal
 • schoolinterne collega-groepen (bv. leraren KO, leraren eerste  
 graad LO,… ) 

Netwerken 
 
Op vraag van de school of de scholengroep kunnen wij netwerken 
ondersteunen: 
 • met experts/gangmakers/kartrekkers
 • met directeurs
 • met schooloverschrijdende collega-groepen
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Begeleiding

Toelichting Het PI bestaat uit een basistraject en een aantal uitbreidingsmodules. 
In het basistraject kies je voor samenwerken aan een STEM-beleid op 
school:
 • verkennen van de visie op STEM
 • toepassen van de didactische principes van onderzoekend  
 en ontwerpend leren
 • leren begeleiden en opvolgen van leerlingen binnen 
 STEM-activiteiten en -projecten

Als uitbreidingsmodules kan je kiezen voor:
 • doelgerichte bedrijfsbezoeken;
 • wetenschap in een notendop: verdiepen van wetenschappelij 
 ke kennis;
 • computational thinking: actieve verkenning van de leerlijn;
 • lerende netwerken: reflecteren met andere scholen en lera  
 ren;
 • de Klimaatmobiel op je school;
 • STEM-portfolio: kinderen leren reflecteren over hun talenten.

BaO, BuO

 • directeurs, beleidsteam, leraren, experts/gangmakers/kar  
 trekkers, zorgcoördinatoren

Doelgroep

Het professionaliseringsinitiatief is modulair opgebouwd. We schetsen 
het basistraject van het PI.

 • intake 
 • sessie: Zicht op Techniek (indien nodig) 
 • vooropdracht STEM 
 • sessie: Onderzoekend Leren 
 • experimenteerfase 1 
 • sessie: Integratie STEM 
 • experimenteerfase 2 
 • effectmeting

Ondersteuning in de praktijk
Tijdens de twee experimenteerfases ondersteunen de begeleiders in de 
praktijk door o.a.: 

 • STEM-activiteiten te ontwikkelen in lerarenduo’s gekoppeld  
 aan klasbezoeken met feedback;
 • te werken met beeldmateriaal;
 • de link te leggen met wereldoriënterend en geïntegreerd   

Opbouw

PI STEM
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 plannen in de kleuterschool;
 • consultatiedagen waarbij begeleiders vragen beantwoorden  
 en/of feedback geven op ontwikkelde lessen;
 • de virtuele ruimte te verkennen;
 • schooleigen leerlijnen te ontwikkelen;
 • evaluatie-instrumenten te ontwikkelen en te gebruiken;
 • …

Taal: lezen in een meertalige context

Situering 
 
Het speerpunt taal uit het vorige 3BP wordt ook in het huidige begeleidingsplan verder-
gezet. Waar in het vorige 3BP Nederlands breed werd bekeken, focussen we nu bewust op 
lezen en nemen we daarbij de meertalige context waarin scholen vertoeven mee. De erva-
ring uit het LIST -project* en het verdere aanbod DENK leert ons hoe we met een mix van 
professionalisering en doorgedreven onderwijskundige beleidskeuzes sterke effecten kunnen 
bereiken. 

* LIST= LeesInterventie voor Scholen met een Totaalbenadering of ook wel voor Lezen is 
Top. Onderzoeks- en begeleidingsproject onder leiding van Thoni Houtveen, Hogeschool 
Utrecht
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Referentiekaders
• Leerplan Nederlands GO!
• Visietekst meertaligheid

Materiaal
• Didactisch Cahier - Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen ‘apart’ verhaal 

(uitg. Politeia)

Begeleiding

Toelichting Lezen is altijd en overal! In onze maatschappij hebben we zelfstandige, 
gemotiveerde en geëngageerde lezers nodig.

In dit PI bouw je met je team aan een sterk leesbeleid. Je leert hoe je 
kinderen kan begeleiden van ontluikende naar beginnende tot gevor-
derde geletterdheid.

Veel lezen, beter lezen, liever lezen… Daar gaan we voor!

BaO, BuBaO
 • leraren kleuteronderwijs, ook BuBaO
 • zorgcoördinatoren 
 • directeurs bij de klasbezoeken

Doelgroep

Het traject start met een intakegesprek gevolgd door opleidingssessie 1.
Nadien volgen klasbezoeken bij 3 leraren met de directeur en een peda-
gogisch begeleider. In kernteam wordt dan de effectmeting vastgelegd 
op basis van de gekozen doelen.

Opleidingssessie 2 wordt opnieuw gevolgd door klasbezoeken bij 3 lera-
ren met directeur en pedagogisch begeleider. Het kernteam brengt dan 
de bereikte effecten in kaart.

Als schoolteam beslis je na het PI of je nog bijkomend inzet op een 
uitbreidingsmodule. Die zijn o.a.:

 • schriftelijke taalvaardigheid
 • mondelinge taalvaardigheid
 • meertaligheid
 • anderstalige nieuwkomers (AN)

Parallel met het PI bieden we begeleiding in de praktijk aan:
  • werken met gangmakers/kartrekkers

Opbouw

PI BOUWEN AAN EEN STERK LEESBELEID - KLEUTERONDERWIJS
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 • leggen van de link met wereldoriënterend en geïntegreerd  
 plannen in de kleuterschool
 • aansluiting van KS naar L1
 • ontwikkelen van een schoolspecifieke visie
 • opmaak van een deelplan taal en een professionaliserings  
 plan
 • uitwerking van een outputbeleid (data-analyse en gebruik  
 voor lezen)
 • effecten opvolgen via R-OK-wijs;
 • …

Toelichting Lezen is altijd en overal! In onze maatschappij hebben we zelfstandige, 
gemotiveerde en geëngageerde lezers nodig.

In dit PI bouw je met je team aan een sterk leesbeleid. Je leert hoe je 
kinderen kan begeleiden van ontluikende naar beginnende tot gevor-
derde geletterdheid. In de lagere school werk je aan succesvol technisch 
lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en leesbevordering.

Veel lezen, beter lezen, liever lezen… Daar gaan we voor! 

PI BOUWEN AAN EEN STERK LEESBELEID - LAGER ONDERWIJS

BaO, BuBaO
 • leraren lager onderwijs, ook BuBaO
 • zorgcoördinatoren 
 • directeurs bij de klasbezoeken

Doelgroep
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Het PI start met een intakegesprek gevolgd door opleidingssessie 1.
Nadien volgen klasbezoeken bij 3 leraren met directeur en pedagogisch 
begeleider. In kernteam wordt dan de effectmeting vastgelegd op basis 
van de gekozen doelen.

Opleidingssessie 2 wordt opnieuw gevolgd door klasbezoeken bij 3 lera-
ren met directeur en pedagogisch begeleider. Het kernteam brengt  dan 
de bereikte effecten in kaart.

Als schoolteam beslis je na het PI of je nog bijkomend inzet op een 
uitbreidingsmodule. Die zijn o.a.:
 • schriftelijke taalvaardigheid
 • mondelinge taalvaardigheid
 • meertaligheid
 • anderstalige nieuwkomers (AN) 

Parallel met het PI bieden we begeleiding in de praktijk aan:
 • werken met gangmakers/kartrekkers
 • de link met wereldoriënterend en geïntegreerd    
 plannen in de kleuterschool
 • aansluiting van KS naar L1
 • ontwikkelen van een schoolspecifieke visie
 • opmaak van een deelplan taal en een professionaliserings  
 plan
 • uitwerking van een outputbeleid (data-analyse en   
 gebruik voor lezen)
 • effecten opvolgen via R-OK-wijs
 • …

Opbouw
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Toelichting In dit PI krijg je tools aangereikt om schoolbreed aan de slag te gaan 
met anderstalige nieuwkomers.

Samen bekijken we hoe je je school AN-vriendelijk kan maken. Je leert 
je school bekijken door de bril van anderstalige nieuwkomers en hun 
ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe je een 
veilige omgeving kan creëren en hoe je goed kan communiceren met 
het kind en zijn ouders.

Je leert breed kijken naar anderstalige nieuwkomers en krijgt tools aan-
gereikt om vanuit hun talenten structureel en doelgericht aan de slag 
te gaan, zowel in een gewone klas als in een AN-klas.
We zoomen in op enkele methodieken en snuisteren in praktijkvoor-
beelden.

Tot slot staan we nog even stil bij goede zorg voor anderstalige nieuw-
komers en hun leraren.

BaO, BuO
 • leraren
 • zorgcoördinatoren
 • directeurs, beleidsteams

Doelgroep

Het PI wordt op de school van het team aangeboden en bestaat uit 4 
sessies: 

• intakegesprek
• opleiding in 2 halve dagen (2 sessies)
• 2 klasbezoeken met feedbackgesprekken
• visieontwikkeling met het team 

Het basistraject kan worden uitgebreid met de uitbreidingsmodule: 
Anderstalige nieuwkomers in het BaO, hoe pak je dat aan?

Opbouw

Aanbod curriculum SO 

In het concrete ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs legt de PBD-GO! in de 
periode 2018-2021 het accent op de eerste graad. De keuze voor deze focus wordt bepaald 
door de curriculumvernieuwing die wordt ingeluid met de actualisering van de eindtermen 
voor de eerste graad en de invoering van de modernisering van de eerste graad. 
Het aanbod geldt zowel voor het gewoon SO als voor het buitengewoon SO OV4.

PI ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS, GEEN APART VERHAAL
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Daarnaast is er een specifieke aanbod voor:
 - aanvangsbegeleiding;
 - duaal leren;
 - OKAN/vluchtelingen;
 - DKO. 
 
De begeleidingstrajecten bestaan steeds uit een geïntegreerd aanbod van een professiona-
liseringsinitiatief en een daaraan gekoppeld veranderingstraject dat focust op aspecten van 
kwaliteitsontwikkeling, beleid en leerlingenbegeleiding. De verhouding tussen het professiona-
liseringsinitiatief en het verandertraject en de timing van de interventies zijn contextafhanke-
lijk en worden in overleg tussen de school en de betrokken begeleiders vorm gegeven.

De visietekst en de fiches worden in schooljaar 2018-2019 digitaal aangeboden, vanaf school-
jaar 2019-2020 worden didactische cahier gepubliceerd voor kleuteronderwijs en de drie 
graden van het lager onderwijs.

1e graad SO

Situering

In september 2019 start de modernisering van het SO. In het schooljaar 2018-2019 wordt daar-
toe met de officiële onderwijsverstrekkers een gezamenlijk leerplan(concept) uitgewerkt dat in 
voege treedt in het schooljaar 2019-2020. De PBD-GO! zal scholen op verschillende manieren 
begeleiden om het nieuwe leerplan(concept) in te voeren en te implementeren.
Het spreekt voor zich dat een dergelijke vernieuwing een intensieve ondersteuning voor 
leraren en beleidsteams met zich meebrengt. Dit maakt dat de capaciteit binnen het team SO 
quasi geheel gefocust zal worden op de eerste graad, maar vanzelfsprekend zal de PBD-GO! 
ook ondersteuningsvragen opnemen die buiten deze afbakening vallen.

Referentiekaders
• Leerplan 1ste graad A-stroom
• Leerplan 1ste graad B-stroom

Materiaal
Om scholen op een onderbouwde en verantwoorde manier keuzes te laten maken in het 
vormgeven van hun onderwijsaanbod, ontwikkelen we een beleidscahier dat scholen moet 
toelaten zich op een continuüm van onderwijsvernieuwing te positioneren en te ontwikke-
len. Verschillende scenario’s van een eerder traditioneel en overwegend vakgerichte benade-
ring tot een sterk projectmatige en vakdoorbrekende organisatie worden uitgewerkt waarbij 
handvatten aangereikt worden voor het realiseren van keuzes op onderwijsorganisatorisch 
en personeelsvlak. 

Daarnaast zullen vakdidactische cahiers aangereikt worden waarin naast een GO!-eigen 
explicitering van de doelen duidelijk gemaakt wordt hoe vanuit het PPGO! binnen elk ‘vak’ 
transversale competenties zoals burgerschap kunnen worden gerealiseerd, hoe de brede 
basiszorg vorm kan krijgen, op welke manieren leerlingen begeleid en opgevolgd kunnen 
worden en hoe krachtige leeromgevingen tot leerwinst en welbevinden kunnen bijdragen. 
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Begeleiding

Toelichting Op 1 september 2019 wordt er in de eerste graad SO gestart met nieuwe 
eindtermen per sleutelcompetentie, transversale en semi-transversale 
doelen en de daarop gebaseerde leerplannen: leerplan A-stroom en 
leerplan B-stroom.

In de nieuwe leerplannen wordt veel meer dan vandaag de nadruk 
gelegd op samenwerking over de vakken heen. Vakoverstijgende samen-
werking wordt belangrijker om op die manier alle (vakoverschrijdende) 
eindtermen te realiseren. Op 1 september 2020 start vervolgens de im-
plementatie van de nieuwe basisopties in het tweede jaar van de eerste 
graad.

 • leraren eerste graad SO
 • school- en deelteams 1ste graad SO

Doelgroep

Het aanbod bestaat uit een basismodule die kan aangevuld worden met 
3 bijkomende modules:
 
 • Basismodule: leraren van een bepaald vakgebied krijgen ener 
 zijds informatie over de wijzigingen die de nieuwe eindtermen  
 voor hun vakgebied inhouden en hoe ze met het nieuwe digita- 
 le leerplanconcept aan de slag kunnen, en anderzijds opleiding  
 over de brede basiszorg binnen hun vakgebied.

 • Module geclusterde doelen: scholen kunnen op maat onder- 
 steuning vragen om met hun team aan de slag te gaan rond  
 mogelijke samenwerking tussen de verschillende vakken in de  
 basisvorming en rond de realisatie van de transversale doelen.

 • Verdiepende module: rond bepaalde nieuwe aspecten van  
 zowel de vakgerichte doelen (bijvoorbeeld  financieel-
 economische competentie) als transversale doelen (bijvoor  
 beeld digitale competentie, burgerschap,… ) wordt een traject  
 voorzien met zowel opleidingen als lerende netwerken. Voor  
 deze trajecten zal maximaal samengewerkt worden met de   
 scholengemeenschappen SO.

 • Basismodule - vanaf 2019: module voor de implementatie van  
 de basisopties in het tweede jaar van de eerste graad. We voor- 

Opbouw

PI ONDERSTEUNING IMPLEMENTATIE NIEUW LEERPLAN EERSTE GRAAD
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 zien hier zowel een inhoudelijke opleiding rond de nieuwe   
 klemtonen van de basisopties als een focus op de visie op de  
 basisopties.

Aan elk van deze modules is ook een belangrijk beleidsaspect verbon-
den. Daarom is het noodzakelijk om dit aanbod af te stemmen op het 
beleidstraject voor de eerste graad.

2e en 3e graad SO

Voor de curriculumgerichte ondersteuning in de tweede en derde graad zal de PBD-GO! 
inzetten op schooloverstijgende vakgroepwerking op het niveau van de scholengemeen-
schap of de samenwerking met de lerarenopleidingen (vb. in het kader van aanvangsbe-
geleiding). De voorliggende uitdaging ziet de PBD-GO! alvast als een kans om haar rol als 
intermediair en makelaar verder te concretiseren. 
 
In het derde jaar van dit driejarig begeleidingsplan (schooljaar 2020-2021) zal ook de onder-
steuning voor de invoering en implementatie van de nieuwe leerplannen voor de tweede en 
derde graad worden opgestart.

Duaal leren

Situering

Duaal leren vindt meer en meer ingang in het SO. Scholen die duale leerwegen willen or-
ganiseren, komen in contact met nieuwe regelgeving en aspecten die tot vandaag niet of in 
beperkte mate van toepassing waren. Het concept trajectbegeleiding, een mentor van een 
bedrijf als stemgerechtigd lid van de klassenraad, de CAO als uitgangspunt voor de omvang 
van de opleiding en de vernieuwde rol van de leraar zijn hiervan voorbeelden.

Binnen de proeftuinen hebben scholen en centra ervaren dat de organisatie van duale 
leerwegen een goede voorbereiding vraagt op het gebied van schoolorganisatie, personeels-
beleid en kennis van de specifieke regelgeving. In dit traject ondersteunen we scholen en 
centra bij deze voorbereiding of bij de optimalisering van hun bestaande organisatie en 
pedagogisch-didactische aanpak.

Referentiekader
• Draaiboek ‘vormgeven aan een opleiding duaal leren

Materiaal
• Instrumenten ICE-model
• Website duaal leren
• GO! pro-website
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Begeleiding

Toelichting Duaal leren is de meest doorgedreven vorm van leren op de werkplek, 
waarbij de competenties die de opleiding wil realiseren in grote mate 
op de werkvloer worden verworven. Het gaat om het aanleren en 
inoefenen van ‘competenties’ op de werkvloer, die bovendien ook daar 
geëvalueerd worden.

Als je als school een traject duaal leren wil aanbieden vraagt dit de no-
dige voorbereidingen op het niveau van schoolorganisatie, personeels-
beleid en kennis van de specifieke regelgeving.

Daarnaast worden er van de leraren/trajectbegeleiders bijkomende spe-
cifieke competenties verwacht zoals de opvolging en de begeleiding van 
de leerling in een duaal traject, communicatie met bedrijven/mentoren, 
samenwerken met externen… .

Tot slot moeten er binnen de school methodieken, instrumenten en 
procedures uitgewerkt worden die noodzakelijk zijn om het duale 
traject te realiseren zoals een screeningstool, opleidingsplan, afspraken 
samenwerking school-werkcomponent, didactisch ondersteunend mate-
riaal, evaluatie-instrumenten (inclusief evaluatiecriteria)… .

SO, BuSO, DBSO
 • directeur, trajectbegeleider, TA/TAC, leerlingenbegeleiders
 • trajectbegeleider, vakleraar (vakgroep)

Doelgroep

Het traject wordt op het niveau van een school of een centrum leren 
& werken aangeboden. Bepaalde sessies worden binnen de school 
georganiseerd (voornamelijk op het niveau schoolbeleid), andere sessies 
schooloverstijgend (voornamelijk op het niveau klaspraktijk).

Het traject start met een intake op de school of het centrum gevolgd 
door:

Niveau schoolbeleid
 • algemene infosessie concept duaal leren
 • begeleiding van het kernteam (visieontwikkeling, 
 schoolorganisatie, personeelsbeleid, regelgevend kader… )
 • intervisiemomenten

Niveau klaspraktijk
 • Vorming van trajectbegeleiders (vormgeving van de begelei 
 ding, communicatievaardigheden…)
 • Netwerken met het oog op het ontwikkelen van materialen  
 en instrumenten

Opbouw

PI DUAAL LEREN
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Deeltijds kunstonderwijs

Situering

In het DKO wordt ingezet op de begeleiding van de implementatie van de nieuwe leerplannen 
DKO.

Begeleiding

Toelichting Op 1 september 2018 worden de nieuwe leerplannen voor het DKO inge-
voerd. In samenwerking met onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) 
worden directeurs van de academies ondersteund in de uitrol. In het 
3BP 2018-2021 wil de PBD-GO! het onderwijzend personeel van de aca-
demies ondersteunen in de implementatie van de nieuwe leerplannen.

Teams DKODoelgroep

De nieuwe leerplannen voor het DKO van het GO! bevatten diverse 
vernieuwingen. Daarom zal de PBD-GO! de implementatie van deze 
nieuwe leerplannen in elke academie individueel en vraaggestuurd 
ondersteunen om maximaal tegemoet te komen aan de eigenheid van 
de academie.

De nieuwe leerplannen zijn gekoppeld aan het Cultuur in de Spie-
gel-raamwerk. De PBD-GO! biedt informatiesessies over Cultuur in 
de Spiegel aan voor de teams van de academies waarbij het nieuwe 
leerplanconcept wordt toegelicht, de band tussen basiscompetenties en 
einddoelen geduid wordt en de uitdagingen van het werken vanuit het 
Cultuur in de Spiegel-raamwerk ondersteund worden. Tijdens deze ses-
sies ondersteunen we het team van elke academie in het bijzonder om 
het kader van Cultuur in de Spiegel te vertalen naar het eigen Artistiek 
Pedagogisch Project. Voor een deel loopt dit eventueel in samenwerking 
met Canon Cultuurcel.

De PBD-GO! biedt in samenwerking met de andere onderwijsverstrek-
kers netoverstijgende trajecten voor de verschillende domeinen (beel-
dende en audiovisuele kunsten, dans, muziek, woordkunst-drama) rond 
volgende thema’s aan: omgaan met nieuwe leerplannen, vakbenadering 
vanuit het competentieprofiel en curriculumontwikkeling. Deze trajec-
ten omvatten vormingsmomenten, implementatiesessies en praktijk-
beurzen.

Opbouw

ONDERSTEUNING NIEUWE LEERPLANNEN DKO
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We rollen per domein een netwerk uit met de officiële onderwijsver-
strekkers waaraan de GO!-academies kunnen deelnemen.

OKAN/vluchtelingen

Situering

Leerlingen die uit het onthaalonderwijs doorstromen naar het vervolgonderwijs, hebben 
nood aan een specifieke ondersteuning. De leraren uit het vervolgonderwijs moeten daar-
voor kunnen rekenen op sterk geprofessionaliseerde vervolgschoolcoaches.

Binnen de focus curriculum willen wij in de ondersteuning van het onthaalonderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs inzetten op twee aspecten:

• verhogen van de pedagogisch-didactische vaardigheden van de beginnende lera-
ren in het onthaalonderwijs

• verhogen van de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leraren bij de 
begeleiding van analfabete en anders-gealfabetiseerde leerlingen

Blijvende aandacht gaat ook naar specifieke doelgroepen binnen het onthaalonderwijs 
zoals analfabete en anders-gealfabetiseerde leerlingen.

Referentiekader
• Doelenrapport voor het onthaalonderwijs

Materiaal
• Servicedocument alfabetisering (i.s.m. OVSG en POV)
• Checklists voor een kwaliteitsvol aanbod aan maatregelen in de brede basiszorg en 

sticordi
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Begeleiding

Toelichting Binnen de focus curriculum willen wij in de ondersteuning van het ont-
haalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onder-
wijs inzetten op twee aspecten:

 • verhogen van de pedagogisch-didactische vaardigheden van  
 de beginnende leraren in het onthaalonderwijs
 • verhogen van de pedagogisch-didactische vaardigheden van  
 de leraren bij de begeleiding van analfabete en anders-gealfa 
 betiseerde leerlingen

Wij willen de vervolgschoolcoaches ondersteunen bij de overdracht van 
expertise naar de leraren- en beleidsteams van de vervolgscholen. Wij 
zetten daarbij vooral in op de optimalisering van de brede basiszorg 
en de verhoogde zorg in die scholen. Op die manier hopen wij vanuit 
het onthaalonderwijs een bijdrage te leveren aan de concretisering van 
leerlingenbegeleiding in het vervolgonderwijs. In dit aanbod mikken wij 
dus op het verhogen van de competenties van de leraren zowel in het 
onthaalonderwijs als in de vervolgscholen:

 • het doelenrapport als hefboom voor leerplangericht evalue 
 ren in de onthaalklas en voor de uitbouw van de brede basis 
 zorg en de verhoogde zorg in het vervolgonderwijs
 • sticordi-maatregelen voor ex-OKAN-leerlingen: ondersteunen 
 de maatregelen in alle vakken na het onthaalonderwijs (aspec 
 ten van brede basiszorg en verhoogde zorg)
 • nodo+* : de uitbouw van taalgericht en taalontwikkelend   
 vakonderwijs in de vervolgschool (brede basiszorg)

Met het netwerk voor vervolgschoolcoaches tenslotte willen wij een fo-
rum aanbieden om expertise te delen en te ontwikkelen en ervaringen 
uit te wisselen. Wij willen bovendien kansen bieden om aan intervisie 
te doen rond specifieke cases. De agenda van de netwerkdagen wordt 
grotendeels bepaald door de deelnemers.

*Nodo+ = taalcoaching voor beroepsopleidingen met laagtaalvaardige 
cursisten

 • beginnende leraren in het onthaalonderwijs
 • leraren uit de alfaklas
 • vervolgschoolcoaches

Doelgroep

PI OKAN/VLUCHTELINGEN
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Wij willen de vervolgschoolcoaches ondersteunen bij de overdracht van 
expertise naar de leraren- en beleidsteams van de vervolgscholen. Wij 
zetten daarbij vooral in op de optimalisering van de brede basiszorg 
en de verhoogde zorg in die scholen. Op die manier hopen wij vanuit 
het onthaalonderwijs een bijdrage te leveren tot de concretisering van 
leerlingenbegeleiding in het vervolgonderwijs. In dit aanbod mikken wij 
dus op het verhogen van de competenties van de leraren zowel in het 
onthaalonderwijs als in de vervolgscholen:

 • het doelenrapport als hefboom voor leerplangericht evalue 
 ren in de onthaalklas en voor de uitbouw van de brede basis 
 zorg en de verhoogde zorg in het vervolgonderwijs
 • sticordi-maatregelen voor ex-OKAN-leerlingen: ondersteunen 
 de maatregelen in alle vakken na het onthaalonderwijs (aspec 
 ten van brede basiszorg en verhoogde zorg)
 • nodo+ : de uitbouw van taalgericht en taalontwikkelend vak 
 onderwijs in de vervolgschool (brede basiszorg)

Opbouw

Aanbod curriculum niveau-overstijgend

Het niveauoverschrijdend aanbod rond curriculum is divers:

 - een aanbod dat expliciet focust op de overgang basisonderwijs – secundair onder 
  wijs. 
 - een aanbod dat kansen biedt voor transfer tussen de verschillende onderwijsni-
veaus. 
 - een vraaggestuurde begeleiding in niveauoverschrijdende groepen: als de gelegen-
heid   of opportuniteit zicht voordoet, of de instelling de vraag stelt, dan worden 
professiona-  liseringsinitiatieven en verandertrajecten niveauoverschrijdend 
aangeboden.

Samen Frans leren

Situering

Dit aanbod kadert in de aandacht die we willen geven aan de zachte overgang tussen basis- 
en secundair onderwijs. We kozen in het verleden al voor Frans als curriculuminsteek bij de 
overgang BaO-SO. Via pilootprojecten begeleiden we ook STEM en lezen.

Referentiekader
• Leerplan Frans GO! BaO
• Leerplan Frans GO! eerste graad SO
• Standpunt ‘moderne vreemde talen in het basisonderwijs’
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Begeleiding

Toelichting Met dit aanbod mikken we op scholen die een duurzaam samenwer-
kingsverband willen opzetten tussen directeurs en leraren Frans van 
enkele basis- en secundaire scholen.

De concrete invulling van het PI gebeurt op basis van een grondig inta-
kegesprek en een bevraging waarbij de noden en de verwachtingen van 
de betrokken scholen in kaart gebracht worden.

Op basis daarvan werken de deelnemers in 3 sessies aan:
 • beter inzicht in de leerplandoelstellingen
 • betere afstemming van de didactische aanpak over de ni  
 veaus heen
 • duidelijker inzicht in de knelpunten en succesfactoren voor 

Frans leren op beide niveaus
 • veilig en open klimaat van samenwerking.

Met concrete opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om het 
geleerde in de praktijk te toetsen en hun ervaringen weer met elkaar te 
bespreken.

De pedagogisch begeleiders van zowel BaO als SO volgen het traject 
van dichtbij op en zorgen, op vraag, voor ondersteuning op beleids- en 
klasniveau. We verwijzen ook graag naar het VT Overgang BaO-SO.

Basisonderwijs en Secundair onderwijs
 • directeurs basis- en secundair onderwijs, coördinerend   
 directeurs, directeurs-coördinatoren
 • leraren basisonderwijs 3e graad Frans
 • leraren secundair onderwijs 1e graad Frans

Doelgroep

Het PI voorziet een aantal stappen die, na het intakegesprek, flexibel en 
gedifferentieerd, kunnen doorlopen worden:Opbouw

*Verband project differentiatie i.o.v de overheid

PI BAO-SO: SAMEN FRANS LEREN*

• intakegesprek
• 3 vormingsmodules met als inhouden: de leerplannen 

Frans, de didactische aanpak met expliciet aandacht voor 
de doorlopende leerlijn, activerende werkvormen,…

• niveaugebonden opvolging en begeleiding van directeurs 
en leraren waarbij co-teaching, collegiale visitatie … de 
samenwerking verder kunnen versterken
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Inspelen op de meertalige realiteit

Situering

Alle lerenden evenveel kansen geven om tot écht leren te komen kan. Om deze ambitie verder 
te verwezenlijken, houdt het GO! maximaal rekening met het startkapitaal van de lerenden. 
Dat startkapitaal is bij een groeiend aantal van hen een andere moedertaal dan het Stan-
daardnederlands. Lerenden met een andere moedertaal hebben een ander startkapitaal. 

Vanuit deze growth mindset zijn functioneel veeltalig leren, het erkennen van de identiteit van 
lerenden en het streven naar een positief partnerschap met alle onderwijsactoren richtingge-
vende elementen. Een positieve attitude tegenover meertaligheid is niet enkel een must om te 
kunnen functioneren in een superdiverse maatschappij, maar overstijgt dit functionele nut. 
Meertaligheid omarmen zoekt naar overeenkomsten in plaats van verschillen, doet gren-
zen vervagen en maakt het wereldbeeld van alle GO!-lerenden rijker. Op die manier creëren 
scholen verbinding en interculturele dialoog en zetten ze een belangrijke stap richting actief 
burgerschap. Om scholen te begeleiden in het waarmaken van die visie is een begeleidings-
aanbod uitgewerkt.

Referentiekader
• Visietekst: inspelen op de meertalige realiteit in het GO! – visie, vragen en antwoorden 

(juni 2017)

Materiaal
• Virtuele klas meertaligheid op Smartschool 
• Didactisch Cahier - Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen ‘apart’ verhaal 

(uitgeverij Politeia)

Begeleiding

Toelichting Steeds meer komt de vraag hoe je op school kan omgaan met de moe-
dertaal van lerenden. Tijdens dit professionaliseringsinitiatief krijg je 
inzicht in het functioneel benutten van het meertalige kapitaal dat op 
jouw school aanwezig is. We vertrekken van de visietekst ‘Inspelen op 
de meertalige realiteit in het GO!’ en belichten zo alle aspecten die je 
nodig hebt om meertaligheid te doen werken op jouw school.

Volgende aspecten komen o.a. aan bod:
 • Welke lading dekt de term meertaligheid?
 • Welke kennis hebben we nodig om meertaligheid te doen 
werken op school (regelgeving, visie, taalverwerving)
• Wat is cultuursensitiviteit?
• Welke voordelen heeft meertaligheid?

PI INSPELEN OP DE MEERTALIGE REALITEIT
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• Hoe zijn moedertaal en identiteit met elkaar verbonden?
• Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om meertaligheid op school 
te doen werken?

We gaan uit van een praktische, bruikbare aanpak die leraren in de klas 
kunnen uitproberen en die de lespraktijk verrijkt.

BaO, SO, BuO
 • Schoolteams, beleidsteam, directeurs, leraren, zorgcoördina 
 toren, leerlingenbegeleiders … 

Doelgroep

Het PI bestaat uit volgende onderdelen:

 1. Intakegesprek
 2. 2 dagen (4 sessies) opleiding
 3. begeleiding in de klas

Tijdens de opleidingsdagen ga je o.a. aan de slag met bruikbare obser-
vatie-instrumenten.

Voor de sessies tijdens de opleidingsdagen kan je als team (op maat) 
inschrijven of op het individuele aanbod (in het Huis van het GO! in 
Brussel). Het individuele aanbod bestaat dan enkel uit het opleidingsge-
deelte.

Opbouw

Actief burgerschap

Situering

Actief burgerschap is verankerd in het DNA van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap. Dit wordt gevat in onze baseline samen leren samenleven, een engagement dat al 
onze leraren, personeelsleden, bestuurders, jongeren en hun ouders aangaan. Wat ons alle-
maal verbindt, is dat we burgers zijn. 

Het GO! kiest er expliciet voor om neutraliteit te vertalen als actief burgerschap, dat niet kan 
bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en participatie in de maatschappij. 
De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat voor 21e eeuwse burgerskennis over 
burgerschap alléén onvoldoende is; ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben 
ze vaardigheden en attitudes voor nodig. Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen 
zich oprecht betrokken op tegenover anderen en hun omgeving. 

Om dit te realiseren heeft het GO! een wetenschappelijke onderbouwde, competentiegerichte 
en inclusieve leerlijn opgesteld. De leerlijn kwam breed participatief tot stand, dankzij pi-
lootscholen, expertgroepen en middenveldorganisaties over heel Vlaanderen. Ook de Vlaam-
se regering erkent het belang hiervan en vertaalt dat door vanaf het schooljaar 2019-2020 
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eindtermen burgerschap in te voeren. Door met de leerlijn aan de slag te gaan, maak je je 
burgerschapseducatie zichtbaar en effectief. 

Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te voeren in de klasprak-
tijk. Om leraren te ondersteunen bij het geven van lessen actief burgerschap ontwikkelde het 
GO! het groeiboek Groeien in actief burgerschap: samen leren samenleven, waar materi-
alen en kaders worden aangereikt om je te sterken in het werken aan actief burgerschap met 
leerlingen van het secundair onderwijs. 
Daarenboven worden leraren getraind om hun eigen competenties aan te sterken om ver-
volgens met hun leerlingen aan de slag te gaan rond actief burgerschap. De PBD-GO! biedt 
volgende sessies: 

 - Personeelsdebat om een burgerschapscultuur op school te creëren;
 - Samen speels en verdiepend onderzoeken; filosoferen in actief burgerschap;
 - Debatteren en argumenteren in actief burgerschap;
 - Bemiddelen en conflictmanagement in actief burgerschap;
 - Morele oordeelsvorming van adolescenten in actief burgerschap.

Referentiekader
• Leerplan WO Mens en Maatschappij BaO
• Wetenschappelijk onderbouwde, competentiegerichte leerlijn burgerschap GO! voor SO

Materiaal
• De publicatie ‘Groeien in actief burgerschap: samen leren samenleven’ met o.a. lesvoor-

bereidingen, tips en aandachtspunten voor een les actief burgerschap, een stappenplan 
voor een schoolbrede burgerschapscultuur op school, een competentieprofiel, de inclusie-
ve en competentiegerichte leerlijn, evaluatiemethodieken, werkvormen en inspiratiebron-
nen. 

• De burgerschapsbooster: een instrument dat de beginsituatie voor burgerschapsbeleving 
van leerlingen BaO en SO in kaart brengt. 

• Een opleidingspakket ‘Startklaar in de vakdidactiek actief burgerschap’, met alle bijhoren-
de ondersteunende materialen.

• Een virtuele ruimte Burgerschap BaO en SO met de recentste burgerschapsnieuwsitems. 
De M&M-toolkit Burgerschap voor het BaO (gebaseerd op het leerplan WO - Mens en Maat-
schappij).

Begeleiding
De begeleiding valt uiteen in twee professionaliseringsinitiatieven. Alle leraren die ingeschreven 
zijn in het lerend netwerk actief burgerschap zullen ondersteuning krijgen van de PBD-GO! 
via inter- en supervisie bij de lesontwikkeling en lesrealisatie actief burgerschap. In de drie 
clusters worden sessies van het lerend netwerk georganiseerd waarin expertise, ervaringen en 
materialen gedeeld worden. 

Parallel kunnen leraren (individueel) inschrijven voor de opleidingen of het gehele traject 
actief burgerschap dat zich focust op het professionaliseren van leraren in de bijhorende 
vakdidactiek.
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Toelichting In onze maatschappij die constant in beweging is moeten we onze 
jongeren meer dan ooit klaarstomen om een rol als actieve burger op 
te nemen, ze zin doen krijgen om zelf hun steentje bij te dragen, ze 
stimuleren om zichzelf en de samenleving duurzaam te ontwikkelen. 

Om dit tot stand te brengen is het essentieel dat leerlingen voldoen-
de uitgedaagd worden en met verschillende thema’s aan de slag gaan 
om zo competenties te bereiken waarvan verondersteld wordt dat een 
actieve burger ze bezit. Leraren spelen in dit proces een uitermate 
belangrijke rol waarin ook zij ondersteund moeten worden. Daarom 
voorziet de PBD-GO! naast de organisatie van regionale lerende net-
werken ook een opleidingsprogramma waar leraren hun competenties 
versterken zodat zij leerlingen effectief kunnen vormen tot burgers die 
actief deelnemen aan de samenleving.

BaO, SO, VO, BuO
 • leraren die actief aan de slag gaan met de leerlijn actief   
 burgerschap via lessen actief burgerschap en/of toepassing  
 van burgerschap in een ander vak

Doelgroep

De sessies richten zich op de professionalisering van leraren voor vraag- 
en gesprekstechnieken en met name de vertaling van neutraliteit in les-
ingrepen om de leerprocessen van leerlingen optimaal te ondersteunen.
 
 • samen speels en verdiepend onderzoeken; filosoferen in ac- 
 tief burgerschap
 • personeelsdebat om een burgerschapscultuur op school te  
 creëren
 • debatteren en argumenteren in actief burgerschap 
 • bemiddelen en conflictmanagement in actief burgerschap 
 • ethische casussen en morele oordeelsvorming in actief bur- 
 gerschap 

Het traject is modulair zodat afzonderlijk inschrijven voor elke sessie 
kan. Idealiter worden alle sessies gevolgd, waarbij de sessie filosoferen 
als startpunt gezien wordt, omdat hier het sterkst ingezoomd wordt op 
hoe een leraar met alle onderdelen van de leerlijn actief burgerschap 
kan werken.  

Opbouw

PI BURGERSCHAP SO
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Aanbod kwaliteitsontwikkeling en beleid

De ontwikkeling van de lerenden stimuleren en optimaliseren we via een brede focus op 
curriculum. Kwaliteitsontwikkeling en beleid zijn daarbij ondersteunende voorwaarden om de 
veranderingen op schoolniveau te doen slagen.
Binnen het beleid neemt het onderwijskundig beleid en meer bepaald de leerlingenbegelei-
ding een cruciale plaats in. R-OK-wijs geeft aan wat we concreet onder kwaliteitsontwikkeling 
en beleid begrijpen.

Kwaliteitsontwikkeling

Situering

Kwaliteitsontwikkeling staat voor dynamiek: kwaliteitsontwikkeling fungeert als voortdurend 
draaiende motor voor het steeds beter en effectiever maken van de ontwikkeling van elke 
lerende. Aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resulteert immers in betere leerprestaties, 
hogere leerwinst en een verhogen van welbevinden en betrokkenheid. Wie kwaliteitsontwik-
keling ten volle opneemt, is in staat om de transfer te maken naar verschillende items van de 
schoolwerking. 

Meer informatie over R-OK wijs vind je in de virtuele ruimte (VNT R-OK) op Smartschool

Materiaal
• Virtuele klas R-OK-wijs op smartschool  
• De publicatie ‘Kwaliteitszorg op school’ praktische kaders en handvatten (uitgeverij Poli-

teia) bevat nog altijd de basisprincipes van goede kwaliteitsontwikkeling. Er komt in de 
loop van de periode van het begeleidingsplan een herwerkte versie die aangepast is aan 
de principes van R-OK-wijs.
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Begeleiding

Geïntegreerd aanbod
De principes van kwaliteitsontwikkeling worden geïntegreerd toegepast in al onze begelei-
dingstrajecten. Dat betekent dat in elk begeleidingstraject volgende aspecten aan bod komen:

 - het gebruik van R-OK-wijs als referentiekader;
 - het gebruik van data voor beleidsvoering;
 - het vooropstellen van effecten op het niveau van de lerende;
 - het toepassen van de PDCA-cirkel;
 - het doortrekken van de vooropgestelde visie in de hele werking van de organisatie;
 - het verhogen van de kwaliteitscultuur in de organisatie.

Concreet betekent het dat in begeleidingstrajecten met een curriculuminsteek (STEM, wiskun-
de of taal in het basisonderwijs; een vakkencluster in het secundair onderwijs, een oplei-
ding,…) kwaliteitsontwikkeling sowieso aan bod komt.

Professionaliseringsinitiatief 
Instellingen die zich specifiek willen professionaliseren in de aspecten van kwaliteitsontwikke-
ling kunnen intekenen op het PI kwaliteitsontwikkeling.

Toelichting Kwaliteit heeft te maken met de juiste dingen goed doen. Elke school 
bepaalt zelf wat die juiste dingen zijn en houdt daarbij rekening met 
de regelgeving en met de schooleigen doelen.

Kwaliteitsontwikkeling is een draaiende motor voor het steeds beter 
en effectiever maken van de ontwikkeling van elke lerende. Binnen het 
R-OK formuleert de onderwijsinspectie de kwaliteitsverwachtingen als 
een opdracht voor het schoolteam, m.a.w. het is belangrijk dat direc-
teurs èn leraren erin slagen om vorm te geven aan de kwaliteitsver-
wachtingen en de bijhorende kwaliteitsbeelden.

De pedagogische begeleidingsdienst ontwikkelde daartoe R-OK-wijs: 
een interactief document dat toelaat om de kwaliteitsverwachtingen 
en bijhorende kwaliteitsbeelden te ontdekken, te begrijpen en ermee 
aan de slag te gaan tot op de klasvloer. De tool kan bovendien gebruikt 
worden als hulp om de onderwijskwaliteit op een systematische manier 
te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Voor CLB’s en internaten wordt vertrokken vanuit de voor hen geldende 
kaders en regelgeving. Zie hiervoor het specifiek aanbod voor CLB’s en 
internaten. 

PI KWALITEITSONTWIKKELING VIA R-OK-WIJS
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 • BaO, SO, BuO, DKO, VO: directeurs, beleidsteams, TA/TAC,,   
 directeurs-coördinator en coördinerend directeurs, kwaliteits- 
 coördinatoren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, vak 
 groepen, leraren, … 
 • CLB, internaten en IPO’s: zie specifiek aanbod

Doelgroep

 • intakegesprek
 • 4 sessies van een halve dag;
 • 2 praktijksessies met R-OK-wijs

Inhoud
 • verkenning van R-OK-wijs: doel, opbouw, principes en bijho- 
 rende materialen;
 • praktische voorbeelden bij het uitbouwen van interne kwali- 
 teitszorg;
 • data-analyse (bv. resultaten van gevalideerde toetsen);
 • opbouwen van een schoolontwikkelingsplan (SOP)
 • principes van PDCA;
 • werking van inspectie 2.0 en de link met de eigen kwaliteits- 
 ontwikkeling.

Opbouw

Kwaliteitsontwikkeling

Situering

Curriculum staat in dit begeleidingsplan centraaI. Het is de manier om de effecten bij de leren-
de te bereiken. Bovendien geldt: geen kwaliteitsvol curriculum zonder een goed beleid. 
Met het PPGO! als solide basis en kwaliteitsontwikkeling als motor, benadrukken we graag het 
belang van een geïntegreerd en breed beleid waarbij alle beleidsdomeinen met elkaar in ver-
band staan en elkaar positief beïnvloeden. 

Materiaal
• De publicatie ‘Professionalisering op school’ (uitgeverij Politeia) bevat nog steeds de basis-

principes van een goed professionaliseringsbeleid. Er komt in de loop van de periode van 
het begeleidingsplan een herwerkte versie die aangepast is aan de principes van R-OK-wijs.
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Begeleiding

Welke aspecten we binnen het aanbod beleid opnemen is hierboven via R-OK-wijs beschreven. 
Hoe we beleid ondersteunen kunnen we aangeven vanuit de principes van integrale orga-
nisatieontwikkeling. Via integrale organisatieontwikkeling willen we het beleid versterken, 
duurzame effecten bereiken en scholen ‘in cadans’ krijgen.

Bij integrale organisatieontwikkeling gaat een school uit van een missie en visie waarin zij be-
paalt wat ze met haar leerlingen of cursisten wil bereiken en op welke manier ze dat wil doen. 
Op basis van de missie en visie organiseert de school haar kernprocessen/onderwijsprocessen, 
d.w.z. alle activiteiten die ertoe leiden dat zij met haar leerlingen of cursisten een resultaat 
behaalt. 

Om die processen te realiseren heeft een organisatie nood aan sterk leiderschap en steunt 
de organisatie op vier pijlers (mensen, cultuur, structuur en systemen) die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Duurzame schoolontwikkeling is slechts mogelijk als er gelijktijdig 
gewerkt wordt aan de vier pijlers:

 - mensen: hoe stuur je nieuw samengestelde teams aan? Hoe ga je constructief om   
 met weerstand? Hoe zet je de talenten van de teams optimaal in? Hoe ga je als   
 beleidsteam om met de groepsdynamica? 

 - cultuur: hoe krijg je vat op de bestaande organisatieculturen? Hoe werk je aan een  
 cultuurtransitie?

 - structuur: hoe maak je deelteams? Hoe organiseer je de leerlingengroepen? Hoe   
 krijg je medewerkers op de juiste plaats? Welke omkadering is daarvoor optimaal?   
 Welke communicatie- en participatiestructuren zet je op?

 - systemen: welke systemen bestaan er voor informatieverspreiding, kwaliteitsont-
 wikkeling, personeelsbeleid, …?
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Om tot duurzame schoolontwikkeling te kunnen komen, is begeleiding op alle aspecten 
nodig. Wanneer alle pijlers zich evenredig ontwikkelen, komt de organisatie in balans en 
geraakt ze ‘in cadans’. De begeleiding van integrale organisatieontwikkeling gebeurt via een 
verandertraject en krijgt vorm op maat van de organisatie. 

Geïntegreerd aanbod
De principes van integrale organisatieontwikkeling worden toegepast in al onze begeleiding-
strajecten. Dat betekent dat in elk begeleidingstraject volgende aspecten aan bod komen:

• vertrekken vanuit een duidelijk vooropgesteld doel en een visie;
• focus op de ontwikkeling van de lerende (het kernproces), met het curriculum als 

tool;
• ondersteunen van leiderschap;
• inzet op mensen, cultuur, structuren en systemen.

Als de school kiest voor een curriculuminsteek vanuit ons aanbod (STEM, wiskunde of taal in 
het basisonderwijs; een vakkencluster in het secundair onderwijs, een opleiding, …), worden 
beleid en de principes van integrale organisatieontwikkeling automatisch meegenomen in 
het begeleidingstraject. 

Specifiek aanbod

Toelichting Elke secundaire school met een eerste graad moet op 1 september 2019 
het nieuwe leerplan voor de eerste graad implementeren. Met de keuze 
voor een nieuw leerplanconcept zal elke school een schooleigen curri-
culum uitwerken en een passende schoolorganisatie uittekenen. Op het 
niveau van de scholengemeenschap SO zullen directeurs en coördina-
toren eerste graad via dit traject beleidsmatig ondersteund worden om 
aan de slag te gaan met het nieuwe leerplan en de didactische cahiers

1e graad SO

 • Alle scholengemeenschappen SO (directeurs en coördinato 
 ren eerste graad)

Doelgroep

Focus: schoolbeleid
Deze module reikt handvaten aan om het leerplan te vertalen naar een 
evenwichtige leerplanrealisatie in vakken, in geclusterde vakken en in 
projecten. Er gaat vooral aandacht naar de aanpak van de transversale 
doelen in de onderwijsorganisatie. Er worden voorbeelden aangereikt 
van innoverende onderwijsconcepten en diverse organisatiemodellen 
(graadsklas, jaarkalender, weekplanning, modules, projecten, verdeling 
van instructie- en oefenmomenten). Er wordt ingegaan op de conse-
quenties voor personeelsbeleid, ambtsbevoegdheden en personeelsinzet, 
de noodzaak aan teamoverleg en curriculumopvolging.

Opbouw

PI + VT BELEIDSONDERSTEUNING IMPLEMENTATIE NIEUW LEERPLAN 1E GRAAD
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Focus: leiderschap in een school in verandering
Ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap legt deze mo-
dule de focus op hoe je als schoolleider een team in verandering kan 
ondersteunen. We gaan vooral interactief aan de slag rond hoe je als 
leidinggevende impact hebt op de veranderprocessen in jouw school.

Focus: van fixed naar growth mindset: principes en voorwaarden
Lerarenteams kijken soms met argwaan naar vernieuwing. Als er samen 
met hen een visieoefening gemaakt wordt, er wordt geduid waarom 
vernieuwing echt werkt, hoe ze elke leerling op weg kunnen helpen om 
hun volle potentieel te bereiken, dan is vernieuwing plots een must. In 
deze module leer je de principes van en voorwaarden voor een growth 
mindset kennen.

Focus: projectmatig werken in co-teaching: principes en voorwaarden 
om co-teaching toe te passen in de school
De nieuwe eindtermen dwingen schoolteams om samen na te den-
ken over hoe een aantal transversale eindtermen in vakkenclusters 
of projecten gerealiseerd kunnen worden. Co-teaching is daarbij een 
mogelijke hefboom. Leraren verkennen de principes en voorwaarden 
van co-teaching. Daarna kunnen ze het PI Co-teaching volgen. Dan is 
het hele schoolteam klaar om aan de slag te gaan met het curriculum 
en om keuzes te maken in de leerplanrealisatie.

Lerende netwerken
Deze module ondersteunt directeurs om lerende netwerken op te zet-
ten. Lerende netwerken worden samengebracht rond een vooraf samen 
afgesproken thema of onderwijsaspect om:

 • ervaring en kennis te delen, inspireren;
 • kennis te verhogen en te construeren;
 • producten te ontwikkelen en output te creëren.

Verandertraject
Er kan ook begeleiding geboden worden bij het verandertraject van 
individuele scholen. Scholen tekenen dan in op het VT Leiderschap. De 
insteek is dan schooleigen en kan gaan van gerichte vragen rond een 
bepaald aspect van de eerste graad, tot het ontwikkelen van een totaal-
concept Vernieuwde eerste graad.

Op basis van de concrete insteek van het traject en in overleg met de 
betrokken school begeleiden we dit verandertraject volgens de princi-
pes van integrale organisatieontwikkeling en nemen daarin volgende 
aspecten mee: visie, leiderschap, kernprocessen, mensen, cultuur, struc-
turen en systemen. Op deze manier houden we teams in cadans.
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Toelichting Op dit ogenblik wordt de overgang van basis- naar secundair onderwijs 
door leraren, jongeren en ouders gepercipieerd als een eerste belangrijk 
scharnierpunt in de schoolloopbaan van jongeren.
Het zit in het DNA van ons PPGO! om grondig en fundamenteel werk te 
willen maken van een vlotte overgang tussen basis- en secundair onder-
wijs die het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen ten goede 
komt en hun leerwinst positief beïnvloedt. Scholen die diepgaand hun 
leef- en leeromgeving en hun onderwijsorganisatie willen bijsturen om 
te kunnen excelleren in de zachte overgang van BaO naar nestwerking 
B-stroom zijn hier aan het juiste adres.

De innovatie B-stroom mondt uit in een andere benadering en eventu-
eel aangepaste organisatie (team-aanpak, positive inquiry t.a.v. colle-
ga-leraren en leerlingen, mediërend leren), een verbindende aanpak, 
gepersonaliseerd maar met toch veel aandacht voor de groep en de 
sociale vaardigheden. Het lerarenteam geeft meer autonomie aan 
leerlingen waardoor die sterker hun eigen leerproces in handen krijgen. 
Differentiatie staat hierbij centraal. De nestleraren ondersteunen de 
leerlingen bovendien systematisch met gestructureerde één-op-één coa-
chingsgesprekken. Tegelijk werken ze aan de meta-cognitieve vaardighe-
den die alle leerlingen nodig hebben in hun latere leven.

1e graad B-stroom

*Verband project differentiatie i.o.v de overheid

 • Directeurs en teams B-stroom (met inbegrip van OV4)Doelgroep

Het aanbod Innovatieve B-stroom is een verandertraject volledig opge-
bouwd vanuit de nadruk op een optimale leerlingenbegeleiding. Een 
integrale organisatieverandering kan hiervan het gevolg zijn. Het traject 
wordt op maat van de scholen vormgegeven en wordt via twee sporen 
aangeboden: 

 • In een netwerk met andere scholen;
 • op individuele basis.

De insteek is schooleigen en kan gaan van gerichte vragen rond een 
bepaald aspect van de innovatieve B-stroom tot het ontwikkelen van 
een totaalconcept Vernieuwde B-stroom waarbij leerlingen 21ste-eeuws 
onderwijs krijgen. Coachingsgesprekken lopen als een rode draad door 
deze aanpak.

Met de concrete insteek van het traject en in overleg met de betrok-
ken school begeleiden we dit verandertraject volgens de principes van 
integrale organisatieontwikkeling en nemen daarin volgende aspecten 

Opbouw

VT BELEIDSONDERSTEUNING INNOVATIEVE B-STROOM*
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mee: visie, leiderschap, kernprocessen, mensen, cultuur, structuren en 
systemen.

Netwerktraject
Intakegesprekken en samenstellen van team nestleraren

Bij de start vindt een intakegesprek plaats om een beter beeld te krij-
gen van de huidige werking en het gewenste verandertraject. Bijkomend 
wordt gestart met het samenstellen van het team nestleraren. Dit team 
draagt het veranderproces binnen de B-stroom en professionaliseert 
zich als team doorheen het traject.

Opstart met het veranderteam in een opstartmodule

De leraren van het nest leren elkaar kennen. Tevens worden ze onderge-
dompeld in de principes van onderwijs slim organiseren in functie van 
de overgang BaO-SO en het geïntegreerd aanpakken van veranderpro-
cessen (visie, kernprocessen, leiderschap, mensen, cultuur, structuur en 
systemen). De concrete planning van het traject wordt in kaart gebracht 
met de leraren en directeur.

Groepssessies in een lerend netwerk

Teams van nestleraren van verschillende onderwijsinstellingen ko-
men gedurende deze expeditie drie tot vier keer samen in een lerend 
netwerk. Ze leren van elkaars ervaringen rond leerlingenbegeleiding 
en in het organiseren van hun nest. Samen worden scenario’s en tools 
uitgewisseld, verder ontwikkeld en uitgewerkt die kunnen gebruikt wor-
den om de overgang te versoepelen en beter te doen functioneren op 
maat van hun doelgroep. Dit lerende netwerk is een ontmoetingsplaats 
voor de veranderteams waarbij in een open, vertrouwelijke en eerlijke 
omgeving de uitwisseling van kennis en ervaring en het aftoetsen van 
de eigen manier van werken centraal staan.

Individuele sessies op maat van de onderwijsinstelling

Begeleiden van individuele sessies voor de onderwijsinstellingen. Samen 
met de medewerkers wordt de strategie van de leerlingenbegeleiding en 
daarbij passende onderwijsorganisatie opgebouwd en krijgt de organi-
satie vorm. We voorzien gemiddeld 4- tot 6-wekelijkse individuele ses-
sies op maat van iedere organisatie. De inzichten die worden opgedaan 
in de groepssessies worden geconcretiseerd met de medewerkers van 
de organisatie. Er is een waaier van mogelijkheden: intervisie, coaching, 
opstarten team, teamontwikkeling, ‘zot-zijn-sessies’, workshops, ronde-
tafelgesprekken, professionaliseringsinitiatieven, … waarbij vooral aan-
dacht wordt gegeven aan het vertalen van de inzichten naar de praktijk.

Individueel traject
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De aanpak is gelijklopend met uitzondering van de netwerksessies. De 
opstart gebeurt enkel met de eigen teams.

Toelichting Op dit ogenblik wordt de overgang van basis- naar secundair onderwijs 
door leraren, jongeren en ouders gepercipieerd als een eerste belangrijk 
scharnierpunt in de schoolloopbaan van jongeren.

Het welbevinden van leerlingen en de leerwinst die ze boeken, willen 
we ook bij de overgang van BaO naar SO zo hoog mogelijk houden. 
We begeleiden scholen die werk willen maken van de zachte overgang 
tussen beide onderwijsniveaus. We zetten daarbij in op continuïteit 
in de pedagogisch-didactische aanpak en een goede uitwisseling van 
informatie over de leerbehoeften van de leerlingen

 • Teams BaO en SODoelgroep

Het aanbod rond overgang BaO-SO is een verandertraject volledig op-
gebouwd vanuit de principes van integrale organisatieontwikkeling. Het 
traject wordt op maat van de scholen vormgegeven en wordt via twee 
sporen aangeboden:

• in een netwerk met andere scholen - netwerktraject
• op individuele basis - individueel traject

De insteek is schooleigen en kan gaan van gerichte vragen rond een 
bepaald aspect van de overgang BaO-SO, tot het ontwikkelen van het 
concept waar leerlingen van de derde graad BaO en de eerste graad SO 
samen geïntegreerd onderwijs kunnen krijgen.

Met de concrete insteek van het traject en in overleg met de betrokken 
scholen begeleiden we dit verandertraject volgens de principes van inte-
grale organisatieontwikkeling en nemen daarin volgende aspecten mee: 
visie, leiderschap, kernprocessen: mensen, cultuur, structuur en syste-
men. Binnen het aanbod van het eerste jaar van het 3BP (2018-2019) 
focussen we voor het curriculum op Frans en begeleiden we in pilootfa-
se voor STEM en begrijpend lezen.

Opbouw

*Verband project differentiatie i.o.v de overheid

VT BELEIDSONDERSTEUNING OVERGANG BAO-SO*
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Netwerktraject - in een netwerk met een andere school
Intakegesprekken en samenstellen van veranderteam 

Bij de start vindt een intakegesprek plaats om een beter beeld te krij-
gen van de huidige werking en het gewenste verandertraject. Bijkomend 
wordt gestart met het samenstellen van het veranderteam. Dit team 
faciliteert het veranderproces op de school.
Kick-off met het veranderteam in het lerend netwerk gedurende een 
tweedaags residentieel opstartseminarie

De veranderteams van het lerend netwerk leren elkaar kennen. Tevens 
worden ze ondergedompeld in de principes van onderwijs slim orga-
niseren in functie van de overgang BaO-SO en het geïntegreerd aan-
pakken van veranderprocessen (visie, kernprocessen, mensen, cultuur, 
structuur en systemen). De concrete planning van de expeditie wordt in 
kaart gebracht samen met alle deelnemers.

Groepssessies in een lerend netwerk
De veranderteams van de onderwijsinstellingen komen gedurende het 
project vier keer samen in een lerend netwerk. Ze leren van elkaars 
ervaringen in het organiseren van de school. Samen worden scenario’s 
en tools ontwikkeld en uitgewerkt die kunnen gebruikt worden om de 
overgang te versoepelen en beter te doen functioneren. Dit lerende net-
werk is een ontmoetingsplaats voor de veranderteams waarbij in een 
open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving de uitwisseling van kennis 
en ervaring en het aftoetsen van de eigen manier van werken centraal 
staan.

Individuele sessies op maat van de onderwijsinstelling
Begeleiden van individuele sessies voor de onderwijsinstellingen. Samen 
met de medewerkers wordt de strategie van de onderwijsorganisatie 
opgebouwd en krijgt de organisatie vorm. We voorzien 6-wekelijkse 
individuele sessies op maat van iedere organisatie. De inzichten die 
worden opgedaan in de groepssessies worden geconcretiseerd met de 
medewerkers van de organisatie. Er is een waaier van mogelijkheden: 
intervisie, coaching, opstarten team, teamontwikkeling, ‘zot-zijn-sessies’, 
workshops, rondetafelgesprekken, professionaliseringsinitiatieven, …
waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan het vertalen van de inzich-
ten naar de praktijk.

Individueel traject – op individuele basis
De aanpak is gelijklopend met uitzondering van de netwerksessies. De 
opstart gebeurt enkel met het (de) eigen team(s).
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Toelichting Vanwege de verhoogde rationalisatienormen staat het hele landschap 
volwassenenonderwijs voor ingrijpende veranderingen. Fusies van ver-
schillende centra zijn onafwendbaar. Verschillende studies en de eigen 
ervaringen bij eerdere fusies binnen het GO! geven aan dat fusieproces-
sen vaak worden onderschat.

Het ultieme doel van elke fusie is om, door schaalvergroting, beter aan 
de wensen van de cursist te voldoen. De manier waarop dat kan verwe-
zenlijkt worden, is een verhaal voor het hele schoolteam. Elke fusie is 
anders, ieder centrum heeft zijn eigen context.
De oorspronkelijke teams worden bij een fusie pas in die implementa-
tiefase effectief geconfronteerd met de veranderingen en de kans op 
weerstand is dan reëel. 

Om die grote uitdagingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, 
voorziet de PBD-GO! een PI Managementvaardigheden voor beleids-
teams. Dat geeft opleiding over de verschillende aspecten van een fusie 
en op het leidinggeven in dat veranderende organisatiemodel.

Volwassenonderwijs

 • Directeurs en beleidsteamsDoelgroep

Volgens de principes van de integrale organisatieontwikkeling vertrekt 
een centrum bij veranderingen best vanuit een integrale benadering. 
Dat betekent dat kernprocessen vanuit een missie en visie worden geor-
ganiseerd.

Om die processen te realiseren, om duurzame schoolontwikkeling 
mogelijk te maken, heeft een centrum nood aan sterk leiderschap en 
steunt het best op de vier pijlers: mensen, cultuur, structuur en syste-
men die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het aangeboden traject is op die pijlers gebaseerd:

 • Visie als fundament: hoe ontwerp je, vertrekkende vanuit de  
 bestaande visies van de fusiepartners, een nieuwe visie voor de  
 nieuwe organisatie?
 • Leiderschap: hoe inspireer je medewerkers, hoe breng je   
 medewerkers in beweging en hoe houd je deze mensen in   
 beweging binnen een nieuw centrum? Hoe baken je   
 samen met je medewerkers verantwoordelijkheden af?
 • Mensen: hoe stuur je nieuw samengestelde teams aan, hoe ga  
 je constructief om met weerstand, hoe zet je de talenten van  
 de teams optimaal in? Hoe ga je als beleidsteam om met de  

Opbouw

PI MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR BELEIDSTEAMS
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 groepsdynamica?
 • Cultuur: hoe krijg je vat op de bestaande organisatieculturen,  
 hoe werk je aan een cultuurtransitie?
 • Structuur: hoe krijg je medewerkers op de juiste plaats, welke  
 omkadering is daarvoor optimaal?
 • Systemen: welke systemen bestaan er om centra te onder-  
 steunen?

Het professionaliseringstraject is modulair opgebouwd en bestaat uit 
meerdere leeractiviteiten, vaak ook met externe lesgevers. Elke leeracti-
viteit wordt gevolgd door een netwerkmoment waarin leidinggevenden 
en hun beleidsteams ervaringen uitwisselen, problemen en uitdagingen 
bespreken, aan intervisie doen, feedback geven aan peers…

Toelichting Teams laten samenwerken aan hun nieuwe gezamenlijke toekomst is 
bij een fusie minder evident dan het lijkt. Ook al werden vooraf plan-
nen gemaakt over processen, structuren en systemen, de effectieve 
implementatie ervan duurt lang en heeft veelal de grootste impact op 
het geheel.

Om die grote uitdagingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, 
voorziet de PBD-GO! een VT Fusies in het volwassenenonderwijs.

 • Directeurs, beleidsteams en fusieteamsDoelgroep

Volgens de principes van de integrale organisatieontwikkeling vertrekt 
een centrum bij veranderingen best vanuit een integrale benadering. 
Dat betekent dat vanuit een missie en visie de kernprocessen worden 
georganiseerd.

Om die processen te realiseren, om duurzame schoolontwikkeling 
mogelijk te maken, heeft een centrum nood aan sterk leiderschap en 
steunt het centrum best op de vier pijlers: mensen, cultuur, structuur 
en systemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Per fusiecentrum wordt na een intakegesprek een individueel en prak-
tijkgericht traject opgesteld.

Opbouw

VT FUSIES IN HET VOLWASSENENONDERWIJS
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Leiderschap

Situering

Beleid voeren betekent leiderschap inzetten. In het GO! staan waardengedreven, onderwijs-
kundig en breed leiderschap centraal. De directeur is hierin vanzelfsprekend de belangrijkste 
schakel. 

Waardengedreven leiderschap realiseert de visie en de vooropgestelde resultaten/effecten met 
het team vanuit een verbindende houding gebaseerd op het PPGO! en de bijhorende 
GO!-waarden.

Onderwijskundig leiderschap stelt het leren van de lerenden voorop en oefent op een sti-
mulerende manier invloed uit op het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, zodat de 
resultaten van de lerenden verbeteren.
Breed leiderschap legt verbanden tussen alle aspecten van het beleid, zet in op integrale orga-
nisatieontwikkeling en gedeeld leiderschap.

Materiaal
• De publicatie ‘Professionalisering op school, meer dan een nascholingsplan’ (uitgeverij 

Politeia) bevat nog steeds de basisprincipes van een goed professionaliseringsbeleid. Er 
komt in de loop van de periode van het begeleidingsplan een herwerkte versie die aan-
gepast is aan de principes van R-OK-wijs.

Begeleiding

Toelichting Waardengedreven, onderwijskundig en breed leiderschap staan cen-
traal.

Het ondersteunen van leiderschap gebeurt via een verandertraject op 
maat van de instelling en gebaseerd op de principes van integrale orga-
nisatieontwikkeling.

 • Directeurs en beleidsteamsDoelgroep

We bieden de schoolleiding de mogelijkheid om hetzij vanuit de insteek 
van leerplanimplementatie, hetzij vanuit de insteek van een specifiek 
thema (bv. leerlingenbegeleiding, burgerschap…) een aantal effecten te 
versterken. 
We begeleiden daarbij niet de inhoud, maar wel de leider als persoon of 
het beleidsteam.

Opbouw

VT LEIDERSCHAP
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We bieden ook (1) taakgerichte en persoonsgerichte coaching aan en (2) 
faciliteren netwerken waarin directeurs kunnen uitwisselen, verbinden, 
zich inspireren, aan intervisie doen, …

Andere mogelijke insteken:

Waardengedreven leiderschap
 • visieontwikkeling
 • actief burgerschap (bvb. via de burgerschapsbooster, de tool 
 kit burgerschap…)
 • schoolcultuur
 • talenten van het team inzetten
 • bouwen aan constructieve vertrouwensrelatie;
 • …

Onderwijskundig leiderschap
 • ondersteunen van curriculumimplementatie
 • ondersteuning bij het optimaliseren van de leerlingenbegelei- 
 ding
 • co- en zelfregulerende competenties bij het schoolteam ont- 
 wikkelen
 • nieuwe systemen en structuren implementeren om de ont- 
 wikkeling van de lerenden veelzijdig en breed op te volgen
 • …

Breed leiderschap
 • Werken met een beleidsteam en een kernteam
 • ontwikkeling van teams – groepsdynamiek
 • omgaan met weerstand
 • een gezonde en veilige fysieke en mentale werkomgeving   
 onderhouden
 • de professionele ontwikkeling van het team bevorderen
 • een integraal personeelsbeleid voeren

Beginnende leraren

Situering

In het laatste decennium heeft onderzoek eenduidig gewezen op het sterke verband tussen 
de kwaliteit van leraren en leerwinst bij leerlingen. Als GO! dragen we hiertoe bij door het 
aanbieden van het traject ‘aanvangsbegeleiding voor startende en beginnende leraren’. Dit  
traject omvat een reeks opleidingen die je handvatten geeft om sneller en makkelijker je weg 
te vinden in de onderwijswereld waar je nu deel van uitmaakt en een doorgedreven professi-
onalisering van de meest noodzakelijke competenties die leraren in het begin van hun onder-
wijsloopbaan nodig hebben. 
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Referentiekader
In het opleidingspakket ontdek je o.a. hoe je als GO! leraar waardevol kan werken binnen de 
neutraliteit van het GO! en wat dat exact kan betekenen voor je rol als leraar. We bekijken de 
waarden van ons pedagogisch project. 

Materiaal
• Starterskit 
• Pakket traject aanvangsbegeleiding opgeleverd aan de HR-medewerkers van alle scho-

lengroepen, waarin draaiboeken voor drie opleidingen met ondersteunende didactische 
materialen terug te vinden zijn, aanpasbaar naar de lokale noden van de scholen en scho-
lengroepen

• Een interactieve en digitale virtuele ruimte in Smartschool waarin startende en beginnende 
leraren hun weg kunnen vinden in de structuren van het GO!.

Begeleiding

Toelichting De PBD-GO! organiseert in het kader van aanvangsbegeleiding 
train-the-traineropleidingen om experten uit de scholengroepen 
(HR-medewerkers, algemene directeurs, directeurs, mentorleraren, e.a.)  
verder te professionaliseren in opleidingen in het pakket aanvangsbege-
leiding.

Op deze wijze kunnen scholen/scholengroepen zelf opleidingen in 
het kader van aanvangsbegeleiding aan hun beginnende en startende 
leraren aanbieden die optimaal aansluiten bij de lokale (leer)noden. Via 
de begeleiders worden in het pakket aanvangsbegeleiding door de PBD-
GO! ook de vakspecifieke professionaliseringssessies aangeboden.

 • startende leraren (BaO en SO)
 • scholengroepmedewerkers (train-the-traineropleidingen) 

Doelgroep

Het traject aanvangsbegeleiding is opgebouwd uit de 4 modules: 

 • werken in het GO! (train-the-trainer) 
 • het PPGO: de waarde(n)volle eigenheid van het GO! (train-the- 
 trainer) 
 • klasmanagement (train-the-trainer) 
 • vakspecifieke module aanvangsbegeleiding: nieuwe en begin- 
 nende leraren 

Het traject voor startende leraren bestaat uit 4 opleidingsmodules. 
SGR/scholen kunnen kiezen om 3 van de 4 opleidingen in het PI aan-
vangsbegeleiding zelf aan te bieden.

Opbouw

PI AANVANGSBEGELEIDING
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 1. Werken in het GO! - Digitale module ontwikkeld door de   
 PBD-GO! voor leraren via de scholengroep: ze geeft   
 een interactieve algemene oriëntatie in het onderwijsland-  
 schap, met specifieke focus op het GO! Wat onderscheidt je als  
 leraar in het GO! ? Welke kansen kan jouw loopbaan je   
 bieden? Welke rollen en functies bestaan er allemaal? en Wat  
 zijn je rechten en plichten?

 2. Het PPGO: de waarde(n)volle eigenheid van het GO! staat  
 expliciet stil bij de waarden van een GO!-leraar en die van het  
 GO! als waardengedreven onderwijsverstrekker. Wat maakt het  
 GO! anders dan andere onderwijsverstrekkers?

 3. Klasmanagement gaat dieper in op een van de meest uitda 
 gende en boeiende aspecten van de job als leraar. Een leraar  
 stopt vaak veel tijd in het voorbereiden van de les. Het is dan  
 ook belangrijk om te maken dat de klas goed geleid wordt   
 om ervoor te zorgen dat een les slaagt. We vertrekken hierbij  
 vanuit sterk wetenschappelijk onderbouwde kaders over de  
 ontwikkeling van adolescenten en vooral van good practices en  
 tips en tricks die werken in de praktijk.

 4. Vakspecifieke module aanvangsbegeleiding biedt je de kans  
 om via activerende werkvormen alle aspecten van het leerplan  
 nog meer eigen te maken: 
  - wat zijn effectieve lesdoelen?
  - hoe differentieer je vanuit je leerplan?
  - hoe stel je een jaarplan op?
  - hoe kan je het leren van de leerlingen zichtbaar kan  
  maken? 

Deze module bestaat uit twee opleidingsdagen.

Leerlingenbegeleiding

Situering

Leerlingenbegeleiding is vanaf het schooljaar 2018-2019 een bijkomende erkenningsvoor-
waarde voor scholen en maakt deel uit van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. 
Lerenden hebben vanuit het PPGO! en met het decreet leerlingenbegeleiding recht op indivi-
duele en groepsgerichte begeleiding om hun leer- en ontwikkelingsproces optimaal te laten 
verlopen. Die leerlingenbegeleiding heeft als doel om voor elke lerende gelijke onderwijs-
kansen te garanderen, maximale ontwikkelingskansen te creëren en het welbevinden van alle 
leerlingen te verhogen. 
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Dat wordt op klasniveau gerealiseerd door passende begeleiding te voorzien op het niveau van 
de brede basiszorg en de verhoogde zorg, met aandacht voor de opvoedings- en onderwijsbe-
hoeften van alle leerlingen,
Dit kan slechts via een brede beeldvorming vanuit de 4 domeinen van leerlingenbegeleiding:
 - leren en studeren,
 - onderwijsloopbaanbegeleiding,
 - preventieve gezondheidszorg,
 - psychisch en sociaal functioneren.

Leerlingenbegeleiding ent zich op het dynamische zorgcontinuüm, gaat uit van de gelijkwaar-
digheid van alle betrokken partners: leraar, lerende en ouders, professionals en integreert han-
delingsgericht werken (HGW). 

Het decreet leerlingenbegeleiding stelt de school zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 
een beleid rond leerlingenbegeleiding voor alle fases van het zorgcontinuüm en de daaraan 
verbonden afspraken met de CLB’s. De opdracht tot ondersteuning voor deze oefening wordt 
vanuit ditzelfde decreet toegeschreven aan de PBD’s. Dit aanbod speelt hierop in. 

Naast de hieronder opgenomen VT en PI’s biedt PBD-GO! een flankerend aanbod verspreid over 
de vier domeinen van leerlingenbegeleiding dat daar uitgebreider en diepgaander op ingaat. 
Een lopend traject en voorbeeld hiervan is het traject OLB voor de 2e en 3e graad SO dat focust 
op de doorstroom naar hoger onderwijs met integratie van Columbus. Een ander voorbeeld 
is het aanbod in samenwerking met structurele partners in de domeinen preventieve gezond-
heidszorg en psychisch en sociaal functioneren. We streven naar maximale samenwerking met 
externe experten waardoor we ons aanbod in de loop van het driejarig begeleidingsplan nog 
zullen uitbreiden. Voor de laatste info hieromtrent, zie onze GO! Pro website. 

Referentiekader
• Visietekst Inclusief Onderwijs
• Visietekst leerbegeleiding BaO
• Het dynamische zorgcontinuüm
• Handelingsgericht werken (HGW)
• Concretiserende teksten voor de implementatie van het M-decreet

Materiaal
• Virtuele klas Verbindend Differentiëren in het zorgcontinuüm 
• Virtuele klas Basisopleiding leerlingenbegeleider SO en Basisopleiding Zorgcoördinator BaO

Begeleiding

De PBD-GO! begeleidt haar instellingen in het opzetten en de verdere uitbouw van een (ver-
nieuwde) leerlingenbegeleiding met een uitgebreid begeleidingspalet. Er is een VT dat een (be-
leids)team begeleidt in de ontwikkeling van een kwaliteitsvol en integraal beleid omtrent leerlin-
genbegeleiding. Daarnaast zijn er zowel niveaugerichte als niveauoverstijgende PI’s. 
Leerlingenbegeleiding staat daarbij niet op zichzelf, maar integreert een inhoudelijke curricu-
lumaanpak met leerlingenbegeleiding. Uiteraard kan een focus op leerlingenbegeleiding ook 
worden gekoppeld aan een ander organisatie-ontwikkelende focus, zoals de overgang BaO-SO. 
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Toelichting Het PPGO! en het decreet leerlingenbegeleiding en zetten de lerende 
centraal.  De rolverdeling tussen de school, de centra voor leerlingen-
begeleiding en externe welzijnspartners wordt hierin afgebakend.  Dit 
verandertraject (VT)  ondersteunt scholen in het uitbouwen van een 
noodzakelijk beleid hierrond. 

Dit gebeurt vanuit een brede beeldvorming vanuit de 4 domeinen van 
leerlingenbegeleiding (Leren & Studeren, Onderwijsloopbaanbegelei-
ding, Preventie gezondheidszorg en Psychisch en Sociaal Functioneren) 
en integreert de GOK- en SES-werking. Het gaat uit van de gelijkwaar-
digheid van de lerende (en ouders) en integreert Handelingsgericht 
werken (HGW). Als ordeningskader hanteren we daarbij het dynamisch 
zorgcontinuüm.

Naast het kader van het zorgcontinuüm en HGW vraagt dit van een 
schoolteam dat ze nadenkt over hoe ze een kwaliteitsvolle leerlingenbe-
geleiding ontwikkelt vanuit een visie en die vanuit de integrale kwali-
teitszorg ook borgt. Daarbij moet ze een schooleigen strategie uitwer-
ken. Dat veronderstelt een veranderingsproces waarbij het schoolteam 
een cultuuromslag maakt en accepteert dat het begeleiden van leerlin-
gen R-OK-gewijs gebeurt. 

Doel is om vanuit een geïntegreerde preventieve basiszorg professionele 
en lerende schoolorganisaties uit te bouwen die leiden tot kwaliteitsvol-
le samenwerkingsovereenkomsten met CLB (streefdatum 2020) en PBD.

*Verband project differentiatie i.o.v de overheid

 • BaO, SO, VO, BuO: directeurs, schoolleiding, beleid- en   
 schoolteams 

Doelgroep

De ondersteuning van het VT Leerlingenbegeleiding gebeurt op maat 
van de school/scholengemeenschap. Ze ent zich op de principes van 
integrale organisatieontwikkeling, de realisatie van de vooropgestelde 
effecten bij de lerenden zoals maximale leerwinst, welbevinden en 21e 
eeuwse vaardigheden. Vanuit dit traject leggen we maximaal verbinding 
met andere focussen uit de curricula:

 • STEM, lezen en wiskunde in BaO
 • de implementatie van de didactische cahiers in de eerste   
 graad SO

Op basis van de concrete insteek en in overleg met de betrokken school 
begeleiden we dit verandertraject volgens de principes van integrale 
organisatieontwikkeling. We bieden de schoolleiding de kans om een 
schooleigen leerlingenbegeleiding te koppelen aan een ander school-
breed thema of aan curriculuminhouden. We zetten in op cultuuront-
wikkeling, talenten en professionalisering van mensen, een doelgerichte 

Opbouw

VT LEERLINGENBEGELEIDING*
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en -ondersteunende structuur en begeleidende systemen voor concrete 
leerlingenbegeleiding en effecten bij de lerenden op de klasvloer.
Speciale aandacht gaat ook naar de consequenties voor de uitbouw 
van de samenwerking met ondersteuningsteams, CLB en welzijnspart-
ners.

Het VT kan gekoppeld worden aan een of meer van onderstaande PI’s.

Toelichting Het PI Basisopleiding leerlingenbegeleider SO richt zich op de struc-
turele en onderwijskundige uitbouw van leerlingenbegeleiding op 
een school.

Vanuit hun beleidsondersteunende functie bekijken we de rollen 
en taken die een leerlingenbegeleider in een schoolteam opneemt: 
overleggen met leraren en andere schoolpartners, planmatig werken, 
mee visie ontwikkelen en ondersteunen, het beleid omtrent leerlin-
genbegeleiding mee uitbouwen en uiteraard werken aan de eigen 
professionalisering. 

Het PI neemt ook de directeur en het lerarenteam mee: een deel van 
de inhouden richt zich ook naar hen en werkt samen met de leerlin-
genbegeleider een eerste plan van aanpak uit.

SO, BuSO:
Beleidsteam, directeurs, leerlingenbegeleiders (SO),    
klastitularissen vakgroepvoorzitters

Doelgroep

Het PI bestaat uit een basisopleiding. De inhouden schetsen we in het 
schema hieronder. Aansluitend bij het PI Basisopleiding leerlingenbe-
geleider SO organiseren we afstemming met het werkveld en kunnen 
uitbreidingsmodules worden gevolgd.

Opbouw

PI BASISOPLEIDING LEERLINGENBEGELEIDER SO
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Toelichting Het PI Basisopleiding Zorgcoördinatoren (BaO) richt zich op de beleids-
matige uitbouw van leerlingenbegeleiding op een school.
Vanuit hun beleidsondersteunende functie bekijken we de rollen en 
taken die een zorgcoördinator in een schoolteam opneemt: overleggen 
met leraren en andere schoolpartners, planmatig werken, mee visie 
ontwikkelen en ondersteunen, het beleid omtrent leerlingenbegeleiding 
mee uitbouwen en uiteraard werken aan de eigen professionalisering.

Het PI neemt ook de directeur mee: die maakt zelf ook kennis met de 
inhouden en werkt samen met de zorgcoördinator een eerste plan van 
aanpak uit.

BaO, BuBaO
 • Beleidsteam, directeurs, zorgcoördinatoren (BaO),   
 klastitularissen, 

Doelgroep

Het PI bestaat uit een basisopleiding. De inhouden schetsen we in het 
schema hieronder. Aansluitend bij het PI Basisopleiding Zorgcoördi-
nator (BaO) wordt een intervisiedag georganiseerd en kunnen uitbrei-
dingsmodules worden gevolgd

Opbouw

PI BASISOPLEIDING ZORGCOÖRDINATOR BAO
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Toelichting Het PI Verbindend Differentiëren doorheen het zorgcontinuüm richt 
zich op het vormgeven van leerlingenbegeleiding vanuit een gedragen 
visie en met een duidelijke systematiek.  

Het doel daarbij is om elke leerling gelijke onderwijskansen te geven 
en een passende begeleiding uit te tekenen op het niveau van de brede 
basiszorg (en verhoogde zorg) en dit voor de 4 domeinen van leer-
lingenbegeleiding: leren & studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, 
preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren

Dit PI beoogt de ondersteuning van schoolteams in de begeleiding van 
leerlingen en wordt daarom gekoppeld aan een curriculumperspectief.  
Uiteraard kan een focus op leerlingenbegeleiding ook worden gekop-
peld aan een ander organisatie-ontwikkelende focus als Overgang 
BaO-SO.

*Verband project differentiatie i.o.v de overheid

BaO en SO
 • volledige lerarenteams
 • directeurs, leraren, zorgcoördinatoren (BaO), 
 leerlingenbegeleiders, klastitularissen en vakgroepvoorzitters  
 (SO)
 

Doelgroep

PI VERBINDEND DIFFERENTIËREN DOORHEEN HET ZORGCONTINUÜM*
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Het PI bestaat uit een typetraject dat we hieronder schetsen. Tijdens en 
na dat traject kan het PI worden aangevuld met sessies uit:
 • een flankerend aanbod
 • een uitbreidingsaanbod
 • netwerkdagen

Het typetraject ziet er als volgt uit:
 • een intakegesprek
 • interviews met leraren(teams)
 • 4 opleidingssessies en casusbesprekingen
 • begeleide klasbezoeken en intervisie

Aansluitend op dit PI kunnen netwerkdagen worden georganiseerd.  

Opbouw

Buitengewoon onderwijs

Situering

Het niveauoverstijgend aanbod en het aanbod rond curriculum in BaO en SO is ook van 
toepassing op de scholen buitengewoon onderwijs.
Daarnaast hebben we oog voor de specificiteit van het buitengewoon onderwijs en werd er 
een specifiek aanbod uitgewerkt. Dat richt zich naar handelingsplanning en het handelings-
planmatig werken en zet ook expliciet in op netwerken voor diverse actoren in het BuO. Die 
netwerken verzorgen we om meerdere redenen: om collegiale uitwisseling en intervisie te 
faciliteren en om vanuit de werkveldervaringen expertise op te bouwen in een focusgroep.

Referentiekader
Handelingsplanning
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Toelichting We bespreken de principes die ten grondslag liggen aan de verschillen-
de fases van handelingsplanning , meer specifiek in het buitengewoon 
onderwijs. Het doel is hierin inzicht te verwerven en de eerste toepas-
singen van deze principes in te oefenen.

Tijdens het professionaliseringsinitiatief (PI) zetten we een netwerk op 
met de ingeschreven scholen. Zo combineren we het bespreken van 
inhouden met collegiale uitwisseling en visitatie.

We bieden PI’s aan voor 2 types onderwijs:
 • Type 3
 • Type 9

In een vervolgtraject op de school werken we dan verder aan de con-
cretisering.

BuBaO, BuSO, internaten buitengewoon onderwijs en IPO
 • Beleidsteam, directeurs, orthopedagogen, pedagogen en   
 psychologen, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingen   
 begeleiders…
 • Verantwoordelijken voor de handelingsplanning in de 
 volgende onderwijs type 3 en type 9

Doelgroep

Een typetraject van het PI (voor elk van de types: 3 en 9) bestaat uit 
volgende onderdelen:

 • intakegesprek
 • 5 dagen opleiding per type
 • opmaak stand van zaken op de school

Verdere verdieping kan met de terugkomdagen ‘Handelingsplanning en 
handelingsplanmatig werken: het DNA van het BuO’. De terugkomdagen 
beslaan telkens 2 dagen.

Het team BuO van PBD-GO! werkt voorts met de ervaringen van verant-
woordelijken voor handelingsplanning in type 2 van het BuO en vormt 
met geïnteresseerde specialisten een focusgroep. Die focusgroep ont-
wikkelt verdere praktische richtlijnen voor het veld. De focusgroep komt 
samen op 2 verschillende dagen. 

Opbouw

PI HANDELINGSPLANNING EN HANDELINGSPLANMATIG WERKEN:  
HET DNA VAN HET BUO
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Toelichting In het veranderende onderwijslandschap gaat ook het BuO mee. De 
zoektocht naar een eigen identiteit is op z’n minst uitdagend. Om de 
professionals in het BuO daarbij te ondersteunen en uit te dagen, orga-
niseren we netwerken die 2 keer per schooljaar samenkomen.

Doel daarbij is om verschillende doelgroepen die met specifieke uitda-
gingen worden geconfronteerd te helpen met informatie-uitwisseling 
en intervisie. We ontwikkelen als een professionele leergemeenschap.

 • Netwerk BuO: directeurs BuBaO en BuSO (2 verschillende   
 netwerken)
 • Netwerk Leergroep BuO: (ortho)pedagogen, psychologen
 • Netwerk BuSO - OV3 BA: beleidsteam, directeurs, (ortho)  
 pedagogen, coördinatoren, leerlingenbegeleiders in OV3
 • Netwerk Ondersteuning GOK-teams (GOK-cyclus 2018-2021):  
 GOK-coördinatoren, leden GOK-team

Doelgroep

Een netwerk komt 2 keer per schooljaar samen, in het Huis van het GO!Opbouw

Specifieke doelgroepen

Methodescholen en innovatieve scholen

Situering

In het GO! hebben de methodescholen en de innovatieve scholen met een specifieke peda-
gogiek een belangrijke plaats. De realisatie van de koppeling met de leerplannen van het 
GO! verantwoorden de inzet van een specifiek PI en VT voor methodescholen en innovatieve 
scholen.
Samen leren, samen leven wordt benaderd vanuit persoonlijkheidsvorming, participatie, de-
mocratisch handelen en ondernemingszin. Er wordt ingezet op de 21e eeuwse vaardigheden. 
Het GO! begeleidt drie types methodeonderwijs: freinetscholen, leefscholen en daltonscho-
len. Voor de drie methodes biedt de PBD-GO! een apart aanbod van PI’s en VT’s

NETWERKEN BUO: OVERZICHT
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Begeleiding

Toelichting In het PI Freinet verdiepen leraren uit freinetscholen zich in de spe-
cifieke visie en bijhorende pedagogisch-didactische aanpak voor hun 
eigen klas- en schoolsituatie. De focus ligt op sociaal-constructivis-
tisch leren of freinetleren. Het kader dat we daarbij hanteren is dat 
van de ideale freinetdag.

In het PI Leefschool verdiepen leraren uit leefscholen zich in de spe-
cifieke visie en bijhorende pedagogisch-didactische aanpak voor hun 
eigen klas- en schoolsituatie. De focus ligt op projectmatig leren. Het 
kader dat we daarbij hanteren is dat van de ideale projectcyclus.

In het PI Dalton verdiepen leraren uit daltonscholen zich in de speci-
fieke visie en bijhorende pedagogisch-didactische aanpak voor hun 
eigen klas- en schoolsituatie. De focus ligt op de de ideale daltontaak.

BaO, SO
 • Leraren uit freinetscholen, leefscholen of daltonscholen

Doelgroep

Opbouw van de PI’s freinetscholen en leefscholen

Opbouw van het PI daltonscholen - vanaf schooljaar 2019-2020.

In 2019 wordt het PI vooral toegespitst op freinetscholen in 
Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Brussel.

Opbouw

PI METHODEONDERWIJS
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Toelichting Methodescholen en innovatieve scholen kunnen rekenen op de onder-
steuning van de pedagogisch begeleiders voor:

 • een methodespecifieke hulpvraag
 • een lerend netwerk
 • de start van een methodeschool of innovatieve school

Wat de methodespecifieke hulpvraag betreft, is de start een vraag van 
de school die contextgericht en in overleg en samenwerking wordt 
opgenomen.

De lerend netwerken Freinet, Leefscholen, Dalton en innovatieve scho-
len brengt regelmatig directeurs en coördinatoren samen rond een 
vooraf vastgelegd thema of onderwijsaspect om zo:

 • ervaring en kennis te delen, te inspireren;
 • kennis te verhogen en te construeren;
 • producten te ontwikkelen en output te creëren.

Het vertrekpunt is altijd een gezamenlijk opgesteld netwerkplan dat 
wordt gecoördineerd door de netwerkbegeleider.

Startende methodescholen of innovatieve scholen kunnen tijdens de 
opstartfase rekenen op de ondersteuning van de begeleiders methode-
onderwijs voor specifieke methodeaspecten.

Het is hierbij belangrijk dat deze begeleiding ruime tijd op voorhand 
kan starten. Eén jaar voor de eigenlijke start is daarbij een minimum 
om kwaliteitsvol te kunnen werken. 

BaO en SO
 • directeurs, coördinatoren, beleids- en kernteams

Doelgroep

CLB

Voor de ondersteuning van de CLB werkt de PBD-GO! samen met de POC. De focus van het 
ondersteuningsaanbod ligt op de implementatie van het nieuwe decreet leerlingenbege-
leiding. Dat is bindend voor alle onderwijspartners (scholen, CLB, PBD-GO!, POC) en betrekt 
ook externe partners in welzijn en gezondheidszorg. 

Tijdens de voorbije beleidsperiode werkten de PBD-GO! en de POC samen met de 24 GO!-CL-
B’s een nieuw teamconcept en organisatiemodel uit. We bieden ondersteuning op maat 
van individuele centra bij het vormgeven van dat nieuwe teamconcept. 

VT METHODESCHOLEN EN INNOVATIEVE SCHOLEN
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Het begeleidingsaanbod voor de CLB krijgt vorm vanuit een complementariteit en synergie van 
PBD-GO! en POC. Met hun aanbod ondersteunen PBD-GO! en POC als één team de compe-
tentieontwikkeling van CLB-medewerkers tot geëngageerde professionals. Net zoals voor scho-
len zijn professionaliseringsinitiatieven (PI) en verandertrajecten (VT) voor CLB onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. 

De bijdrage van PBD-GO! aan het gezamenlijke begeleidingsaanbod concretiseert zich in: 

 - begeleiden van opvolging doorlichting;
 - VT rond nieuwe organisatiemodellen CLB;
 - PI beginnende CLB-medewerkers;
 - flankerend aanbod rond specifieke thema’s;
 - lerende netwerken voor BuO.

Internaten en IPO

Situering

Het internaatlandschap is in volle evolutie. Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd het refe-
rentiekader voor internaatkwaliteit (RIK) ontwikkeld. Het RIK beschrijft de maatschappelijke 
verwachtingen ten aanzien van internaten. Verwachtingen waarover beleidsmakers, internaat-
verantwoordelijken en -medewerkers, onderwijsverantwoordelijken, zorginspectie en onderwijs-
inspectie het samen eens zijn. 

Binnen de internaten nemen de internaten met permanente openstelling (IPO) een bijzondere 
plaats in. De IPO’s bieden ten aanzien van hun internen zorg, verblijf en begeleiding waarbij 
pedagogisch-didactische continuïteit tussen school, internaat en verblijf op schoolvrije dagen 
wordt gewaarborgd. De initiële transitieperiode van de IPO werd verlengd met een nieuwe peri-
ode van maximum drie jaar. Tijdens de transitieperiode dienen de IPO te evolueren om aan de 
kwaliteitsverwachtingen te voldoen, zoals bepaald in de beheersovereenkomst tussen de minis-
ters van Onderwijs en Welzijn, het GO! en de scholengroepen van de betrokken instellingen.
Om internaten en IPO te ondersteunen in hun groei en opdat deze instellingen aan de con-
sequenties van bovenstaande verwachtingen zouden voldoen, ontwikkelde de PBD-GO! een 
begeleidings- en professionaliseringsaanbod met als speerpunten kwaliteitszorg, organisatieont-
wikkeling en internaatwerking. 

Referentiekaders
• visie GO! “Het GO! internaataanbod van de toekomst”
• deontologische code voor de internaatmedewerker
• RIK
• visie GO! “Opdracht en toekomst van de IPO’s”
• beheersovereenkomsten transitie IPO

Materiaal
• Smartschool virtuele ruimte IPO
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Begeleiding

Toelichting Uitgaand van de begeleidingsvraag wordt het internaat ondersteund 
in het ontwikkelen, implementeren en/of evalueren van hun beleid, 
organisatie en/of inhoudelijke werking. De focus kan zowel liggen op 
de inhoudelijke werking, de systemen en structuren als op kwaliteits-
ontwikkeling.

Daarnaast werd ook een open aanbod ontwikkeld, bestaande uit na-
scholingen en een helpdeskfunctie.

 Professional: beheerders, hoofdopvoeders, orthopedagogen,  
 psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders 

Doelgroep

 • Intake
 • Interventie(s)
 • Evaluatie

Opbouw

Vraaggestuurde begeleiding

Flankerend aanbod

De duidelijke keuzes die de PBD-GO! in het begeleidingsaanbod maakt, weerhoudt de PBD-
GO! niet om andere begeleidingsvragen te honoreren. Ook in de volgende begeleidingsperi-
ode beoogt de PBD-GO! een evenwicht in vraag- en aanbodsturing. De afspraak om sterk 
in te zetten op begeleidingen van ongunstige adviezen ten gevolge van een doorlichting, 
blijven dan ook in het vernieuwde decreet ‘inspectie 2.0’ van kracht. Gelijklopend met de PI’s 
en VT’s, zullen deze opvolgingen opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst tussen 
de PBD-GO! en de scholengroepen en op geregelde tijdstippen besproken en eventueel bijge-
stuurd worden, zonder hierbij te raken aan de autonomie van de scholen.

Vragen die buiten de scope vallen, zullen in functie van de beschikbare capaciteit bekeken en 
begeleid worden of maximaal via de makelaarsrol ingevuld worden.

De PBD-GO! ordent haar professionaliseringsaanbod in PI’s en VT’s. Daarnaast zorgen we 
voor een flankerend aanbod waarop individuele leraren en vaak ook instellingen als team op 
kunnen intekenen.

Binnen het flankerend aanbod bouwen we o.a. ons aanbod leerlingenbegeleiding uit, ener-
zijds met eigen pedagogische begeleiders die in het kader van ‘Huis van Differentiatie’ sessies 

INTERNATEN EN IPO: KWALITEITSONTWIKKELING, BELEID EN INTERNAATWERKING
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aanbieden die focussen op didactische aanpak, klasmanagement en interactie. Anderzijds 
neemt de PBD-GO! hier zijn rol als makelaar op en biedt hij in samenwerking met ex-
pert-partnerorganisaties sessies aan, vnl. in de domeinen psychisch en sociaal functioneren 
en preventieve gezondheidszorg van leerlingenbegeleiding.

Het flankerend aanbod biedt ook professionalisering aan die aansluit bij elk van de andere 
thema’s die we hiervoor toelichtten.

Het flankerend aanbod vind je aan de andere zijde van dit boek. Dit aanbod wordt jaarlijks 
aangepast en is ook steeds te raadplegen op GO! pro-website.



75

MONITORING EN EVALUATIE

Naast de verduidelijking van de causale relaties in de ondersteuningspraktijk biedt de 
beleidstheorie die de PBD-GO! hanteert aanknopingspunten om het bestaande monito-
rings- en evaluatiesysteem op maat van de PBD-GO! verder te ontwikkelen. Het huidig 
(meet)instrumentarium van de PBD-GO! en andere partners en stakeholders in het net, legt 
de klemtoon op het opvolgen van prestaties en outputs en het in kaart brengen van het 
bereik. De concrete gegevens worden jaarlijks verwerkt in het jaarverslag.

De PBD-GO! wil echter verder gaan en naast monitoring bijkomend inzetten op het evalu-
eren van de bijdrage die de dienst levert op het niveau van de effecten bij de lerenden. Deze 
niet zo evidente oefening kent binnen de PBD-GO! al enkele aanzetten, maar maakt nog niet 
systematisch deel uit van de werking en daar wil de PBD-GO! in de komende drie jaar enige 
verandering in brengen. 

R-OK-wijs, de vertaling van het R-OK naar de specifieke GO!-context, biedt op dat vlak 
alvast een aantal opportuniteiten. De vertaling van de verschillende kwaliteitsbeelden van 
het R-OK naar effecten op het niveau van de leerling biedt een belangrijke houvast in de 
ondersteuning van scholen en de evaluatie van hun eigen beleid, maar biedt ook de PBD-GO! 
mogelijkheden op het vlak van effectmeting.
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WERKINGSCODE

De werkingscode van de PBD-GO! is van toepassing op alle personeelsleden van de PBD-GO! 
en is geldig ten aanzien van alle onderwijsinstellingen die door de PBD-GO! worden begeleid.
De PBD-GO! begeleidt instellingen en personeelsleden van het gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepsse-
cundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, CLB’s, internaten 
en IPO’s. 

Als centrale dienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt de 
PBD-GO! ook het beleidsvoerend vermogen en het onderwijskundig leiderschap op het meso-
niveau. Tevens breidt het toepassingsgebied van de PBD-GO! uit naar de ondersteuningsnet-
werken van het officieel onderwijs. 

Doelstellingen en opdrachten van de Pedagogische begeleidingsdienst 

De PBD-GO! streeft ernaar het PPGO!, kwaliteitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbe-
geleiding te realiseren, tot op het niveau van de lerende. De kernopdracht van de dienst is de 
organisatie van pedagogische ondersteuning afgestemd op de context van elke instelling en 
organisatie. De dienst ontwikkelt hiertoe een geïntegreerd aanbod van professionaliseringsi-
nitiatieven (PI) en verandertrajecten (VT) en betracht een dynamisch evenwicht tussen vraag- 
en aanbodsturing.  

In zijn werking hanteert de PBD-GO! het Pedagogisch Project van het GO! als missie en waar-
denkader.

Concreet is de begeleidingsdienst belast met de volgende decretale opdrachten:

• de onderwijsinstellingen ondersteunen bij de realisatie van hun pedagogisch of 
agogisch project en de CLB’s ondersteunen bij de realisatie van hun missie en hun 
begeleidingsproject;

• de onderwijsinstellingen en de CLB’s ondersteunen bij het bevorderen van hun onder 
 wijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij hun 
ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door:

• netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
• leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
• de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen 

een instelling en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor begin-
nen de personeelsleden en personeelsleden met specifieke opdrachten;

• het beleidvoerend vermogen van instellingen te versterken;
• de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen.

• op verzoek van het bestuur van de instelling, de instelling ondersteunen en begelei-
den bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;

• onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
• aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de  

nascholing van directies;

Toepassingsgebied
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• met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onder-
wijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;

• participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georgani-
seerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling heb- ben   
het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders.

Daarnaast is de begeleidingsdienst verplicht:

• driejaarlijks een begeleidingsplan op te stellen voor de volgende drie schooljaren; de  
 pedagogische begeleidingsdienst deelt dat begeleidingsplan mee aan de instellingen 
en aan de Vlaamse Regering;

• jaarlijks te rapporteren aan de Vlaamse Regering over de activiteiten van het vorige   
schooljaar, met inbegrip van een financiële verantwoording over de ontvangen wer  
 kingsmiddelen;

• een werkingscode op te stellen en bekend te maken bij de instellingen en hun perso  
neelsleden;

• op systematische wijze zijn eigen kwaliteit te onderzoeken en te bewaken; de pedago  
gische begeleidingsdienst kiest zelf de wijze waarop hij dit doet.

Dienstverlening en samenwerking

De PBD-GO! beoogt dat elke onderwijsinstelling zelf de kwaliteit van haar werking kan ana-
lyseren, borgen en verbeteren waar nodig. Deze doorgedreven inzet op en zorg voor kwaliteit 
en effectiviteit is tevens een wezenlijk kenmerk van de eigen aanpak. 
De PBD-GO! is een dynamische en innovatieve organisatie die in zijn werking uitgaat van 
complementariteit van expertise en voluit inzet op samenwerking binnen en tussen teams.  
 
Aanbodgestuurde dienstverlening
De pedagogische begeleidingsdienst voorziet in een geïntegreerd aanbod van professionali-
seringsinitiatieven en verandertrajecten dat zich situeert op schoolniveau, en waar relevant 
ook op niveau van scholengemeenschappen of scholengroepen. 

Het begeleidingsaanbod dat de PBD-GO! in zijn driejaarlijks begeleidingsplan vat, komt par-
ticipatief tot stand. Het is gebaseerd op prioriteiten aangegeven vanuit het beleid, de noden 
van scholen en vanuit evoluties in de maatschappij en de onderwijsomgeving. 

Bij de start van de driejaarlijkse begeleidingsperiode kunnen scholen hun ondersteuningsno-
den overeenkomstig dit aanbod aan de begeleidingsdienst kenbaar maken. Na overleg met 
het mesoniveau worden betrokken ondersteuningsvragen in een overkoepelende begelei-
dingsovereenkomst opgenomen.    

Daarnaast verzorgt de PBD-GO! ook een uitgebreid aanbod aan flankerende professionalise-
ringsactiviteiten dat jaarlijks als nascholingsaanbod voor GO! onderwijsprofessionals wordt 
ingericht. De PBD-GO! neemt zijn makelaarsrol ter harte en zet via samenwerking in op de 
uitbouw van een divers en kwalitatief hoogstaand aanbod. Op dit aanbod kan zowel door 
teams als door individuele medewerkers worden ingetekend.

Tevens geldt de PBD-GO! binnen het net als kennis- en innovatiecentrum voor onderwij-
spraktijk en -beleid en wil hij via het ondersteunen van pilootprojecten een regierol als 
onderwijsvernieuwer uitbouwen. 
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Vraaggestuurde dienstverlening
Scholen en instellingen kunnen ook een specifieke ondersteuningsvraag richten aan de 
pedagogische begeleidingsdienst. De vraag kan uitgaan van een algemeen of coördinerend 
directeur of een directeur. 

Indien dit bij de start van de driejaarlijkse begeleidingsperiode gebeurt, wordt deze vraag 
meegenomen in het overleg met het mesoniveau en desgevallend opgenomen in de over-
koepelende begeleidingsovereenkomst. Indien de ondersteuningsvraag tijdens de driejaar-
lijkse begeleidingsperiode aan de orde komt, dan geldt de SPOC hiervoor als aanspreek-
punt. 

Ongeacht wanneer de vraag gesteld wordt, onderzoekt de PBD-GO! of hij kan ingaan op 
de ondersteuningsvraag, afhankelijk van het tijdsbestek en de aanwezige competentie. 
Desgevallend neemt de PBD GO! hiervoor een makelaarsrol op. 

Alle begeleidingen verlopen in trajecten, hetzij verandertrajecten, hetzij professionalise-
ringsinitiatieven, hetzij een combinatie van beide, die de school en de begeleidingsdienst 
samen bepalen.

Opvolging doorlichting
Binnen de vraaggestuurde werking neemt de opvolging na doorlichting een bijzondere 
plaats in. De Raad van het GO! opteert ervoor zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de kwaliteit van het net via een verplichte inzet van de PBD-GO! bij de opvolging van een 
‘ongunstig advies’ te concretiseren.  

Begeleidingsovereenkomst
Bij de start van elke driejaarlijkse begeleidingsperiode concretiseren scholengroep en 
begeleidingsdienst op basis van de door de scholen aangegeven ondersteuningsnoden het 
begeleidingsplan in een begeleidingsovereenkomst. Deze overkoepelende overeenkomst op 
mesoniveau geldt als kader voor de begeleidingsafspraken met de betrokken scholen van 
de scholengroep. 

Ze bevat de gezamenlijk vooropgestelde doelen en effecten en bepaalt verwachtingen, 
verantwoordelijkheden en werkafspraken. De begeleidingsovereenkomst heeft tot doel 
transparantie en betrokkenheid te creëren en de doelgerichtheid te bewaren. Minimaal 
halfjaarlijks wordt de begeleidingsovereenkomst geëvalueerd en wordt hierover aan alle 
betrokkenen teruggekoppeld.

Verloop van begeleiding

Elk begeleidingsproces verloopt op een planmatige manier en is opgedeeld in verschillende 
fasen. Alle begeleidingen verlopen in trajecten, hetzij verandertrajecten, hetzij professionalise-
ringsinitiatieven, hetzij een combinatie van beide, die de school en de begeleidingsdienst samen 
bepalen. Bij de begeleiding houden de pedagogisch adviseurs/begeleiders rekening met de 
context en de mogelijkheden van de school en haar personeelsleden.

Een begeleiding start met een verkennende fase, waarin de SPOC/cluster de ondersteunings-
vraag van de school verheldert en de beginsituatie inschat (via bv. desk research, intake). Op 
basis hiervan wordt samen met de school een traject afgesproken. Voor een PI-traject wordt in 
eerste instantie uitgegaan van het modeltraject. Verandertrajecten krijgen individueel vorm en 
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Opvolging en verslaggeving

Van elk begeleidingsproces maakt de begeleider een verslag via voortgangsrapportage. Na een 
interventie vult de begeleider het voortgangsrapport verder aan. De begeleider bezorgt de 
voortgangsrapporten aan de school.

Op een macroniveau wordt de voortgang van de begeleidingstrajecten minimaal halfjaarlijks 
met de betrokken scholengroep/scholengemeenschap besproken. Op basis van deze tussen-
tijdse evaluatie kan de begeleidingsovereenkomst tussen scholengroep en PBD-GO! in onder-
ling overleg worden bijgestuurd.

Scholen, scholengemeenschappen, scholengroepen kunnen klachten in verband met het deon-
tologisch optreden van de verschillende partners en/of het niet nakomen van de engagemen-
ten rechtstreeks melden aan de adviseur-coördinator.

Klachtenprocedure

kunnen tussentijds flexibel aangepast worden. Dit vergt een open communicatie tussen alle 
betrokkenen.

De doelstellingen uit het aanbod worden i.f.v. de schoolcontext aangepast en SMART gefor-
muleerd. Dit resulteert in een concrete begeleidingsstrategie. Op basis van de begeleidings-
strategie maken school en begeleidingsdienst afspraken over een wederzijds engagement 
met resultaatsverbintenis. 


