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Voorwoord  

Een schooljaar met focus op wendbaarheid 

Het schooljaar 2019-2020 was geen schooljaar zoals we dat anders kennen. De tweede helft van het 
schooljaar werd gekenmerkt door de COVID-19 pandemie (het coronavirus). Scholen, CLB’s, 
ondersteunende diensten en andere instellingen werden uitgedaagd om hun werking volledig aan te 
passen aan de nieuwe situatie. De impact op leerlingen, ouders en het onderwijspersoneel was groot. Ook 
de POC+ stuurde de werking volledig bij om tegemoet te komen aan de noden bij CLB’s en CLB-
medewerkers. Dit schooljaar zullen we dan ook herinneren als het jaar waarin wendbaarheid – meer dan 
ooit – centraal stond.  

De COVID-crisis heeft de evolutie naar meer geblende vormen van professionaliseringsinitiatieven 
versneld. CLB-medewerkers ontdekken de voordelen van het professionaliseren op eigen tempo en op 
het moment dat voor hen het beste past. Het daagt de centra evenwel uit om een 
professionaliseringsbeleid uit te werken waarin structureel ruimte wordt voorzien voor het leren van 
medewerkers individueel of in groep.  

Voor de POC+-medewerkers was het een versneld ontdekken van de digitale mogelijkheden maar ook van 
de valkuilen. Het ontwikkelen van een doordacht digitaal professionaliseringsaanbod dat voldoet aan de 
criteria van effectieve professionalisering waarbij CLB-medewerkers naast kennis ook vaardigheden 
verwerven die ze kunnen toepassen in hun dagdagelijkse praktijk vraagt meer dan gewoon het opnemen 
van een professionaliseringssessie. Het is een ontdekkingsreis die alvast met veel enthousiasme werd 
ingezet. 

Het POC+-team maakte ook kennis met het concept van de lerende organisatie waardoor de POC+ flexibel 
en wendbaar in co-creatie met de centra kan inspelen op professionaliserings-, en ondersteuningsnoden 
van CLB-medewerkers en centra. Het is de ambitie van de POC+ om de transformatie naar een lerende 
organisatie in het schooljaar 2020-2021 verder te zetten. 

18 november 2020 

Inge Van Trimpont 

Directeur POC 
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1. Opdracht, missie en aanpak  

De Permanente Ondersteuningscel vindt zijn rechtsgrond in het Decreet leerlingenbegeleiding en het 
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. Hiernaast worden ook bevoegdheden vanuit het 
Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs toegekend aan de inrichtende macht (het GO!) die bij 
delegatie van de Afgevaardigd Bestuurder worden uitgevoerd door de POC+. De bevoegdheden en 
opdrachten van de POC+ worden opgenomen in een wisselwerking met het GO!, de scholengroepen en 
de GO! CLB’s.  
 
Samengevat wordt de opdracht van de POC+ gevat in de volgende 3 pijlers: 

 Professionalisering en ondersteuning van de GO! CLB’s in de ontwikkeling als professionele 
organisatie (in nauwe samenwerking met de PBD); 

 Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling; 

 Vertegenwoordiging en belangenbehartiging. 
 
Voorafgaand aan het schooljaar 2019-2020 dacht het team POC/PBD-CLB na over de manier waarop het 
ook in de toekomst de ondersteuning van de CLB’s verzekert. Dit leidde tot de formulering van een 
poolsterambitie met perspectief 2030 in het verlengde van het nieuw strategisch plan van het GO! met 
dezelfde termijn. Om de nauwe samenwerking binnen GO! verder op de kaart te zetten, en alle 
medewerkers met expertise rond CLB samen te brengen, wordt verder ingezet op samenwerking over de 
afdelingen heen. Het uitgebreide “team CLB”’ bestaat naast medewerkers uit POC/PBD-CLB ook uit een 
medewerker van OOP1 en wordt benoemd als het team POC+. 
 
De poolsterambitie luidt:  

 
 
De POC+ wil: 

 Inspireren en uitdagen 

 Innoveren door een brug te slaan tussen evidence-based inzichten en de CLB-praktijk. 

 De lerende community van de GO! CLB’s verder uitbouwen en versterken door een wendbaar en 
flexibel aanbod dat inspeelt op de noden van de CLB’s in een maatschappij in voortdurende 
verandering.  

 

Het vertrekpunt voor de POC+ vormt steeds het PPGO!. We willen het PPGO! daarbij niet alleen als een 
waardenkader hanteren, maar vertalen de waarden ook concreet naar onze dagelijkse praktijk en de 
manier waarop we onze poolsterambitie willen uitdragen en realiseren. Als POC+ werken we daarbij 
transparant, authentiek, verbindend, op maat, duurzaam en constructief kritisch.   

                                                           

1 OOP: Onderwijsorganisatie en -personeel. De medewerker waarvan sprake is belast met het dossier CLB.  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15236
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12293#136372
https://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/
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2. Het resultaat van teamwerk: team POC+ 

POC+-werk is teamwerk 

Het team POC/PBD-CLB bestaat uit 23 medewerkers wat overeenkomt met 12,8 VTE. De 
personeelsformatie wordt samengesteld op basis van de volgende omkadering:  

 5,89 omkaderingsgewichten toegekend binnen het Decreet voor Leerlingenbegeleiding; 

 7,18 omkaderingsgewichten overgedragen door de GO! CLB’s;  

 4 uur (4/36) aangesteld op werkingsmiddelen overgedragen door de GO! CLB’s; 

 3 detacheringen; 

 2 medewerkers aangesteld binnen CODO-statuut; 

 2 medewerkers aangesteld binnen de Pedagogische Begeleidingsdienst (een pedagogisch adviseur 
en een pedagogisch medewerker). 

 

 
 
Team POC+ is Sarah Schaubroeck, Mart Nuyts, Bruno Devos, Ingrid Van Oost, Peter Smets, Stefanie Pieters, 
Sofie Van den Bussche, Katrien De Keyser, Sarah Vermeesch, Veerle Hubrecht, Lotte Meulewaeter, Inge 
Van Trimpont, Daisy Gelaude, Katelijne Van Hoeck, Katrien Vlieghe, Tom Thielemans, Jo Lochy, Kris 
Vranken, Anouk Van Lander, Thomas Schadron, Monica Bulcke en Nathalie De Decker. Marianne De 
Paduwa (OOP) wordt als inhoudelijk expert nauw betrokken bij het CLB-beleid. 

De medewerkers zijn verdeeld over 5 teams:  

 team professionaliseren;  

 team verandertrajecten;  

 beleidsteam; 

 team systemen;  

 team centrum- en netoverstijgende projecten.  
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Het team is (net zoals een CLB) multidisciplinair samengesteld.  
 

 

 
De POC+ streeft naar een complementair team van professionals waarbij expertise en ervaring elkaar 
aanvullen. Verschillende medewerkers combineren een half-/deeltijdse job bij de POC+ met een half-
/deeltijdse job in een CLB.  
 
Het schooljaar 2019-2020 was op vlak van personeelsbeleid een stabiel schooljaar: er vonden geen 
wijzigingen plaats binnen het team bij de start van het schooljaar in vergelijking met het voorgaande 
schooljaar.    

Ambt/discipline Aantal 
VTE 

Directeur 1 

Arts-coördinator 0,5 

Arts 0,5 

Paramedisch werker (PMW) 1 

Maatschappelijk werker (MW) 2,1 

Psychopedagogisch consulent 
(PPC) 

2,2 

Coördinator (master) 2 

Administratief medewerker 
(bachelor) 

0,5 

Administratief medewerker 
(HSO) 

2 

Leerkracht 2 

Pedagogisch adviseur 1 

Pedagogisch medewerker 1 
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3. Professionalisering 

Samen leren samenwerken 

Binnen de pijler professionalisering ondersteunt de POC+ CLB’s op organisatieniveau (de CLB’s als lerende 
organisatie), CLB-teams en CLB-medewerkers. Het volgende doel wordt voorop gesteld:  

We versterken het vertrouwen in het professioneel kunnen en creëren duurzame effecten door een 
passend aanbod te bieden gefocust op de (kern)opdrachten van de CLB-medewerkers én de centra. 

3.1. Professionaliseren met impact 
Jaarlijks werkt de POC+ een aanbod uit dat inspeelt op de noden van de CLB’s en CLB-medewerkers 
enerzijds, en de maatschappij in verandering anderzijds. Deze oefening resulteerde in het POC-aanbod 
2019-2020 en werd als bijlage toegevoegd aan dit verslag2. Het aanbod krijgt vorm vanuit de (kern-) 
opdrachten van de CLB’s als organisatie en de rollen en taken die daarbij worden toegekend aan de 
medewerkers. 

De kernopdrachten van de GO! CLB’s beschrijven de verschillende doelgerichte activiteiten die het CLB 
aanbiedt aan leerlingen, hun ouders en de scholen. 

Een CLB kan zich efficiënt organiseren wanneer rollen en taken goed beschreven zijn en wanneer helder 
is hoe zij bijdragen tot het realiseren van de kernopdrachten. 

De POC+ professionaliseert CLB-medewerkers door het aanbieden van professionaliseringsinitiatieven en 
het begeleiden van implementatie en verandertrajecten in de centra. Een heldere omschrijving van de 
begrippen is hier aan de orde. 

 Een professionaliseringsinitiatief (PI) is elke activiteit die plaatsvindt binnen een afgebakend 
tijdspad en die expliciet ontworpen is voor en gebracht aan CLB-medewerkers om hun kennis, 
vaardigheden en attitude te versterken ten behoeve van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 
en het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen. Het gaat dan over een vorming, een lerend 
netwerk, een informatieplatform. 

 Een PI-traject is een combinatie van een of meerdere PI’s met een lokale begeleiding of 
ondersteuning bij de implementatie van een (nieuwe) methodiek en vaardigheden. 

 Een verandertraject (VT) is een proces dat gelopen wordt in een organisatie, waarbij 
welomschreven uitkomsten en effecten worden nagestreefd in de organisatiestructuur en op het 
vlak van het beleid. Het traject doorloopt diverse fasen van doelgerichte interventies, met heldere 
afspraken over mandaten, rollen, taken, communicatie, rekening houdende met de context 
waarbinnen men opereert. 

De CLB-medewerker professionaliseert zich door een combinatie van activiteiten: door vorming te volgen, 
door te genieten van een begeleiding in het centrum en door verandertrajecten. Deze combinatie 
vergroot de kans dat wat tijdens een vorming werd geleerd ook werkelijk kan worden toegepast in het 
dagelijks werk. Dit noemen we transfer. Hoe realiseren we die transfer? Door ervoor te zorgen dat (1) de 
omstandigheden (structuren, systemen, cultuur) in het centrum en de school dit toelaten, (2) 
medewerkers over het nodige materiaal beschikken, (3) er oefentijd is en (4) men kan oefenen met en 
leren van collega’s in het eigen centrum. Dan pas is professionalisering effectief. Dat betekent dat er 
idealiter op centrumniveau een professionaliseringsplan wordt uitgewerkt om die samenhang te 
bewaken. 

                                                           

2 Het aanbod 2019-2020 kan ook opgevraagd worden via poc@g-o.be 

mailto:poc@g-o.be
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Centra werden ondersteund in de opmaak van een professionaliseringsplan door dit als onderwerp in te 
richten in het lerend netwerk voor directeurs en (kwaliteits-)coördinatoren in het CLB.  

3.2. Een passend aanbod 
Verschillende profielen met diverse opleidingsachtergronden stromen in in de CLB-sector. In tegenstelling 
tot bv. de lerarenopleiding, bestaat er dan ook geen vooropleiding ‘CLB-medewerker’. De POC+ GO! en 
de GO! CLB’s maakten in het verleden dan ook samen de bewuste keuze om extra in te zetten op de 
aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers. Dit staat gekend als het ‘leertraject’, een opleiding die 
uniek is in Vlaanderen en beginnende CLB-medewerkers klaarstoomt voor het werk in de CLB-praktijk.  

Het leertraject is echter slechts het begin van een continuüm van professionalisering doorheen de 
volledige CLB-loopbaan. Hiervoor ontwikkelt de POC+ een passend aanbod op maat.  

Het aanbod is gelaagd volgens de noden van de CLB-medewerker 

Niet elke CLB-medewerker heeft dezelfde opleidingsnood. Naargelang het aantal jaren dienst en de 
ervaring duiken andere vragen op. In haar aanbod houdt POC+ hier rekening mee. 

 

 Het leertraject is een reeks van ruim 9 opleidingsdagen die voor startende medewerkers in het CLB is 
samengesteld, aanvullend op de lokale aanvangsbegeleiding in het CLB. Het levert de nieuwe collega 
de nodige basisinformatie en vaardigheden voor de job. Omdat er een permanente instroom is van 
nieuwe mensen wordt de reeks twee maal per schooljaar aangeboden.  

 Het basisaanbod dient als basisopleiding voor eerder nieuwe medewerkers of ervaren CLB’ers die hun 
basiskennis en vaardigheden willen opfrissen of toetsen aan de huidige werking. Meerdaagse 
trajecten starten met een basisaanbod waarop dan in vervolgdagen verder wordt gebouwd.  

 Een verdiepend aanbod is voor gevorderden en vereist voorkennis uit ervaring of opgedaan tijdens 
een voorgaand PI. Wanneer het de informatieplatformen betreft, vereist deelname ook een 
engagement om de aangereikte informatie via de CLB-interne kanalen aan de collega’s door te geven.  

 Een expertenaanbod vereist voorkennis én ervaring én ook soms een mandaat vanuit het eigen 
centrum om hieraan deel te nemen. De gebruikte methodiek is vaak die van de ervaringsuitwisseling 
en het leren van elkaar. Werkgroepen die samenwerken aan een welomschreven output (visie, 
stappenplan, standpunt,…) worden ook gevat door het expertenaanbod. 

We vatten de belangrijkste gegevens m.b.t. het professionaliseringsaanbod samen op de volgende 
bladzijde.  
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Het bereik vorig schooljaar (41% van alle GO! CLB-medewerkers werden via een initiatief bereikt) ligt lager 
dan de voorgaande jaren (60% in het schooljaar 2018-2019 en 50% in het schooljaar 2017-2018). Een 
belangrijke reden is de impact van de COVID-crisis, die ervoor zorgde dat heel wat 
professionaliseringsinitiatieven gedurende een lange periode werden geannuleerd. De POC+ schakelde en 
bood de CLB’s ondersteuning bij het omgaan met de uitdagingen van de COVID-crisis.  

De data uit dit jaarverslag bevatten enkel de data van de live professionaliseringsinitiatieven die konden 
plaatsvinden. Sinds COVID werd volop ingezet op digitale initiatieven (zie ook verder), maar hiervan 
werden geen gegevens verzameld. Dit werd bijgestuurd voor het schooljaar 2020-2021.  

Hieronder bespreken we de verschillende componenten van het professionaliseringsaanbod.  

3.2.1. Leertraject 

Het leertraject ondersteunt de aanvangsbegeleiding van beginnende CLB-medewerkers door het bieden 
van verschillende opleidingsdagen die als inleiding gelden voor het geheel van de CLB-werking.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 bestond het leertraject uit 8 opleidingsdagen: 

 Dag 1: Introductie in het werken in een CLB van het Gemeenschapsonderwijs  

 Dag 2: Beroepsgeheim  

 Dag 3 en 4 (tweedaagse): Handelingsgerichte diagnostiek en de Prodia-protocollen 

 Dag 5: Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (DRM) en LARS (digitaal leerlingendossier) 

 Dag 6: Introductie in de Onderwijsloopbaanbegeleiding  

 Dag 7 (halve dag): Integrale Jeugdhulp 

 Dag 8 (halve dag): Introductie in de jeugdgezondheidszorg voor het multidisciplinaire team   

 

Er werden in totaal 89 unieke deelnemers (of starters) bereikt via het leertraject. Er werden twee reeksen 
van het leertraject georganiseerd, wat neerkwam op 17 sessies. Een derde reeks, voorzien net voor de 
paasvakantie, werd geannuleerd omwille van de COVID-maatregelen die een fysieke bijeenkomst niet 
mogelijk maakten. De timing van dit leertraject (net na het afkondigen van de lockdown) maakte dat een 
snelle schakeling naar een digitaal leertraject te vroeg kwam.  

Bevraging en evaluatie 

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van het professionaliseringsinitiatief een bevraging. Hierin wordt 
gepeild naar verschillende componenten van professionalisering en naar de mate waarin de deelnemer 
de vorming heeft gewaardeerd.  

Naast kwalitatieve informatie (die binnen het team professionaliseren als input wordt gehanteerd voor 
de verdere uitwerking van het professionaliseringsaanbod) wordt eveneens kwantitatieve informatie 
verwerkt. Voor de volgende vragen wordt daarbij gevraagd aan de deelnemer om de waardering in te 
schalen op een schaal van 1 tot 4: 
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 Ik heb bijgeleerd over het behandelde thema 

 De didactische aanpak vind ik gepast voor het behandelde thema 

 Er was ruimte voor eigen inbreng 

 Het materiaal [syllabus, presentatie, instrumenten…] vind ik toereikend 

 De inhoud van deze vorming vind ik bruikbaar in mijn werk 

 

 

 
 
 

 

De gemiddelde tevredenheid van deelnemers in het leertraject (som van alle vragen) bedraagt 3,2 (op 
een schaal tot 4). 93% van de deelnemers geeft een score van 3 of 4. Hier concluderen we dat deelnemers 
aan het leertraject tevreden tot zeer tevreden zijn over de inhoud en aanpak van de gevolgde sessies. Dit 
wordt eveneens bevestigd door de vele positieve reacties die we ontvangen van deelnemers.  

3.2.2. Centraal georganiseerde vormingen 
Zowel binnen het basis, het verdiepend als het expertenaanbod biedt de POC+ verschillende opleidingen 
aan die centraal worden georganiseerd. Er wordt een aanbod uitgewerkt voor verschillende noden en  
verschillende disciplines: 

 Word 2016  

 Excel 2016 

 Werken met Limesurvey GO!  

 ICF-CY mentor – begeleiden van doorlopen van e-modules ICF-CY 

 Het gebruik van ICF-CY voor de diagnostiek in het CLB 

 Infosessie voor CLB 

 Introductie in verbindend communiceren 

 Schoolverzuim voor CLB-artsen 

 Signaalfunctie voor CLB-medewerkers  

 Versterken van het informeel netwerk 

 Werken met LARS Datawarehouse  

 Gedeeld leiderschap, in regie van de PBD 

 Zoemba-sessies, energizers voor leidinggevenden, in regie van de PBD 

In totaal namen 242 medewerkers deel aan een centrale vorming. De gemiddelde tevredenheid van een 
deelnemer aan een centraal georganiseerde vorming bedraagt 3,3 (op een schaal van 4). 94% van de 
deelnemers geeft na afloop aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.  
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Aanbod afgestemd op nieuwe opdrachten  

Illustratie Signaalfunctie  

 

Bij de introductie van het decreet leerlingenbegeleiding werden nieuwe kernprocessen zoals 
signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding geïntroduceerd. De opdracht die het CLB hierbij 
toegekend krijgt, is relatief nieuw. Daar waar de schoolondersteunende rol van het CLB in het verleden 
redelijk breed en tegelijk vaag werd omschreven, werd de opdracht bij het nieuwe decreet verfijnd tot de 
twee eerder genoemde kernprocessen. Het aanbod van de POC+ speelt hierbij in op de 
professionaliseringsnood van CLB-medewerkers om methodisch en doelgericht vorm te geven aan deze 
kernactiviteit. De visie en operationalisering van de signaalfunctie vormde ook de basis voor de 
vernieuwde samenwerkingsafspraken, die samen met de PBD werden opgemaakt. 

Illustratie Schoolverzuim voor artsen  

Niet alle kinderen en jongeren gaan elke dag naar school. Zonder medisch attest noemen we dit meestal 
spijbelen, met attest klasseren we het als een gewettigde afwezigheid. Het effect ervan is soms erg gelijk. 
Schoolverzuim, gewettigd of niet, is altijd een symptoom en vraagt om aandacht, onderzoek én hulp. 
Tijdens de vorming wordt de unieke expertise van de arts in de begeleiding van leerlingen met 
schoolverzuim belicht aan de hand van wetenschappelijke informatie en oefeningen.  

Als vervolg op deze werkgroep werd een tijdelijke werkgroep ingericht waarbij samen werd nagedacht 
over de nieuwe rol die de arts opneemt in het kader van schoolverzuim. De werkgroep biedt artsen de 
kans om de implementatie voor te bereiden.  

Hiernaast werd eveneens een artikel geschreven voor vaktijdschrift Caleidoscoop dat verscheen in juni 
20203.  

Netoverstijgende vormingen 

Naast de centraal georganiseerde vorming door de POC+ GO!, werden eveneens twee netoverstijgende 
vormingen ingericht: 

 Prodia stelt voor: herwerkte protocollen cognitief functioneren  

 Faire diagnostiek doorheen het HGD-traject  

3.2.3. E-modules  

De POC+ ontwikkelde verschillende e-modules die vrij toegankelijk zijn voor CLB-medewerkers. Naast de 
e-module die werd ontwikkeld ter ondersteuning van de CLB-opdracht in COVID-tijden (zie verder), 
werden de volgende e-modules aangeboden: 

                                                           

3 Zie Vanlander, Anouk “(On)gewettigd afwezig in het secundair: wat kan de CLB-arts betekenen bij ziekteverzuim?” 
in: Caleidoscoop, 32 (3), p. 28 – 32. 

http://www.caleidoscoop.be/index.php?ID=41625
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 Vraagverheldering, tweede versie (2020) 

 Vorming ICF: concreet aan de slag met het ICF-CY raamwerk en de toepassing bij handelingsgerichte 
diagnostiek + de opleiding voor de mentor 

 Consultatieve leerlingenbegeleiding: the basics 

De e-modules stellen CLB’s en CLB-medewerkers in staat om zelf de regie te nemen over het 
professionaliseringstraject door te bepalen wanneer en hoe (bv. individueel of in team) de inhoud van de 
e-module doorlopen wordt.  

3.3. Lokale vorming 
Een lokale vorming komt tot stand op vraag van een CLB’s (of regio van CLB’s) waarbij invulling wordt 
gegeven aan de lokale noden van een groep medewerkers.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werden twee lokale vormingen ingericht: 

 Doelgerichte leerlingenbegeleiding 

 Doelgerichte leerlingenbegeleiding: sterker in triage  

Er werden 3 sessies ingericht met in totaal 87 deelnemers4. De gemiddelde tevredenheidsscore bedraagt 
3 (op een schaal van 4), terwijl 85% van de deelnemers aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn na 
afloop.  

3.3.1. Lerende Netwerken en infoplatformen 

Binnen het professionaliseringsaanbod worden verschillende lerende netwerken en infoplatform 
aangeboden. 

Een lerend netwerk (LN) brengt medewerkers met een gemeenschappelijke rol of expertise binnen het 
CLB samen. Op deze manier wordt de kans geboden om met en van elkaar te leren en ervaringen uit te 
wisselen. De medewerkers kunnen zelf een situatie of probleemstelling aanbrengen. 

Bij een informatieplatform (IP) ligt de focus eerder op het delen van nieuwe informatie en inzichten 
(bijvoorbeeld uit recente regelgeving of recent wetenschappelijk onderzoek) waarbij vervolgens de 
transfer wordt gemaakt naar de CLB-praktijk.  

Het aanbod bevatte tijdens het schooljaar 2019-2020 verschillende lerende netwerken en 
informatieplatformen:  

 Lerend Netwerk Buitengewoon Onderwijs 

 Lerend Netwerk Onderwijsloopbaanbegeleiding 

 Lerend Netwerk Diagnostiek – doorlopen van een HGD-traject met gebruik van ICF-CY 

 Lerend Netwerk Personeelsbeheer 

 Lerend Netwerk Financieel beheer  

 Lerend Netwerk Beroepsgeheim – Deontologische code CLB 

 Lerend Netwerk ICF-CY 

 Lerend Netwerk Directeurs en coördinatoren 

 Infoplatform artsen en verpleegkundigen (jeugdgezondheidzorg)  

 Lerend Netwerk en Infoplatform MDT binnen Integrale Jeugdhulp 

In totaal vonden 28 verschillende sessies plaats van de verschillende lerende netwerken waarbij 305 
deelnemers (geen unieke5) werden bereikt. De tevredenheid over de inhoud en aanpak van de 

                                                           

4 Geen unieke deelnemers  
5 Een deelnemer kan tijdens hetzelfde schooljaar deelnemen aan verschillende lerende netwerken of verschillende 
sessies. 
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verschillende lerende netwerken ligt bijzonder hoog: deelnemers geven een gemiddelde 
tevredenheidsscore van 3,4 (op 4). 95% van de deelnemers zegt tevreden of zeer tevreden te zijn na 
afloop van een lerend netwerk.  

 

3.4. Verandertrajecten op maat 

Samenwerken aan een doel 

Een verandertraject (VT) is een hoofdzakelijk langdurig ontwikkelproces op het niveau van het CLB 
waarvan de einddoelstellingen samen met het centrum 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. Bijsturing van tussentijdse doelstellingen en aanpak is dan ook 
eigen aan VT’s.  

Een VT wordt steeds vormgegeven aan de hand van een aantal leidende principes (eigenaarschap, 
duurzaamheid, flexibiliteit, dialoog en emancipatorisch). Op basis hiervan wordt de samenwerking tussen 
de begeleider en het centrum geconcretiseerd in een engagementsverklaring.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werd met 12 CLB’s (van de 19) een verandertraject op maat gelopen. 
De volgende accenten werden gelegd in de verandertrajecten: 

Opvolging van de doorlichting In 5 CLB’s 

Hierbij werd 1 ongunstig advies begeleid en 
weggewerkt.  

Fusieproces in het kader van schaalvergroting Van 6 naar 3 CLB’s 

Innovatieve organisatieontwikkeling met als doel 
de uitrol van een vernieuw teamconcept 

Start van het proces in 2 CLB’s 

Opvolging van het proces in 3 CLB’s 

Ondersteuning op maat 

Naast het lopen van doelgerichte verandertrajecten, wordt ook ingezet op concrete ondersteuning op 
maat van een CLB en dit op vraag. De volgende thema’s werden hierbij bevraagd en ondersteund: 

 Het optimaliseren de teamwerking (in 4 CLB’s) 

 Kwaliteitsontwikkeling (1 CLB) 

 Jobtraining in het ambt van directeur na de directieopleiding (1 CLB) 

 Doelgericht werken (1 CLB) 

 Visieontwikkeling (2 CLB’s) 
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 Opmaak beleidsplan (4 CLB’s) 

 Ondersteuning van de vervangend directeur (1 CLB) 

 Intervisie tussen teamcoaches (1 CLB) 

 Workload (5 CLB’s) 

 Ondersteuning bij datagebruik en databased werken (4 CLB’s) 

De bijkomende ondersteuning voor een bepaald thema kan gecombineerd met een ander thema en/of 
een verandertraject. In totaal deden 16 CLB’s (van de 19) beroep op de ondersteuning op maat.  

 

 

 

 

Hiernaast wordt door middel van een lerend netwerk directeur/coördinator ingezet op het delen van 
goede praktijken op vlak van centrumorganisatie en -ontwikkeling. De volgende thema’s kwamen in het 
schooljaar 2019-2020 aan bod: 

 Doelgericht beleid voeren: van visie naar strategisch plan en beleidsplan; 

 Professionalisering: van leercultuur tot professionaliseringsplan. 

In functie van expertiseontwikkeling en -deling, intervisie en het volgen van interne opleiding sluit het 
team verandertrajecten aan op het overleg schoolontwikkeling van de PBD. 
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4. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling  

4.1. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling  
Beleid is één van de pijlers van de POC+-werking. Op verschillende manieren draagt de POC+ toe tot de 
beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling die van invloed is op de CLB’s. Dit zowel voor algemene 
beleidsdossiers (rond de werking van de CLB’s) als voor concrete dossiers zoals het M-decreet en Integrale 
Jeugdhulp.  

Bij de totstandkoming van beleid wordt maximaal afgestemd met de GO! CLB’s, GO! en de andere 
centrumnetten.  

4.2. Samen beleid maken 

Het samenwerkingsverband  

Het samenwerkingsverband verenigt de directeurs GO! CLB, POC en PBD-CLB. Samen beleid maken is één 
van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband krijgt vorm vanuit 
gelijkwaardigheid (vanuit een respect voor de bevoegdheden van iedere organisatie), verbinding en 
engagement.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werd door het samenwerkingsverband kennisgemaakt met de 
fundamenten van de lerende organisatie onder begeleiding van prof. dr. Bert George (Universiteit Gent). 
De lerende organisatie bepaalt de manier van samenwerken en werd als vertrekpunt gehanteerd voor het 
bepalen van de prioriteiten op het vlak van beleidsvoering. Na betrokkenheid van de personeelsleden van 
alle GO! CLB’s, POC en PBD-CLB werden gezamenlijk 5 prioriteiten of strategische issues geformuleerd:  

 

Ondersteuning van de directeur tijdens COVID-19 

Tijdens de COVID-crisis stond directe en snelle communicatie centraal. Zo werd een WhatsApp-groep met 
CLB-directeurs zeer intensief benut voor vraag/antwoord, intervisie en uitwisselen van ervaringen en het 
verzamelen van input. Verder werd ingezet op regelmatige communicatie (zie verder) en ondersteuning 
van het CLB als organisatie, onder andere door middel van themagerichte webinars.  

4.3. De POC+ binnen een geïntegreerd GO! beleid  
De POC+ maakt op vele manier structureel deel uit van het beleid dat binnen het GO! tot stand komt. Zo 
maakt de directeur van de POC+ deel uit van de Directieraad GO!. Voor verschillende beleidsdossiers 
wordt door de POC+ inhoudelijke expertise of ondersteuning geboden.  
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Voorbeelden hiervan zijn verschillende initiatieven m.b.t leerlingenbegeleiding, de IPO (Internaten met 
Permanente Openstelling), (preventief) gezondheidsbeleid en onderwijsloopbaanbegeleiding.   

Daarnaast is er ook een structurele samenwerking met PBD, deze werd tijdens schooljaar 2019-2020 
verder versterkt en verankerd, vanuit de eigenheid en sterktes van elke organisatie. 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 nam de POC+ deel aan de verschillende initiatieven die plaatsvonden in 
het kader van het nieuwe strategisch plan GO! 2030. De ambitie van de POC+ en Poolsterambitie(s) 
werden hierbij eveneens geënt op de Poolsterambitie van het GO!.  

In een gelijkwaardige samenwerking met andere afdelingen streeft de POC+ maximaal naar een 
geïntegreerd GO!-beleid dat vorm krijgt vanuit gezamenlijke ambities (Poolsterambitie), waarden (PPGO) 
en visies.   
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5. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging  

5.1. Netoverstijgende samenwerking 

Netoverstijgende samenwerking 

De POC+ neemt structureel deel aan de Internettensamenwerkingscel (ISC) waarin de verschillende 
inrichtende machten van de CLB’s vertegenwoordigd zijn. Het voorzitterschap van de ISC roteert per jaar 
en werd tijdens het schooljaar 2019-2020 opgenomen door de POC GO!. In de schoot van de ISC werden 
verschillende thematische werkgroepen ingericht (bijvoorbeeld rond kansenbevordering, beroepsgeheim 
of M-decreet) waaraan POC+ deelneemt.  

POC+ is eveneens lid van de verschillende stuurgroepen van de netoverstijgende projecten LARS, 
Onderwijskiezer, Prodia en CLBch@t.  

5.2. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging  

Samenwerking binnen een ecosysteem 

Het (beleids-)netwerk van de POC+ strekt zich ook tot ver buiten het onderwijsdomein uit. Vanuit de 
draaischijffunctie die het CLB opneemt binnen onderwijs, wordt ook op beleidsmatig vlak samengewerkt 
met de domeinen Welzijn & Volksgezondheid, Werk, Jeugd en Justitie.  
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6. Overige ondersteuning van de CLB’s 

6.1. De helpdeskfunctie van POC+ 
CLB’s en CLB-medewerkers kunnen voor alle vragen omtrent hun aard van de CLB-opdracht terecht bij de 
POC+. POC+ fungeert daarbij als referentie en verbindingsfiguur: vragen die de POC+ zelf niet kan 
beantwoorden, worden opgenomen met de desbetreffende diensten (zowel GO! intern als extern).  

 

Ondersteuning bij regelgeving  

CLB-medewerkers kunnen met vragen rond regelgeving terecht bij POC+. De vragen hebben vaak 
betrekking op onderwijsregelgeving (meer specifiek onderwijsloopbaanbegeleiding zoals overzitten, 
overstap naar een andere onderwijsvorm, leerplicht), personeelsregelgeving of beroepsgeheim. Vaak 
gestelde vragen worden geïntegreerd in een FAQ-document op de website of verspreid via de nieuwsbrief 

of lerende netwerken. 

Hiernaast worden proactief ook 
ondersteunende materialen aangereikt aan 
de CLB’s en CLB-medewerkers. Een 
voorbeeld hiervan is het vademecum M-
decreet waar CLB-medewerkers informatie 
terugvinden rond de regelgeving M-
decreet en verslaggeving. Antwoorden op 
vaak gestelde vragen worden hierin 
geïntegreerd.  

Dat het vademecum ook effectief tegemoet 
komt aan een nood bij CLB-medewerkers 
blijkt duidelijk uit de statistieken. Sinds de 
lancering in 2017 werd het vademecum 
18.634 keer geraadpleegd.  

Het versterken van de CLB-professional in 
zijn of haar oplossingsgerichte 
vaardigheden is één van de ambities van 
POC+. Door te werken met een ankerfiguur 
in het centrum rond een concreet thema 
(bv. M-decreet) kan de ondersteuning zo 
lokaal mogelijk geboden worden. POC+ 
werkt dan ook complementair aan de 
kennis en expertise in het lokale CLB binnen 
de lerende community GO! CLB.  

 

 



 

Jaarverslag POC 2019-2020 20 

Ondersteuning op casusniveau 

Hiernaast biedt POC+ ook ondersteuning tot op casusniveau. Het gaat daarbij om ondersteuning bij 
complexe casussen waar geen standaardantwoord op gegeven kan worden. POC+ werkt daarbij intern 
multidisciplinair en expertise-overstijgend samen. De onderwerpen waarvoor het vaakst beroep wordt 
gedaan op POC+ voor ondersteuning tot op casusniveau, zijn: 

 Beroepsgeheim; 
 Radicalisering (vanuit de rol die het opneemt als referentiepersoon radicalisering voor de CLB’s);  
 Integratie van minderjarige terugkeerders (child returnees) binnen de onderwijscontext; 

 Verontrusting en complexe casussen rond jeugdhulp;  

 Ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
 Ondersteuning bij de opmaak van een noodplan artsentekort en verpleegkundigentekort.  

6.2. Communicatie 

Website GO! CLB  

Het PRIO-team staat in voor de ontwikkeling en onderhoud van de website www.go-clb.be. Centra kunnen 
hiernaast intekenen op het aanbod om ook hun centrumspecifieke website aan de globale website te 
koppelen. 17 centra (van de 19) maken van dat aanbod gebruik.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werden de websites bezocht door ongeveer 50.000 unieke bezoekers. 
De website voldoet aan alle vereisten inzake GDPR6. Zo werd afgelopen schooljaar ingezet op een strenger 
beleid inzake cookiebeheer.  

Smarties 

Op wekelijkse basis (met uitzondering van de schoolvakanties) ontvangen CLB-medewerkers een 
nieuwsbrief met informatie op maat van het CLB: de Smarties. Verschillende aspecten van de CLB-werking 
(en ruimer) komen daarbij aan bod. De onderstaande onderwerpen zijn het meest voorkomend: 

 Imago: aandacht voor CLB in de pers of in het beleid (Parlement of Minister). 

 Informatie over nieuwe regelgeving of beleidsinitiatieven. 

 Makelaarsfunctie: verwijzing naar relevante studiedagen of materialen. 

 Oproep tot deelname of medewerking aan relevant wetenschappelijk onderzoek.  

 Attenderingen voor het POC-aanbod waarbij opleidingen in de kijker worden gezet.  

 Andere nieuwsberichten zoals relevante vacatures of publicaties in tijdschriften.  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werd de nieuwsbrief verstuurd naar meer dan 800 ontvangers.  

Nieuwsbrief voor Directeurs 

Op maandelijkse basis wordt een aparte nieuwsbrief opgesteld met als doelpubliek de CLB-directeurs. In 
de nieuwsberichten wordt gefocust op relevante informatie ter ondersteuning van de directeurs.  

Tijdens de COVID-crisis werd de frequentie van deze nieuwsbrieven naar omhoog gehaald. Wanneer nodig 
ontvingen directeurs dagelijkse updates met nieuwe informatie. Regelmatig werd een bundeling voorzien 
van de belangrijkste communicatiematerialen en -kanalen.   

                                                           

6 GDPR of AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wetgeving inzake 
gegevensbescherming.  

http://www.go-clb.be/
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Transformatie naar nieuw digitaal intranet: ‘mijn CLB’  

Tijdens het schooljaar 2019-2020 werden volop voorbereidingen getroffen om het oude intranet 
(Smartweb) te verlaten en over te schakelen naar een nieuwe beveiligde omgeving genaamd ‘mijn CLB’. 
Alle GO! CLB-medewerkers kregen aan het einde van het schooljaar toegang tot het platform, dat zijn 
officiële start kende op 1 september 2020.  

6.3. Ontwikkeling materialen  

Van schoolreglement tot model van functiebeschrijving  

Op verschillende manieren ondersteunt de POC+ de CLB’s door middel van de ontwikkeling van 
materialen. Enkele voorbeelden kwamen reeds aan bod zoals de e-modules of materialen ter 
ondersteuning van (nieuwe) regelgeving zoals het vademecum M-decreet. Een ander voorbeeld zijn de 
modellen van schoolreglement, waarbij de inhoud die betrekking heeft op het CLB jaarlijks wordt 
aangepast. Daarnaast worden heel wat materialen ontwikkeld vanuit inhoudelijke expertises, 
bijvoorbeeld ter ondersteuning van de concretisering van een visietekst of als onderdeel van een 
professionaliseringsinitiatief of verandertraject. 

Waar mogelijk wordt ook hier netoverstijgend samengewerkt. Een concreet voorbeeld zijn de LARS-tips 
die ontwikkeld en verspreid werden tijdens het eerste trimester. Hierbij werd iedere week gefocust op 
een concrete registratie of een concreet thema binnen LARS waarvan wordt vastgesteld dat er nog ruimte 
is voor verbetering in de kwaliteit van de registratie. Een ander voorbeeld het draaiboek minderjarige 
terugkeerders uit oorlogsgebied. Dit werd ontwikkeld door de netoverstijgende werkgroep 
kansenbevordering en rijkt handvatten aan ter ondersteuning van CLB-teams die geconfronteerd worden 
met een ‘child returnee’. 

Het schooljaar 2019-2020 vormde daarnaast ook het sluitstuk van het proces rond de ontwikkeling van 
nieuwe modellen voor functiebeschrijving voor CLB-medewerkers. Tijdens dit proces werden nieuwe 
modellen ontwikkeld in samenwerking met de CLB’s. Input van CLB-medewerkers en directeurs werd 
hierbij geïntegreerd. De POC+ trok het proces op inhoudelijk, technisch en redactioneel vlak. Als resultaat 
werden vier nieuwe modellen van functiebeschrijving (maatschappelijk werker, arts, paramedisch werker 
en coördinator) onderhandeld en goedgekeurd op een gezamenlijk tussencomité. De deelnemende CLB’s 
gaan met de onderhandelde en goedgekeurde modellen aan de slag vanaf het schooljaar 2020-2021. De 
ontwikkeling van nieuwe modellen voor de andere CLB-ambten staat op de planning.  

6.4. Makelaarsfunctie 
De makelaarsrol van de POC+ bestaat er in om in het ruime Vlaamse aanbod een selectie te maken van 
opleidingen die relevant zijn voor CLB-medewerkers. Het betreft hier opleidingen in generieke 
vaardigheden voor diagnostici, begeleiders, leidinggevenden enzovoort die zonder een specifieke 
vertaalslag naar de CLB-sector kan worden gemaakt. Voorbeelden zijn opleidingen in communicatie, 
teamoverleg, leiding geven, samenwerking. Aan de hand van enkele criteria stelt de POC een databank 
waaruit op vraag van CLB’s of op eigen initiatief uit kan worden geput voor een lokale, regionale of 
centrale opleiding. 

Om haar makelaarsrol te vervullen stelde de POC een thematisch opgesteld bestand samen van 
organisaties die opleiding of coaching aanbieden. Volgende thema’s worden gecoverd: administratie, 
preventie van burn-out, coaching, standaarden JGZ, krachtgericht werken, management, 
oplossingsgericht werken, verbindend communiceren, presenteren, vergadertechnieken en werken met 
groepen. We werken hierbij vraaggestuurd: CLB’s kunnen aan de POC+ een vraag stellen naar een 
opleiding of organisatie waarna ze verder zelfstandig lokaal initiatief nemen. De mogelijkheid bestaat dat, 
bij brede interesse van meerdere CLB’s, de POC+ een centraal of regionaal aanbod organiseert. Op 
regelmatige basis worden relevante opleidingen eveneens gecommuniceerd naar alle medewerkers of 
directeurs door middel van de Smarties of Nieuwsbrief voor Directeurs. 
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7. 2020: het jaar van de wendbaarheid  

Sinds maart 2020 werd alle ondersteuning prioritair toegespitst op COVID-19. Tijdens de periode maart 
tot en met augustus 2020 was voor de CLB’s een belangrijke rol weggelegd in het garanderen van de 
onderwijsparticipatie van kinderen en jongeren. Ook de POC+ schakelde en stemde het aanbod verder af 
op de noden van de CLB-medewerkers op dat ogenblik. Dit betekende dat het reguliere aanbod sinds 
maart gedeeltelijk werd verlaten. In de plaats werd ingezet op professionalisering rond COVID-
gerelateerde vragen en thema’s, ondersteuning van medewerkers vanuit een concreet ambt (bv. 
directeur of arts) en beleidsvertegenwoordiging.  

7.1. De POC+ gaat (verder) online 
Een eerste belangrijke wijziging had betrekking op de manier waarop professionalisering werd verder 
gezet. In tegenstelling tot vroeger, waar werd ingezet op face-to-face ontmoetingen, werd het POC-
aanbod sinds maart 2020 (bijna) uitsluitend digitaal ingericht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
verschillende vormen: 

 De opmaak van e-modules (zie verder) waar medewerkers 24/7 toegang toe hebben.  

 Professionaliseringsinitiatieven online via Teams-vergaderingen. Dit werd bijvoorbeeld ingericht 
rond concrete thema’s (bv. organisatie van de preventieve gezondheidszorg in tijden van COVID-
19) of voor lerende netwerken (bv. directeurs).  

 Ondersteuning op maat door middel van telefonisch of digitaal overleg, bv. bij de begeleiding van 
verandertrajecten.  

 Een meer intensief aanbod vanuit de helpdeskfunctie waarbij medewerkers zowel per telefoon, e-
mail als online vergadermoment beroep deden op de expertise van de POC+-medewerkers.  

Hoewel een (beperkt) gedeelte van de ondersteuning en professionalisering reeds via online weg verliep, 
daagde COVID-19 de POC+ verder uit tot digitalisering. Hierbij werden de meerwaarde en doelgerichtheid 
voortdurend bewaakt. De COVID-periode leerde ons echter dat digitalisering zijn weg heeft gevonden in 
de professionalisering van CLB-medewerkers.  

In de volgende paragrafen wordt toegelicht hoe de POC+ verder inzette op de ondersteuning van CLB’s en 
CLB-medewerkers in de periode maart tot en met augustus 2020. 

7.2. Professionalisering 

Ondersteuning in de job 

Op korte termijn werd een e-module COVID-19 ontwikkeld en gepubliceerd. De e-module bevat zeer 
uiteenlopende materialen ter ondersteuning van CLB-medewerkers bij de uitvoering van hun opdracht 
ten tijde van COVID. Er wordt gefocust onder andere op thema’s zoals psychosociaal functioneren, 
welbevinden, stress, trauma, radicalisering. De e-module bevat materialen gericht op zowel leerlingen, 
ouders als leerkrachten. De e-module werd als een ‘module in ontwikkeling’ opgevat en steeds 
geactualiseerd op basis van nieuwe inhouden en materialen.  

De POC+ ontwikkelde een draaiboek verontrusting tijdens en na de COVID-19 maatregelen.  

Het vademecum M-decreet werd aangevuld en up-to-date gehouden op basis van de informatie uit de 
coronadecreten waarin tijdelijke maatregelen werden genomen voor het onderwijsveld. Op deze manier 
beschikten CLB-medewerkers steeds over de laatste stand van zaken inzake regelgeving voor 
verslaggeving en adviezen.  
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Voorbereidend op het schooljaar 2020-2021 werd maximaal geschakeld naar een digitaal 
professionaliseringsaanbod voor CLB-medewerkers. Zo werden verschillende online webinars 
georganiseerd met een concrete invulling. Voorbeelden zijn de organisatie van preventieve 
gezondheidszorg in tijden van COVID-19 waar ondersteuning werd geboden bij de organisatie van 
vaccinaties en CLB-consulten en ruimte was voor het stellen van vragen en signaleren van noden.  

Er werd een GO!-eigen draaiboek ontwikkeld ter ondersteuning van de centra. Dit draaiboek werd 
aanvullend op de richtlijnen van de overheid en VWVJ ingevuld en bevatte meer handvatten ter 
concretisering van de CLB-praktijk. Waar nodig en mogelijk werden centra ondersteund met informatie 
over de aankoop van bv. beschermende materialen. Naast de maatregelen die wettelijk bepaald werden, 
formuleerden POC+ en Prodia vrijblijvende handvatten voor de vraaggestuurde werking binnen CLB en 
een mogelijke prioritering hierbinnen. 

Blended hulp 

Vanuit POC+ werd verschillende keren advies verstrekt m.b.t. het gebruik van beeldbeltools en online 
vragenlijsten. Waar nodig werd afgestemd met de DPO7 van het GO! zodat ook GDPR-aspecten in 
rekening werden gebracht. 

Verandertrajecten 

De noden van de centra werden bevraagd door de SPOC (Single Point of Contact, contactpersoon van POC 
en PBD CLB) en op basis hiervan werden materialen ontwikkeld. Daarnaast werden ook verandertrajecten 
in centra verdergezet op digitale wijze. Hierbij was bijzondere aandacht voor de impact van COVID-19 op 
de centrumwerking. 

7.3. Beleidsondersteunend werk 
Door de overheid (het Departement Onderwijs) werden richtlijnen en draaiboeken ontwikkeld voor de 
scholen. Hierbij was nood aan een vertaalslag voor de CLB’s. De POC+ werkte beleidsvoorbereidend 
verschillende materialen uit, die bij wijze van inspiratie gedeeld werden met de overheid en vaak ook 
resulteerden in de uiteindelijke richtlijnen.  

Voor de richtlijnen m.b.t. de preventieve gezondheidszorg werd intensief samengewerkt met de VWVJ.  

De Vlaamse Overheid ontwikkelde verschillende tijdelijke regelgeving n.a.v. COVID. De POC+ leverde 
beleidsvoorbereidend input bij de totstandkoming van de regelgeving. Tijdens de verschillende fasen van 
het regelgevend proces werd gecommuniceerd naar directeurs en medewerkers. De regelgeving werd 
eveneens toegevoegd aan het vademecum M-decreet (zie eerder), zodat medewerkers steeds over de 
meest recente informatie beschikten.   

7.4. Belangenbehartiging 
De belangenbehartiging en vertegenwoordiging in het kader van COVID-19 situeerde zich op verschillende 
overleggen en domeinen.  

 Intern binnen GO! maakte POC+ deel uit van het crisisteam dat de evolutie van de COVID-situatie 
dagelijks op de voet volgde.  

 De POC+ zat rond de tafel bij het overleg met de sociale partners.  

 Hiernaast was er intensief beleidsoverleg over verschillende inhoudelijke thema’s waaraan POC+ 
deelnam. 

                                                           

7 Data Protection Officer  
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Hiernaast werd ook aandacht besteed aan de externe profilering van de CLB’s. Vanuit POC+ werden 
(binnen de ISC) verschillende persberichten opgesteld. De pers werd regelmatig te woord gestaan: zowel 
de geschreven pers, het VRT-journaal als Karrewiet. 

Netoverstijgende samenwerking 

Verschillende materialen werden gedeeld met de andere CLB-netten en -koepels. Er wordt verwezen naar 
elkaars aanbod. Waar nodig worden netoverstijgende richtlijnen of materialen ontwikkeld (bv. op vlak 
van PGZ). Ook de netoverstijgende projecten Onderwijskiezer, CLBch@t en Prodia ontwikkelden 
materialen of pasten hun werking aan COVID aan. Zo verruimde CLBch@t de openingsuren, ontwikkelde 
Onderwijskiezer communicatie en materialen voor het maken van een studiekeuze in tijden van COVID-
19 en bracht Prodia advies uit over het doorlopen van de HGD-fasen. LARS had aandacht voor de 
registratie van de werking onder corona. 

7.5. Helpdeskfunctie 
De POC+ stelde zich laagdrempelig op voor de CLB-medewerkers met vragen of nood aan ondersteuning. 
Prioritaire aandacht ging hierbij naar het ondersteunen van de CLB-directeurs in hun job en de CLB-artsen.  

Vanuit POC+ werd voorzien in een helpdesk die voortdurend bereikbaar was voor centra. Centra konden 
zowel telefonisch als per e-mail beroep doen op POC+-medewerkers. Vaak gestelde vragen werden 
gebundeld in een overzicht en systematisch bezorgd aan alle centra GO!. Waar nodig werden ze bezorgd 
aan de overheid voor publicatie op de website van het Departement.  

7.6. Interne organisatie  
Ook de interne werking van de POC+ werd aangepast aan de nieuwe context van werken. Naast het 
afstemmen van de inhoudelijke opdrachten en focussen op de COVID-context, werd ook de interne 
organisatie aangepast. Zo gingen personeelsvergaderingen en sollicitatie- en functioneringsgesprekken 
voortaan online door.  

Er werd gezocht naar 
alternatieve manieren om het 
contact tussen de collega’s warm 
te houden, ook naast de meer 
(formele) overlegmomenten. Via 
een WhatsApp-groep werd 
laagdrempelig contact mogelijk. 
De werkgroep WOEF 
organiseerde op regelmatige 
tijdstippen een digitale after-
work drink en het schooljaar 
werd op een coronaproof manier 
afgesloten met een uitstap naar 
de Plantentuin van Meise.  
Hiernaast werden op regelmatige 
tijdstippen online ‘check-in’ 
gesprekken georganiseerd met 
de personeelsleden. 
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8. Het POC-aanbod: het resultaat van een proces van evaluatie, 
borging en bijsturing 

Als lerende organisatie stelt de POC+ kwaliteitsvol werken voorop. Dit betekent dat de POC+ inzet op een 
voortdurende kwaliteitscyclus waarbij evalueren, borgen en bijsturen van de begeleiding (waar onder 
andere het professionaliseringsaanbod deel van uitmaakt) voorop staat. De POC+ streeft hierbij naar 
effecten op het niveau van de CLB’s als organisatie, en naar effecten op het niveau van CLB-medewerkers 
als geëngageerde professionals.  

Alle deelnemers ontvangen een bevraging na afloop van een professionaliseringsinitiatief. De informatie 
uit deze bevragingen wordt op verschillende manieren benut. Zo wordt de feedback uit de bevragingen 
op een kwalitatieve manier benut door iedere lesgever: de inzichten van de deelnemers dragen bij tot het 
bijsturen van de inhoud die tijdens de vorming aan bod komt en de manier van lesgeven. Daarnaast wordt 
de info als input meegenomen voor het evalueren van het huidige aanbod en het bijsturen in functie van 
een volgend aanbod. Tot slot dienen de data als input voor de opmaak van dit jaarverslag. In functie van 
opstart vanaf schooljaar 2020-2021 werd deze bevraging ook geëvalueerd en bijgestuurd om nog meer 
zicht te krijgen op de implementatiekansen tot op het niveau van de medewerker en het CLB. 

8.1. Illustratie: introductiedag voor startende medewerkers 
Een concreet voorbeeld van bijsturing vormt de introductiedag voor starters over werken in een GO! 
CLB. Deze introductiedag vormde tot voorheen steeds de eerste dag van het leertraject. De nieuwe 
medewerkers maken kennis met de geschiedenis en opdrachten van het CLB, algemene kaders (zoals het 
pedagogisch project van het GO!, handelingsgericht werken of multidisciplinariteit) en concrete 
informatie over werken in het CLB (met bijvoorbeeld aandacht voor de loopbaan in het onderwijs).  

Hoewel het leertraject minimum tweemaal per schooljaar wordt aangeboden (bij voldoende vraag zelfs 
driemaal), neemt dit niet weg dat de introductiedag voor medewerkers met enige ervaring vaak te laat 
komt in hun CLB-loopbaan en als gevolg nog weinig meerwaarde kan bieden.  

 

Tijd voor bijsturing, met andere woorden. Sinds het schooljaar 2020-2021 wordt de introductiedag 
aangeboden als een online e-module. CLB-medewerkers die zich inschrijven voor het leertraject, krijgen 
toegang tot de e-module. Zij beslissen zelf wanneer én op welke tempo ze de informatie uit de e-module 
doorlopen. Op deze manier kan de e-module eveneens geïntegreerd worden in het onthaalbeleid binnen 
het lokale CLB.   

8.2. Illustratie: nieuwe lerende netwerken voor maatschappelijk werkers 
(MW’s) en de psycho-pedagogische discipline (PPD)  

De POC+ kende reeds een lerend netwerk voor de disciplines artsen en paramedisch werkers, directeurs 
en administratief medewerker personeels- en financieel beheer. Andere inhouden kwamen eerder vanuit 
inhoud aan bod, zoals werken in het buitengewoon onderwijs of integrale jeugdhulp (MDT).  
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De voorbije jaren groeiden de GO! CLB’s als organisaties richting een nieuw teamconcept. Hierin wordt, 
in tegenstelling tot vroeger, meer samengewerkt vanuit rollen (bv. onthalers en begeleiders) en minder 
vanuit ambten of disciplines (waar dit vroeger meer centraal stond). Teams blijven multidisciplinair 
samengesteld, maar werken samen binnen grotere teams waarbij iedereen eigen expertise verwerft 
vanuit de nieuwe rol.  

De evolutie naar het nieuwe teamconcept zorgt ervoor dat sommige medewerkers gaan twijfelen aan de 
manier waarop zij het team kunnen ondersteunen vanuit de eigenwaarde van hun discipline. Om 

medewerkers te ondersteunen in hun nieuwe rol, richt de POC+ sinds het schooljaar 2020-2021 ook een 
lerend netwerk in voor de discipline maatschappelijk werkers (MW) en een lerend netwerk voor de 
psychopedagogische disciplines (PPD).   

De doelstelling van beide lerende netwerken bestaat er uit om, vanuit de eigenheid van de discipline, 
met de deelnemers samen vorm te geven aan het multidisciplinair samenwerken. Vertrekpunten blijven 
een brede kijk op de CLB-werking en de integratie van alle verschillende kernprocessen van de CLB-
werking. Het team professionaliseren bewaakt de samenhang tussen de verschillende lerende netwerken 
en zorgt ervoor dat zij maximaal complementair aan elkaar worden vorm gegeven.  

Dat de inrichting van beide lerende netwerken tegemoet komt aan een reële nood bij CLB-medewerkers, 
blijkt uit de eerste inschrijving. Zo goed als alle CLB’s schreven reeds een medewerker in voor beide 
lerende netwerken.   



 

Jaarverslag POC 2019-2020 27 

9. Bijlagen  

Wil je graag meer lezen? 

Het POC+ aanbod 2019-2020 vind je terug in bijlage of kan je opvragen via poc@g-o.be 

De uitgebreide data bij dit werkingsjaar zijn op aanvraag beschikbaar via poc@g-o.be   

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons via poc@g-o.be   
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