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Woord vooraf

Het begon met een droom

Samen koesteren we een droom in het GO!. Een droom over de ideale school van de toekomst. Het is een school die 
onze kinderen en jongeren alle kansen biedt. Die een vruchtbare voedingsbodem vormt voor elk talent en elke ambitie. 
Een school die mikt op resultaten en op een positieve manier het maximum haalt uit elke leerling/cursist. Een school 
ook die met beide voeten in de maatschappij staat, die kritisch maar vooral integer en creatief is. Een school waar res-
pect en solidariteit vanzelfsprekend zijn.

We hebben deze droom uitgeschreven in een toekomstscenario GO!2020 met als titel Samen dromen vorm geven. Dat 
scenario is een strategisch plan voor de komende tien jaar. Het vertelt hoe onze droom eruitziet, maar vooral hoe we 
die droom samen stap voor stap willen realiseren.

De scholen en de scholengroepen nemen heel wat initiatieven. De prachtige projecten, groot en klein, zijn nauwelijks 
te tellen. Met het strategisch plan GO!2020 willen we al die projecten ondersteunen en op elkaar afstemmen, zodat ze 
een coherent geheel vormen en optimaal bijdragen tot de realisatie van onze gezamenlijke droom. 

Het GO! heeft de voorbije jaren al een hele weg in de goede richting afgelegd. En er ligt nog een heel eind in het ver-
schiet. Maar de droom inspireert ons en de weg ernaartoe hebben we samen uitgestippeld. De scholen en de scholen-
groepen engageren zich om elke dag actief met ons die weg af te leggen.  Ze kunnen hiervoor rekenen op de steun van 
de centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO!. Samen geven we onze dromen vorm.

raymonda verdyck Eddy Baldewijns
afgevaardigd bestuurder voorzitter Raad GO!  
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De boommetafoor 

De ‘school van mijn dromen’ in het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap is een boom die stevig en 
sterk geworteld zit in de maatschappij (de bodem). 

De wortels zijn de eigenschappen van elke leerling of 
cursist die in het GO! les volgt:  

•	 persoonlijkheid

•	 talent

•	 levensbeschouwing

•	 sociaal-culturele achtergrond

•	 kennis 

•	 vaardigheden
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Het pedagogisch project van het GO! (PPGO!) met zijn waarden vormt de stam: het GO! vormt respectvolle, 
verdraagzame, mondige, positief kritische, leergierige, verantwoordelijke, geëngageerde, sociale, zelfstandige 
en creatieve persoonljkheden.

Kwaliteitszorg loopt als een beschermend vlies over de stam en de kruin. Je kan enkel groeien als je continu 
inzet op verbetering.

De takken van het Kenniscentrum voeden het loof, dat bestaat uit:

•	 Brede open school

•	 Onderwijsaanbod

•	 Mensen maken school

De kruin van de boom zal groeien en bloeien zolang er aan het loof - Onderwijsaanbod, Mensen maken school 
en Brede open school - concreet invulling wordt gegeven. Kortom: zolang het loof de vitale voedingsstoffen 
krijgt, zal het vruchten opleveren.

 

De boom symboliseert de wijze waarop de ‘school van mijn dromen’ tot ontwikkeling komt. Dit is een groei-
proces. De school van de toekomst is permanent in ontwikkeling en leeft dankzij haar vitale bestanddelen, 
haar samenstelling, haar structuur en de samenleving waarin ze geworteld zit.





08-09

Samen schrijven wij de toekomst,  
samen geven wij onze dromen vorm



SamEn SchrijvEn Wij  dE toEkomSt,  SamEn gEvEn Wij  onzE dromEn vorm

GO!2020 richt de focus bewust op de iets langere termijn, op het jaar 2020. Dat biedt ons de mogelijkheid 
om nieuwe bakens uit te zetten. Wie, zoals het GO!, bouwt aan de school van de toekomst, moet zich durven 
laten inspireren door een ruimer perspectief. Moet verder durven kijken. Moet durven dromen.

2010-2020 de uitdagingen

Het GO! zit in de lift. Het marktaandeel kent de jongste jaren een stijgende trend. Toch staan we voor grote 
uitdagingen. 
De bevolking in Vlaanderen neemt sinds 2003 toe. Dat betekent meer kinderen op onze scholen, voornamelijk 
in de grotere steden. Tegelijk dreigt door de vergrijzing en de hoge uitstroom een tekort aan leraren. Het GO! 
wil zich daartegen wapenen en zich meer dan ooit profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Ook op economisch gebied beweegt er heel wat. De arbeidsmarkt hecht vandaag meer belang aan compe-
tenties dan aan diploma’s. Er dreigt bovendien een polarisering: laaggekwalificeerde en hooggekwalificeerde 
banen doen het goed, maar de middencategorie komt in de verdrukking. Voor een stijgend aantal knelpunt-
beroepen is er een tekort aan jonge technisch geschoolde krachten. Het GO! kan hier niet blind voor zijn. 
Wij scharen ons achter de Competentieagenda Vlaanderen voor een duurzame en innovatieve groei, met een 
optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 



De politieke context is in beweging. Het onderwijs blijft op de verschillende bestuursniveaus spelen, maar het 
belang van Europa neemt toe. Tegelijk groeit ook de autonomie van de scholen. De scholen passen zich aan 
deze nieuwe context aan door hun beleidvoerend vermogen te versterken en meer dan ooit te kiezen voor 
integrale kwaliteitszorg. Ondertussen nopen de besparingen van de Vlaamse overheid het GO! tot het verken-
nen van nieuwe pistes, zoals publiek-private samenwerking (PPS).

Het onderwijsniveau in Vlaanderen ligt hoog en het geniet maatschappelijk aanzien en vertrouwen. De kloof 
voor de kansarme en allochtone jongeren moet echter gedicht worden. Bovendien stelt de maatschappij 
almaar nieuwe verwachtingen aan het onderwijs, ook op het gebied van opvoeding en opvang. De multicultu-
rele context waarin het onderwijs werkt, zorgt voor een grote verscheidenheid aan normen en waarden.

2010-2020 onze kansen 

Het GO! heeft een aantal uitgesproken sterktes: ons pedagogisch project, onze langetermijnvisie, onze 
schaalgrootte, de kwaliteit van ons onderwijs, de maatschappelijke betrokkenheid, onze leerlinggerichtheid en 
onze expertise. Natuurlijk zijn er ook punten voor verbetering vatbaar. Het onderwijsaanbod bevat nog blinde 
vlekken, de profilering van het GO! kan nog meer uitgesproken en de verouderde schoolinfrastructuur moet 
dringend aangepakt worden. Wij zullen daar werk van maken.

Daarnaast heeft het GO! in dit boeiende tijdsgewricht nood aan nieuwe strategieën. Strategieën die een ant-
woord bieden op de geschetste demografische, economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen. De 
klemtonen in deze nieuwe strategieën liggen op een goed beleid op alle niveaus, op integrale kwaliteitszorg, 
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op een sterk onderwijsaanbod en een motiverend personeelsbeleid. Om deze strategieën te realiseren, zijn 
sterke schouders en een hechte organisatie nodig.

Met GO! 2020 voegt het GO! de daad bij het woord. GO! 2020 zet volop in op verandering. Onze sterktes wil-
len we versterken en onze zwaktes willen we verbeteren en bijsturen om op die manier kansen te grijpen en de 
uitdagingen aan te gaan.

2010-2020 onze ambities

 
Onderwijs en vorming leggen de basis voor een innovatieve en economisch sterke maatschappij. Het GO! werkt hieraan 
mee, maar zet zich tegelijk in voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Creativiteit, persoonlijkheid en kritische 
zin zijn immers evenzeer noodzakelijke eigenschappen voor innovatie. Het GO! gaat voluit voor een duurzame en inno-
vatieve maatschappij en het wil daarin ook een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld op het gebied van scholenbouw, 
woon-werkverkeer en infrastructuurprojecten.

Samen schrijven wij de toekomst, samen geven wij onze dromen vorm.
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De krachten bundelen  
en er samen voor gaan



dE krachtEn BundElEn En Er SamEn voor gaan

Strategische bouwstenen voor de toekomst

Hoe ziet de ideale school eruit? Waar willen we met het GO! naartoe tegen 2020?

Uiteraard krijgt de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit. Maar ook het pluralistisch karakter van 
de school en de gelijke onderwijskansen zijn belangrijk. De leerkracht haalt het beste uit elke leerling en cur-
sist naar boven, rekening houdend met ieders talenten, interesses en mogelijkheden.

De school is ingebed in de lokale omgeving en werkt nauw samen met lokale besturen en organisaties uit de 
sociale, culturele, sportieve en economische wereld.

Het schoolgebouw van 2020 is duurzaam, multifunctioneel en nodigt uit tot een leven lang leren. In de school 
van de toekomst is de leerkracht de inspirerende kracht. 



Vijf strategische doelstellingen

Om deze missie en visie te realiseren stelt het GO! vijf strategische doelstellingen voorop.

•	 Het GO! voert een systeem van integrale kwaliteitszorg in voor alle instellingen op alle niveaus.

•	 Het GO! streeft naar brede open scholen met een multifunctioneel karakter,  
ingebed in de lokale omgeving.

•	 Het GO! investeert in een goede geografische spreiding en een complementair onderwijsaanbod dat  
rekening houdt met de noden van de maatschappij.

•	 Het GO! waarborgt op elk bestuursniveau een sterk en professioneel personeelsbeleid.

•	 Het GO! bouwt een kenniscentrum uit om de beleidsvoorbereiding en de beleidsvoering op alle  
niveaus te ondersteunen.

Deze vijf strategische doelstellingen zijn prioritair en willen we realiseren in het hele net. Als we de krachten 
bundelen en er samen voor gaan, kunnen we GO!2020 in al zijn facetten realiseren. Hiervoor is een aan-
gepaste organisatiestructuur nodig met duidelijke afspraken. GO!2020 wordt geïntegreerd in de reguliere 
werking. Voor elk project en elk actieplan worden de nodige middelen vrijgemaakt. Maar uiteindelijk hangt 
het welslagen af van de motivatie en het talent van de medewerkers. Bouwen aan de school van de toekomst 
is mensenwerk.
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Overleg, betrokkenheid  
en kwaliteitszorg vormen  
de rode draad



ovErlEg,  BEtrokkEnhEid En kWalitEitSzorg vormEn dE rodE draad

Charter als goede basis voor samenwerking

Aan elke strategische doelstelling koppelt het GO! een ‘programma’. Een programma laat zien welke stappen 
we zullen nemen om de strategische doelstelling te bereiken. Er zijn vijf programma’s.

•	 Programma Kwaliteitszorg

•	 Programma Brede Open School

•	 Programma Onderwijsaanbod

•	 Programma Mensen Maken School

•	 Programma Kenniscentrum

Door het werken met programma’s blijft de blik gericht op het langetermijnperspectief 2020. Het laat toe om 
complexe problemen multidisciplinair aan te pakken. Programma’s bewaken bovendien de samenhang van 
alle grote en kleine activiteiten, projecten en acties. Alles wordt op elkaar afgestemd in één groot geheel.  
De programma’s zorgen ervoor dat de hele werking beheersbaar, eenvoudig en transparant blijft.

Het centraal bestuursniveau van het GO! zal de programma’s coördineren. De samenwerking met de scho-
lengroepen en de scholen wordt vastgelegd in een strategisch charter. Er komt een charter per scholengroep, 
gemaakt in overleg met en op maat van de scholengroep. Het charter zal ook duidelijk de actieve medewer-
king van elke partner in het geheel omschrijven.



Deze nieuwe programmawerking zal stapsgewijs ingebed worden in de reguliere werking van het GO!.  
In een eerste fase wordt zowat 10% van de capaciteit van het centraal bestuursniveau hiervoor vrijgemaakt, 
maar dat percentage wordt gradueel opgetrokken.
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Nieuwe rollen

Deze nieuwe aanpak creëert een aantal nieuwe rollen. Belangrijke rollen zijn de programmasponsors, de pro-
grammacoördinatoren en de actietrekkers (of projectleiders). De programmasponsors, met name de directie-
leden,  stellen  mensen en middelen ter beschikking en zorgen ervoor dat de resultaten geïntegreerd worden 
in de reguliere werking.

Per programma zijn twee coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten, de prioriteit-
stelling en de onderlinge afstemming. Zij bewaken de samenhang en het afstemmen met andere programma’s 
en ze coachen de trekkers van de acties en projecten. Eén coördinator komt uit de centrale administratieve 
diensten, de andere uit de centrale pedagogische diensten.

Elke actie of project heeft een trekker die samen met zijn team een actieplan uitschrijft en het voortouw in 
de uitvoering neemt. De teamleden nemen naargelang hun expertise de uitvoering van deeltaken voor hun 
rekening. 

In de scholen, instellingen en scholengroepen zorgen ankerpersonen ervoor dat het beleid wordt vertaald in 
concrete initiatieven. 

Het samenbrengen en afstemmen van alle inspanningen van de drie bestuursniveaus  zal leiden tot de realisa-
tie van GO!2020. Enkel door constructief en kruisbestuivend samen te werken zullen we erin slagen om onze 
dromen vorm te geven. 



Communicatie en opvolging

GO!2020 steunt op een verregaande samenwerking en een consensus over alle niveaus heen. Een goede com-
municatie is dan ook van het grootste belang. Overleg kan ad hoc georganiseerd worden, maar is ook structu-
reel ingebouwd.

Op strategisch niveau is er de stuurgroep ‘Spil 2020’ die de voortgang van GO!2020 opvolgt en de samenhang 
tussen de verschillende programma’s bewaakt. In de stuurgroep zetelen de afgevaardigd bestuurder, de pro-
grammasponsors en een delegatie van algemeen directeurs en programmacoördinatoren. Daarnaast zijn er de 
programmakamers, samengesteld uit interne GO! experten (van elk bestuursniveau) en externe experten. Ze 
worden voorgezeten door de programmacoördinatoren. Zij moeten een multidisciplinaire denktank vormen, 
de samenhang van de verschillende acties binnen een programma bewaken en het programma inhoudelijk 
verrijken door de blik op de wereld te houden.

De voortgang van de uitvoering van het strategisch plan wordt uiteraard ook op de voet gevolgd door de 
Raad GO!. Dat gebeurt met een systematische rapportering van indicatoren over de input, de resultaten, de 
effecten en de interacties. Waar nodig kan de Raad GO! op elk moment bijsturen. Uiteindelijk is de Raad GO! 
verantwoordelijk voor het bewaken van de missie, de visie en de strategische doelstellingen.

Overleg, betrokkenheid en kwaliteitszorg vormen de rode draad door GO!2020.
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Kwaliteitszorg biedt een  
toegevoegde waarde op alle niveaus



kWalitEitSzorg BiEdt EEn toEgEvoEgdE WaardE op allE nivEauS

Het programma Kwaliteitszorg

Strategische doelstelling: het GO! voert een systeem van integrale kwaliteitszorg in voor alle instellingen op 
alle niveaus.

Het GO! introduceert een systeem van integrale kwaliteitszorg over het hele onderwijsnet. Hiermee willen we 
de scholen en instellingen ondersteunen bij de optimale uitvoering van hun onderwijsopdracht.

Scholen en instellingen van het GO! voeren zelfevaluaties uit en zetten verbetertrajecten op. De scholengroe-
pen en de centrale diensten nemen initiatieven om de kwaliteit van de werking te verbeteren.

Om deze initiatieven te kaderen, onderling te relateren en te versterken introduceren de centrale diensten een 
integraal kwaliteitszorgsysteem. De focus zal liggen op het continu doorlopen van de Plan-Do-Check-Act-
cyclus. Meer aandacht zal worden besteed aan documenteren, meten, opvolgen en bijsturen. 

Op middellange termijn zal het kwaliteitszorgsysteem ook zorgen voor een structureel aanbod van relevante 
informatie en het ter beschikking stellen van expertise, instrumenten en methoden.

Het programma Kwaliteitszorg wil het integraal kwaliteitszorgsysteem op korte termijn invoeren. Als eerste 
stap worden er per bestuursniveau nulmetingen georganiseerd. Het centrale niveau bijt de spits af. Op basis 
van die nulmetingen worden daarna groeipaden vastgelegd. Er wordt in vorming voorzien en er komen kwali-
teitsinstrumenten ter ondersteuning. 



Opdat de scholen zich duidelijker zouden profileren, wordt een profileringslabel in het leven geroepen.

In verband met de kwaliteitszorg op het niveau van de scholen zien wij een aantal concrete aandachtspunten: 
het inclusief onderwijs, de taalvaardigheid verbeteren, gelijke onderwijskansen realiseren en ongekwalifi-
ceerde uitstroom voorkomen. Vanuit het programma Kwaliteitszorg worden hiervoor de nodige instrumenten 
aangereikt.

Ook de centrale diensten van het GO! steken een tandje bij. Processen worden geoptimaliseerd, het klachten-
management wordt gestroomlijnd en de Balanced Score Card wordt bijgestuurd. Er komt ook een rapporte-
ringssysteem en een integriteitsbeleid. De dienstverlening van het centraal niveau aan de scholen, instellin-
gen en scholengroepen wordt versterkt.

Het centraal bestuursniveau werkt voorts aan zijn externe relaties en verankert die in de werking. De bestaan-
de overlegorganen worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Belangenbehartiging en reputatiemanage-
ment krijgen de nodige aandacht. 

Tegen 2020

...is het integraal kwaliteitszorgsysteem in alle geledingen van het GO! geïmplementeerd.
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De brede open school is een plek waar  
culturen en generaties elkaar ontmoeten



dE BrEdE opEn School iS EEn plEk Waar culturEn En gEnEratiES Elkaar ontmoEtEn

Het programma Brede Open School

Strategische doelstelling: het GO! streeft naar brede open, multifunctionele  scholen, ingebed in de lokale 
omgeving.

De brede open school die het GO! voor ogen heeft, is een glazen huis te midden van een uitgebreid maat-
schappelijk, sociaal en cultureel netwerk. De brede open school speelt in op de ontwikkelingen en veran-
deringen in de maatschappij en vormt zo een krachtige leeromgeving in een relevante context. Diversiteit, 
verbinding en participatie staan centraal. Verschillende culturen en generaties komen samen in de brede open 
school en slaan de handen in elkaar voor een leven lang en levensbreed leren. De brede open school krijgt een 
multifunctioneel karakter. De leeromgeving wordt tegelijk een leefomgeving, een ontmoetingsplek geïnte-
greerd in de buurt.

Het programma Brede Open School werkt aan een inspiratieboek met goede praktijkvoorbeelden. Er komen 
ook draaiboeken voor de samenwerking met partners. Het concept van de brede open school wordt uitgedra-
gen met publicaties, studiedagen en regionale contactdagen.

De samenwerking met lokale overheden en verenigingen is een eerste stap om van een school een vlot toe-
gankelijke en multifunctionele ruimte te maken. Scholen streven dan ook actief naar samenwerkingsverban-
den met steden en gemeenten, verenigingen, sportclubs, zorgvoorzieningen, het sociaal-culturele middenveld 
en andere organisaties. Ook de banden met het bedrijfsleven worden actief aangehaald, met het oog op werk-



plekleren en stageplaatsen, maar ook om de ondernemingszin van de leerlingen en de cursisten te bevorderen.

Uiteraard moet de infrastructuur hieraan aangepast worden. De school van de toekomst kan gecombineerd 
worden met woongelegenheid, met sportinfrastructuur of met een zorgvoorziening. Het GO! realiseert 
pilootprojecten. De bestaande infrastructuur wordt geanalyseerd en stapsgewijs aangepast aan het nieuwe 
concept. Hiervoor wordt een strategisch bouwbeleid ontwikkeld.

Tegen 2020

... zijn alle scholen van het GO! brede open scholen, minstens op een basisniveau. De GO! scholen werken 
multidisciplinair samen met externe partners en creëren zo een krachtige leeromgeving voor hun leerlingen 
en cursisten en een  toegevoegde waarde voor de brede omgeving.
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Elk talent krijgt de kans  
om zich te ontwikkelen



Elk talEnt krijgt dE kanS om zich tE ontWikkElEn

Het programma Onderwijsaanbod

Strategische doelstelling: het GO! investeert in een goede geografische spreiding en een complementair on-
derwijsaanbod dat rekening houdt met de noden van de maatschappij.

Elk kind, elke leerling en elke cursist verdient gelijke onderwijskansen. Daarom is een evenwichtige geografi-
sche spreiding van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Alleen als dat aanbod voldoende divers en complemen-
tair is, krijgt iedereen de kans om zijn talenten en interesses te ontwikkelen.

Het GO! maakt werk van die noodzakelijke geografische spreiding. Dat gebeurt centraal, maar in nauw 
overleg met alle bestuursniveaus. Scholengroepen en scholengemeenschappen stippelen voor hun regio een 
langetermijnvisie uit. Blinde vlekken worden zo goed mogelijk weggewerkt.

Een evenwichtig gespreid aanbod betekent ook dat alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen goed en naad-
loos op elkaar afgestemd moeten zijn. Alleen zo is een vlotte overgang van de ene school naar de andere – of 
van het ene niveau naar het andere – gegarandeerd. Ook met de hogescholen en met beroepssectoren maakt 
het GO! werk van een goede afstemming. Een hechte samenwerking is nodig. Uiteindelijk wil het GO! voor elk 
talent een optimale begeleiding tijdens de ‘onderwijsloopbaan’, zodat het zich ten volle kan ontwikkelen.



Om het onderwijsaanbod maximaal te ontsluiten en alle belangstellenden te bereiken, ontwikkelen de scho-
len een communicatie- en marketingstrategie.

Tegen 2020

... werken de centrale diensten en alle scholengroepen structureel samen voor een goede spreiding en een 
gedifferentieerd en complementair onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod is samen met de scholen en 
instellingen uitgetekend in integraalplannen die rekening houden met demografische en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen, met mobiliteit en met het aanbod van andere netten. Deze plannen vormen de basis voor het 
beleid, onder meer op het gebied van de schoolinfrastructuur.
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Het GO! profileert zich als  
een aantrekkelijke werkgever



hEt go! profilEErt zich alS EEn aantrEkkElijkE WErkgEvEr

Het programma Mensen Maken School

Strategische doelstelling: het GO! waarborgt op elk bestuursniveau een sterk en professioneel personeelsbeleid.

Onderwijs is bij uitstek mensenwerk. Zonder sterke mensen, geen sterk onderwijs. Daarom verdienen de GO! 
medewerkers alle ondersteuning bij het behalen van de leerdoelen en het realiseren van het pedagogisch 
project van het GO!.

Een dynamisch en professioneel personeelsbeleid zorgt voor gemotiveerde medewerkers. Vorming, opleiding, 
evaluatie en begeleiding op maat helpen de leerkrachten en de leidinggevenden om hun opdrachten met suc-
ces te volbrengen.

De directeurs van scholen en instellingen worden versterkt in hun managementcompetenties en leiderschap. 
Zij worden bijgestaan in het coachen van de leerkrachten. Ook het ondersteuningsaanbod voor leerkrachten 
en schoolpersoneel wordt uitgebouwd, onder meer met virtuele klassen en digitale cahiers. De schoolteams 
worden geprofessionaliseerd.

In de school van onze dromen is elke medewerker de juiste man of vrouw op de juiste plek. Een actief perso-
neelsbeleid kan hier het verschil helpen maken. Als we erin slagen om de expertise, de motivatie en de compe-
tenties van alle medewerkers optimaal in te zetten, dan komt de droom alweer een stapje dichterbij.



Het GO! wil een lerende organisatie zijn, die continu evolueert en alert blijft. Dat geldt ook voor het perso-
neelsbeleid. Voeling houden met trends en maatschappelijke evoluties is een must.

Het GO! wil zich profileren als een aantrekkelijke werkgever. Hiervoor wordt een visie en strategie ontwikkeld. 
Er wordt een draaiboek opgesteld en goede praktijkvoorbeelden zullen worden uitgewisseld.

Tegen 2020

... is elke medewerker van het GO! een VIP. Het personeelsbeleid maakt deel uit van de integrale kwaliteits-
zorg. Het is gericht op het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs binnen de waarden van het pedagogisch 
project van het GO!.
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Het kenniscentrum houdt  
de vinger aan de pols



hEt kEnniScEntrum houdt dE vingEr aan dE polS

Het programma Kenniscentrum

Strategische doelstelling: het GO! bouwt een kenniscentrum uit om de beleidsvoorbereiding en de beleids-
voering op alle niveaus te ondersteunen.

Het kenniscentrum van het GO! moet ervoor zorgen dat alle beleidsbeslissingen op alle niveaus genomen 
worden op basis van correcte, volledige en up-to-date informatie. Hoe beter de informatie, hoe beter onder-
bouwd de beslissingen. Zo wordt het beleidvoerend vermogen van de scholen, de instellingen, de scholen-
groepen en het centrale bestuursniveau versterkt.

Het kenniscentrum heeft drie grote opdrachten: de informatie verzamelen, de informatie verwerken en de 
informatie beheren en bij de juiste beslissingsniveaus brengen. Zo houdt het Kenniscentrum de vinger aan de 
pols van de snel evoluerende maatschappij.

Het centrum wordt op korte termijn opgericht en geïntegreerd in de werking van het GO!. Er komt een in-
ventaris van alle relevante beleidsinformatie. Het kenniscentrum ontwikkelt aangepaste systemen voor het 
beheren van data, documenten en het archief. Er wordt een datawarehouse ontwikkeld, waarin alle nuttige 
elektronische gegevens worden samengebracht en geanalyseerd ter ondersteuning van beleidsbeslissingen.

Ook onderwijsgerelateerde informatie uit andere beleidsdomeinen wordt verzameld en beheerd. Het kennis-
centrum brengt de gegevens in kaart, spoort onderwijsstudies in binnen- en buitenland op en sluit samenwer-



kingsovereenkomsten voor het uitwisselen van informatie met andere organisaties.

Het kenniscentrum maakt beleidondersteunende rapporten. De gewenste analyseresultaten worden in over-
leg met alle bestuursniveaus bepaald. Op middellange termijn moet het kenniscentrum in staat zijn techni-
sche analyses en simulaties uit te voeren.

Op korte termijn werkt het centrum aan een gedegen crisisrapportering voor uiteenlopende ‘worst case sce-
nario’s’.

Het internetplatform Smartschool wordt gaandeweg uitgebouwd en geïmplementeerd als standaard uitwis-
selingsplatform. De bestaande communicatiekanalen worden optimaal ontsloten. Waar nodig worden nieuwe 
kanalen ontwikkeld, bijvoorbeeld in het kader van het e-government. 

Tegen 2020

...moet het beleidvoerend vermogen dankzij het kenniscentrum op alle niveaus versterkt zijn. Het kenniscen-
trum is tegen dan als instrument volledig ingebed in de dagelijkse werking van het GO!. Elk bestuursniveau 
neemt tegen 2020 zijn beslissingen op basis van informatie van het kenniscentrum. Maar ook elke medewer-
ker van het GO! kan binnen zijn of haar opdracht het kenniscentrum bevragen of met informatie voeden.
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Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is 
een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen 
ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten 
aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, 
 zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.


