De Raad GO!

De Raad blikt terug op vier jaar mandaat (2011-2014)

Woord vooraf
Op 31 december 2014 komt er een einde aan het mandaat van de Raad GO! in zijn huidige samenstelling. Van begin januari 2011 tot nu
mochten wij ervaren hoe deze vijftien bestuurders zich met veel passie engageerden om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs.
De verkiezingen voor de Raad zijn net achter de rug en dus treedt vanaf 1 januari 2015 de Raad in een nieuwe samenstelling aan. Dit
vonden wij het ideale moment om even terug te blikken op wat er in de voorbije vier jaar verwezenlijkt is. De Raad is de vele maatschappelijke, economische en financiële uitdagingen niet uit de weg gegaan. Dat het GO! in de lift zit, bewijst het aantal leerlingen dat jaar
na jaar toeneemt. En daar doen we het voor: zo veel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen met ons pedagogisch project bereiken,
zodat zij hun plaats en rol in de samenleving kunnen opnemen.
Aan alle leden een welgemeend ‘dank u’ voor de vlotte samenwerking en de niet aflatende inzet om ervoor te zorgen dat het GO! kwaliteitsvol onderwijs kan bieden.

		
Eddy Baldewijns						Raymonda Verdyck
		
uittredend voorzitter Raad GO!					
afgevaardigd bestuurder GO!
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2011-2014: visieontwikkeling door participatie en overleg
De voorbije mandaatperiode stond zoals altijd in het teken
van gelijke onderwijskansen voor iedereen, en om dat beleid te versterken richtte de Raad de focus nog meer op de
waarden van ons PPGO!, op stevig onderbouwde visieontwikkeling, en op doorgedreven participatie en overleg.
De reflectiegroep ‘Diversiteit’ werd herdoopt tot reflectiegroep ‘Gelijke onderwijskansen’. Een werkgroep daarvan
kreeg in 2011 de opdracht de waarden uit het PPGO! uit
te werken tot een richtinggevend waardenkader voor het
GO!, aan de hand van een grootscheepse enquête bij alle
onderwijsparticipanten van het GO!: leerkrachten, leerlingen, ouders, cursisten, directeurs, CLB-medewerkers en andere personeelsleden. De resultaten van de enquête werden
verwerkt en vertaald in het GO! waardenboek, dat in het
voorjaar van 2012 via het GO! publicatiefonds werd uitgegeven. In deze publicatie wordt het DNA van het GO! als
waardengericht onderwijs ontrafeld. Tegelijk werd gewerkt
aan een stappenplan om dit waardenkader in onze scholen
en centra te implementeren.

“Voor het GO! zijn gelijke onderwijskansen een
logische keuze. Dit doel zit van bij het ontstaan
van ons net ingebakken in ons pedagogisch project.
Samen met de GO! waarden staat het PPGO! in een
wederkerige relatie tot gelijke onderwijskansen:
wanneer we het PPGO! en de GO! waarden in
hun geheel realiseren, werken we tegelijk aan
gelijke onderwijskansen en omgekeerd.
Gelijke onderwijskansen creëren voor elke
individuele leerling is een fundamenteel doel van
alle GO! scholen.”

2. Het GO! voert een systeem van integrale
kwaliteitszorg in voor alle instellingen op alle
niveaus (programma Kwaliteitszorg);
3. Het GO! streeft naar brede open scholen met een
multifunctioneel karakter, ingebed in de lokale
omgeving (programma Brede open school);
4. Het GO! investeert in een goede geografische
spreiding en een complementair onderwijsaanbod
dat rekening houdt met de noden van de
maatschappij (programma Onderwijsaanbod);
5. Het GO! waarborgt op elk bestuursniveau een sterk
en professioneel personeelsbeleid (programma
Mensen maken school).

“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 respect en solidariteit
vanzelfsprekend zijn.”
(uit brochure ‘GO! 2020. Samen dromen vormgeven’)

(uit GO! visietekst ‘Gelijke onderwijskansen’)
Deze Raad heeft werk gemaakt van visieontwikkeling op de
lange termijn. Het begon met de goedkeuring - in het eerste mandaatjaar - van een toekomstscenario voor het GO!,
een strategisch plan met een langetermijnvisie tot 2020,
gebaseerd op nieuwe inzichten op het vlak van de demografische trends, sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen, onze sterktes en onze ambities.
GO! 2020 mikt op vijf strategische doelstellingen, te realiseren via een overeenkomstig programma:
1. Het GO! bouwt een kenniscentrum uit om
de beleidsvoorbereiding en de beleidsvoering
op alle niveaus te ondersteunen (programma
Kenniscentrum);

Dankzij een vernieuwd en efficiënter besluitvormingstraject
bij het bepalen van visies en standpunten over specifieke
onderwijsaspecten kon de Raad groen licht geven voor een
hoofd- of deelvisie over de volgende thema’s:
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De school van mijn dromen
Brede open school
Het GO! internaataanbod van de toekomst
Flankerend onderwijsbeleid
Gelijke onderwijskansen
Sociale mix
Maximumfactuur in het basisonderwijs
Schoolkosten en onbetaalde schoolfacturen
Participatie van leerlingen in bestuursorganen
Inclusie
STICORDI
Leren
Evalueren in het secundair onderwijs
Cultuuronderwijs
Talenbeleid

“Voor het GO! zijn gelijke (onderwijs)kansen niet enkel
een verantwoordelijkheid van het onderwijs.
Alle domeinen van de samenleving (welzijn, economie,
tewerkstelling, wonen, onderwijs …) moeten samen
geïntegreerd inzetten op het verwezenlijken van gelijke
kansen voor iedereen. We denken bijvoorbeeld
aan een structurele aanpak van kansarmoede, de
bestrijding van segregatie op de huisvestingsmarkt,
het aanpakken van mattheuseffecten in de
kinderopvang …”

participatief traject waaraan meer dan 11.000 mensen uit alle
geledingen van het GO! hebben meegewerkt. Ouders, leerlingen,
leerkrachten, directeurs, pedagogen en beleidsverantwoordelijken
hebben zich via de algemene peiling uitgesproken over de prioriteiten voor het onderwijs in Vlaanderen.

“Participatie betekent dat men gelooft dat de
complexe problemen waarmee het onderwijs – en
bij uitbreiding de maatschappij – geconfronteerd
wordt, niet meer vanuit één perspectief, rol of positie
mogen aangepakt en eventueel opgelost worden,
maar vanuit verschillende soorten van “weten”. Dit
GO! memorandum bundelt die verschillende soorten
“weten”: het weten van ouders, leerlingen en cursisten,
het weten van de onderwijsprofessionals, het weten van
alle bestuursgeledingen van het GO!.”
(uit GO! memorandum 2014)

(uit GO! visietekst ‘Gelijke onderwijskansen’)
Gewapend met de suggesties uit de GO! denkdagen van
november 2011 ging een werkgroep in opdracht van de
Raad aan de slag om, in nauw overleg met alle bestuursniveaus binnen het GO!, een nieuw samenwerkingsmodel op basis
van participatie en overleg uit te tekenen.
Het nieuwe samenwerkingsmodel heeft duidelijke ambities:
• sneller traject;
• meer betrokkenheid van de basis of het veld
(breder gedragen);
• kwaliteitsvoller beleidsvoorbereiding
(onderbouwd, proactief - anticiperend);
• duidelijke scheiding tussen advies en beslissing;
• respect voor de beslissingsbevoegdheid.
Op 5 juli 2013 stemde de Raad GO! in met het plan voor de implementatie van het nieuwe model.
De voorbereiding van het GO! memorandum 2014 werd uitgekozen om dit participatietraject te doorlopen en concreet uit te
proberen. Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen in mei 2014 besliste de Raad immers om - net als in
2009 - een memorandum met een bijbehorend eisencahier bij
alle politieke partijen te verspreiden. En het werd een succesverhaal. Het GO! memorandum 2014 is het resultaat van een uniek

Het dossier rond levensbeschouwelijke kentekens kwam opnieuw ter tafel bij de Raad. Tijdens de vorige mandaatperiode
had de Raad beslist om een algemeen verbod op het dragen van
levensbeschouwelijke kentekens in te stellen, dat zou ingaan op
1 september 2013. Die beslissing gaf aanleiding tot een aantal
procedures. Uiteindelijk heeft de Raad ervoor geopteerd om het
algemeen verbod te handhaven.

“Neutraliteit betekent dat we een inspanning
leveren om geen waardeoordeel uit te spreken. We
benaderen de zaken met een openheid van geest. Aan
partijdigheid en vooringenomenheid doen we niet mee.
We maken echt het verschil want neutraliteit is geen
onverschilligheid of kleurloosheid.”
(uit ‘GO! waardenboek. Het DNA van het onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap’, uitgave van
het GO! publicatiefonds)

Het GO! zet al geruime tijd in op netoverstijgende samenwerking binnen het openbaar onderwijs. In vier van de vijf
Vlaamse provincies werken GO! scholen en provinciale scholen samen in een netoverstijgende scholengemeenschap.
Ook met het gemeentelijke onderwijs wordt er samengewerkt in scholengemeenschappen. Enkele overheden wilden
nog verder gaan en hebben hun scholen overgedragen aan
het GO!, met name Oostende, Gingelom en Halle (gemeentelijke basisscholen), CVO De Nobel in Tienen (Provincie
Vlaams-Brabant) en COOVI in Anderlecht (Instituut Elishout
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Aangestuurd door de afgevaardigd bestuurder verrichtte de
administratie het voorbereidende werk om de Raad te ondersteunen bij het innemen van een standpunt over nieuwe
ontwikkelingen in het beleid van de Vlaamse overheid.

Pedagogisch beleid

“We hebben vastgesteld dat er een kloof bestaat
tussen droom – het PPGO! – en daad – de realiteit
vandaag. We nemen momenteel tal van initiatieven
om onze droom waar te maken. De confrontatie
met de knelpunten in ons onderwijslandschap
maakt echter de nood aan een hervormd secundair
onderwijs meer dan ooit zichtbaar.

De Raad keurde een referentiekader ‘Levensbeschouwelijke,
ethische competentie’ goed, dat inzet op het belang van
communicatie over de grenzen van levensbeschouwingen
heen, vanuit een gedeeld maatschappelijk engagement.
Het referentiekader moet als basis dienen voor een nauwere samenwerking van de levensbeschouwelijke vakken met
elkaar en met de algemene vakken binnen de specifieke
GO! schoolcontext. De generieke interlevensbeschouwelijke
competenties hebben niet de eigen levensbeschouwing als
uitgangspunt, maar wel het PPGO!, het actief pluralisme en
een genuanceerde benadering van de culturele diversiteit, in
wisselwerking met de eigen identiteit, evenals een engagement voor een betere samenleving.
Momenteel wordt er gewerkt aan een interlevensbeschouwelijke module voor de 3de graad op basis van een pilootproject tijdens het schooljaar 2014-2015. Enkele scholen van
het GO! zullen dit pilootproject opnemen. Concreet wil dat
zeggen dat in de 3de graad leerlingen met verschillende
levensbeschouwingen samen rond een thema werken dat
vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt. Ze
doen dit voor een gelijk aantal uren binnen zowel de levensbeschouwelijke vakken als de algemene vakken (bv. Nederlands, geschiedenis,…).

De Raad nam de geplande hervormingen in het secundair
onderwijs zeer ter harte en formuleerde een standpunt
daarover, hierbij ondersteund door een interne task force
die alle ontwikkelingen op dat vlak van nabij blijft opvolgen.
In oktober 2013 werd via de digitale nieuwsbrief voor professionals een standpunttekst over heel het GO! verspreid.

De visie die de Vlaamse regering in haar
masterplan naar voren brengt sluit aan bij die
van het GO!. Een aantal elementen juichen wij
uitdrukkelijk toe: de nadruk op kansengelijkheid,
het actualiseren en reorganiseren van het aanbod,
het belang van gestandaardiseerde evaluatietools
en de maatregelen ter ondersteuning van de
leerkrachten. Maar we vinden het jammer dat de
Vlaamse regering de implementatie van deze visie
te vrijblijvend benadert..”
(uit ‘Het GO! en het secundair onderwijs van
de toekomst’)
De overeenkomst tussen de Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn om de internaten buitengewoon onderwijs
en de opvangcentra van het GO! over te hevelen naar Welzijn zorgde voor heel wat bezorgdheid in onze geledingen.
Een aantal vastgestelde knelpunten in de werking van de
opvangcentra was de aanleiding. De Raad oordeelde dat
onze opvangcentra onverdeeld bij Onderwijs thuishoren en
dat de vastgestelde knelpunten met de juiste middelen en
omkadering ook binnen Onderwijs kunnen worden opgelost.
Uiteindelijk werd op 4 juli 2014 het Besluit van de Vlaamse Regering “betreffende verblijf en begeleiding tijdens de
schoolvrije dagen in de internaten van het GO! tijdens de
transitiefase” principieel goedgekeurd. Daarmee ging de
transitie van onze opvangcentra (nu ‘instellingen met permanente openstelling’ of IPO’s) officieel van start. Binnen
het GO! zullen acht instellingen instaan voor het verblijf en
de begeleiding van de internen op schoolvrije dagen, met
een totaal van 265 bedden.
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Op 19 september 2014 gaf de Raad de opdracht om een convenant
te sluiten met het Agentschap Jongerenwelzijn en een model van
beheersovereenkomst voor te bereiden, zodat de scholengroepen
van deze instellingen hun overeenkomstverplichting ten aanzien
van de Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn en de Raad
GO! kunnen nakomen.

“De evolutie van de huidige internaten naar een nieuw
concept vergt naast verandering in de benadering van
internaatsopvang uiteraard ook een andere en meer
specifieke omkadering, een substantiële verhoging
van de werkingsmiddelen en investeringen in de
infrastructuur, zeker wanneer we de internaten in
het onderwijscontinuüm plaatsen en begeleiding,
ondersteuning en zorg willen bieden op basis van de
individuele onderwijs- en zorgbehoefte van elke interne.
Vernieuwing vergt ook een andere aanwending van
menselijk potentieel. Creativiteit, netwerking
en samenwerking met de lokale context zijn hierbij
sleutelwoorden.”
(uit GO! visietekst ‘Het GO! internaataanbod
van de toekomst’)
De Raad volgde ook de evolutie in het dossier ‘leerzorg’ van de
Vlaamse overheid. Het M-decreet (decreet met maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) dat op 12 maart
2014 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, is volgens de
Raad een eerste stap in de goede richting om een meer inclusief
onderwijs te realiseren in onze scholen.
Dit decreet sluit immers heel nauw aan bij ons PPGO!, bij onze
visie dat alle kinderen hun talenten moeten kunnen ontplooien
in de school van hun keuze, dat alle kinderen recht hebben op
gelijke onderwijskansen en dat segregatie niet kan. Omdat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteuning op maat
moeten krijgen, zet de Raad in op professionele ondersteuning
van scholen en leerkrachten.

“Het feit dat Vlaanderen het Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een handicap geratificeerd heeft,
moet ons doen nadenken over hoe we kwetsbare
kinderen en jongeren beter kunnen opnemen in onze
scholen van het gewoon onderwijs, zodat ze zich
samen met hun leeftijdsgenoten optimaal kunnen
ontplooien. Het decreet betreffende de noodzakelijke en
dringende maatregelen dat het hele leerplichtonderwijs
omvat, is een stap in de goede richting. Om dit decreet
te realiseren moet echter een aantal belangrijke
randvoorwaarden worden vervuld.”
(uit GO! memorandum 2014)
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Infrastructuurbeleid
In een aantal Vlaamse en Brusselse gemeenten kampen basisscholen al enkele jaren met capaciteitsproblemen. De oorzaken
zijn demografisch: er zijn meer kinderen geboren en er is meer
migratie. Nog steeds moeten ook scholen van het GO! leerlingen
weigeren wegens plaatsgebrek. Van bij het begin van deze mandaatperiode heeft de Raad deze noden constant onder de loep
gehouden.
Sinds 2010 kent de Vlaamse overheid jaarlijks financiële middelen toe om bijkomende plaatsen te creëren daar waar de nood
het hoogst is. Zij verdeelt de middelen over de verschillende capaciteitssteden en gemeenten. Per stad of gemeente worden
de middelen verdeeld via een lokale task force ‘capaciteit’. Het
gemeentebestuur (of de Vlaamse Gemeenschapscommissie als
het om gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat)
coördineert dit. De Raad heeft het nodige gedaan opdat deze
middelen optimaal werden ingezet en dat de projecten op een
professionele wijze werden opgevolgd.
De uitvoering van de projecten zit op schema. Hoe dan ook wenst
de Raad in de toekomst te blijven inzetten op zinvolle en realistische capaciteitsdossiers.

Op basis van een draaiboek en een Facilitair Management
Informatie Systeem werkt een gespecialiseerd team binnen de administratie nu aan de opmaak van zes nieuwe integraalplannen
(voor scholengroepen Brussel, Ringscholen, Maasland, Limburg
Noord, Mandel en Leie en Westhoek). Het ultieme doel is dat elke
scholengroep tegen eind 2017 een integraalplan heeft.
Om de nieuwe accenten in het strategische bouwbeleid te verankeren, gaf de Raad de opdracht voor een audit van de afdeling
Infrastructuur. De Raad greep het auditrapport aan om de missie
en visie van de afdeling te herdefiniëren. Die nieuwe opdracht
luidt als volgt:
“In nauwe samenwerking met haar interne en externe belanghebbenden zal de afdeling Infrastructuur
1. op een efficiënte wijze via een integraal GO! bouwbeleid
de gewenste uitbreiding realiseren;
2. een goed beheer en optimalisatie van het GO!
patrimonium organiseren;
3. inzetten op innovatie en kwaliteitsvolle scholen;
4. het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel
beïnvloeden.”

“De nieuwe leeromgeving is een toegankelijke,
ruime, flexibele, luchtige, functionele ruimte… in
een groene omgeving. Volwaardig technisch en
pedagogisch uitgerust en geconcipieerd vanuit het
duurzaamheidprincipe. Dit vertaalt zich in het benutten
van goede, ecologische bouwmaterialen, de juiste
isolatie, maar ook in het aanwenden van hernieuwbare
energie, het beperken van warmte-, water- en
elektriciteitsverbruik.”
(uit GO! visietekst ‘De school van mijn dromen’)

De Raad nam het besluit om een strategisch bouwbeleid met
nieuwe accenten te ontwikkelen, dat het GO! in staat stelt om
te weerstaan aan de economische recessie, de besparingen en
de zware uitdagingen op korte en middellange termijn, zoals de
slechte staat van de schoolinfrastructuur in Vlaanderen en het
capaciteitstekort. Scholengroepen moeten een langetermijnvisie
op schoolinfrastructuur kunnen ontwikkelen om in te spelen op
de regionale behoeften van de toekomst. Daarom gaf de Raad
de administratie de opdracht om integraalplannen te ontwikkelen. Vandaag beschikken scholengroepen Leuven-Tienen-Landen,
Mechelen en Ant1Gon over een integraalplan.

Personeelsbeleid
Tijdens de vorige legislatuur kondigde de Vlaamse overheid aan dat ze met de sociale partners een debat over de
lerarenloopbaan wenste aan te gaan. De aanleiding daartoe
was de vaststelling dat er op de korte termijn een enorm
lerarentekort dreigt. Uiteindelijk moet het debat uitmonden in een loopbaanpact. Het project ‘Loopbaandebat’ is
dan ook een speerpunt van het programma Mensen maken
school in het strategisch plan GO! 2020. De basisprincipes
van onze visie daarover werden duidelijk en expliciet vermeld in het GO! memorandum 2014.

“School maken is teamwerk. Het is een complexe
opdracht waarvoor veel competenties nodig zijn.
Leerkrachten verdienen voldoende ondersteuning
door zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,
CLB-medewerkers en andere deskundigen. Ook met
hen moet het loopbaandebat rekening houden.”
(uit GO! memorandum 2014)

keltraject voor potentiële leidinggevenden wordt uitgewerkt.
De Raad wil er zo voor zorgen dat leidinggevend potentieel
meer proactief dan nu wordt opgespoord en ontwikkeld.
Een werkgroep werkt het ontwikkelingstraject nu verder uit
in opdracht van de Raad.

De leraar is iemand die bepaalde
professionaliserings- en ontwikkelingsdoelen
heeft bereikt. Leeftijd is niet het criterium. De
leraar is inzetbaar voor specifieke gespecialiseerde
takenvelden binnen de school en de scholengroep.
Tegelijk excelleert de leraar in bepaalde leer- of
vakgebieden, is hij een teamspeler en
in staat om disciplinecoach te zijn binnen en
tussen zelfsturende teams.
De pedagogisch-didactische taken liggen op het
niveau van één of meer klassen.”
(uit GO! memorandum 2014)

Het dreigende lerarentekort was voor de Raad de aanleiding om groen licht te geven voor een campagne rond
‘employer branding’, die over drie jaar werd gespreid. De
campagne ging uit van de vaststelling dat ‘het verschil
kunnen maken’ een van de grootste troeven is van het
lerarenberoep. In de campagne bedankten we de (toekomstige) leerkracht met een oprechte ‘merci’. We maakten daarbij
gebruik van radiospots, direct e-mails naar studenten en
leerkrachten in dienst, sociale media, afstudeerbeurzen, e.d.
In het kader van een goed onthaalbeleid stemde de Raad
in met een vernieuwd concept voor de startersgidsen, die
voortaan de verschillende categorieën van startende professionals en bestuursleden in het GO! wegwijs maken. In
het voorjaar van 2014 werd een startersgids met zowel algemene als functiespecifieke informatie verdeeld tijdens een
onthaalmoment voor de nieuw verkozen leden van de raden
van bestuur.
Ook de kersverse leerkrachten ontvingen bij het begin
van dit schooljaar een startersgids op maat van hun job.
Momenteel wordt gewerkt aan een pakketje voor startende
CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.
De Raad keurde het algemene model van functiebeschrijving ‘algemeen directeur’ goed dat als basis moet dienen
voor het assessment bij de selecties. De Raad besliste eerder
immers dat elke kandidaat voor deze functie een bindend
assessment moet afleggen. Na overleg met alle betrokkenen stuurde de Raad deze procedure op een aantal punten
bij. De Raad besliste bovendien dat er naast de effectieve
aanstellingsprocedure - maar los daarvan - ook een ontwik-
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Financieel beleid
Ook in de periode 2011 tot 2014 was de Raad genoodzaakt om
met minder geld de GO! onderwijskwaliteit in stand te houden.
De Vlaamse regering zette de besparingsmaatregelen immers elk
jaar onverminderd voort. Ook al had de administratie voorheen al
gigantische besparingen gekend, toch nam de Raad jaar na jaar
bijkomende maatregelen om de centrale uitgaven zoveel mogelijk
te beperken. Om op langere termijn te kunnen plannen, werkt de
Raad voortaan met een begroting voor periodes van vijf jaar. De
meerjarenbegroting 2015-2019 is intussen opgesteld.
Verder liet de Raad een beperkte bijkomende audit van de
afdeling Financiën uitvoeren. Het onderzoek verliep aan de hand
van interviews met verantwoordelijken van het financieel management en proceseigenaars, maar ook focusgroepen met budgethouders. Het finale rapport werd op 23 mei 2014 aan de Raad
gepresenteerd.
De administratie werkt alvast een projectplan uit om de aanbevelingen uit het auditrapport op te volgen. De vermelde knelpunten
worden aangepakt bij de uitrol van het project ‘Optimaliseren van
de werking van de centrale diensten’.

Communicatiebeleid
In 2012 keurde de Raad een nieuw persbeleid voor het GO!
goed, dat scholen en scholengroepen moet helpen om
een actief mediabeleid te voeren en om zich te profileren
als een herkenbaar onderdeel van het net. De centrale
diensten zetten vooral in op standpuntvorming en een
parallel communicatief en onderhandelingsspoor. Raymonda
Verdyck verwoordt voortaan het GO! standpunt in onderwijsmateries. Met het nieuwe beleid moet het GO! een eigen stem
in de media verwerven. En het heeft tot goede resultaten
geleid. Jaar na jaar groeit onze aanwezigheid in de media. Het GO!
wordt nu erkend als een volwaardige gesprekspartner in het
publieke onderwijsdebat in Vlaanderen.

“Scholen en instellingen van een onderwijsnet verzorgen
hun communicatie zo goed mogelijk via allerlei kanalen.
Maar ondanks alle goede bedoelingen valt het op hoe
uiteenlopend al die communicatie-uitingen vaak zijn.
Deze verscheidenheid aan producten en lay-out is
verwarrend en wekt geen positieve eerste indruk over
het onderwijsnet. Bovendien worden al die producten
individueel besteld en dat is niet kosteneffectief. Je doet
er dan ook beter aan om allen samen binnen eenzelfde
stramien te gaan werken. Regionale en nationale acties
zouden dan elkaar versterken en de schaalgrootte van
het net zou in je voordeel spelen.”
(uit ‘Communicatie op school. Haalbare ideeën voor een sterk
verhaal’, uitgave van het GO! publicatiefonds)

De Raad gaf groen licht voor het project GO! 25 jaar als de
ideale aanleiding om dit generatiejaar in de verf te zetten,
met alle betrokkenen terug te blikken en vooruit te kijken,
het netgevoel te versterken, maar ook om alle GO! medewerkers - en op de eerste plaats de leerkrachten - te bedanken
voor hun jarenlange inzet. De focus van het feestjaar lag
dus op samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en op netversterkende initiatieven en activiteiten. Het
strategisch congres GO! 1010 van 10 oktober 2012 in het ICC
in Gent had de drie bestuursniveaus met succes samengebracht rond wat ons het sterkst bindt: het PPGO! en de
gedeelde GO! waarden.
Het project GO! 25 jaar heeft dat succes minstens geëvenaard. Het grote verjaardagsfeest op 10 oktober 2014 in Tour
& Taxis, in ware festivalstijl, heeft het enthousiasme zeker
nog aangewakkerd. Bijna vierduizend GO! professionals konden er proeven van interessante lezingen over onderwijsaspecten, een aantrekkelijke onderwijsbeurs met bijna 60
stands, lekker eten en een ontspannende muzikale avond.
Achteraf werd het duidelijk: het GO! heeft een grote groep
enthousiaste deelnemers achter zich en kan bogen op een
groot bezield professioneel organisatieteam, dat over de
eigen (net)grenzen durft te kijken.

Nieuwe huisvesting: Huis van het GO!
Tijdens de tweede helft van deze mandaatperiode is er heel
wat werk en energie gegaan in het zoeken en gebruiksklaar
maken van een ander onderkomen voor de administratie.
Van bij het begin werd geopteerd voor een nieuw gebouw
dat voldoet aan de actuele normen qua duurzaamheid en
energiebeheer, en tegelijk ook voor een meer open werkomgeving en een cultuuromslag naar ‘het Nieuwe Werken’.

Het Huis van het GO! aan de Willebroekkaai in Brussel (langsheen het kanaal Brussel-Willebroek) is het
uithangbord van een frisse, moderne, flexibele administratie en van een onderwijsnet met een open blik
op de toekomst. Het biedt onderdak aan de centrale
administratieve en pedagogische diensten en ook de nascholingssessies worden voortaan hier gegeven.
Het introduceren van het Nieuwe Werken ging gepaard met
een heus veranderingstraject. Er werd overgeschakeld naar
tijd- en plaatsonafhankelijk werken, structureel telewerken
werd mogelijk gemaakt, de tijdsregistratie werd afgebouwd.
Er werd sterke nadruk gelegd op de waarden uit het strategische HRM-plan: samenwerken, openheid, appreciatie, kwaliteit en engagement.
Op 2 januari 2014 namen we definitief onze intrek in het
Huis van het GO!.
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