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VOORWOORD

Het schooljaar 2020-2021 vormt het sluitstuk van het nu lopende driejaarlijks 
begeleidingsplan. Op de valreep geven we je graag al een eerste zicht op de brede 
programmatie voor volgend jaar. In augustus en september zullen we dat aanbod nog 
verder concretiseren. Het is in belangrijke mate een voortzetting van onze focus van de 
afgelopen twee jaren, maar, meer dan in voorgaande begeleidingsperiodes, nopen de 
omstandigheden ons tot wendbaarheid in zowel aanbod als aanpak.

Het huidige begeleidingsplan kwam dynamisch tot stand met maximale betrokkenheid 
van al onze partners. Bovendien startte deze begeleidingsperiode vanuit een nieuwe 
ondersteuningsvisie die een geïntegreerde en resultaatgerichte werking vooropstelt. 
Door verandertrajecten en pedagogisch-didactische professionalisering consequent 
en doelgericht aan elkaar te koppelen, bieden we een unieke meerwaarde voor de 
deskundigheid van onze onderwijsprofessionals.

De effecten die we realiseren sluiten geheel aan op ons PPGO! waarin leerwinst, 21e 
eeuwse vaardigheden, actief burgerschap en welbevinden voorop staan. De integratie 
van het R-OK geeft vorm aan een moderne curriculumbegeleiding die streeft naar een 
evenwicht tussen doelen, begeleiding, opvolging/evaluatie en leef- en leeromgeving. 
Als netgebonden begeleidingsdienst werken we bovendien met jullie samen vanuit een 
gedeelde visie, dit jaar nog eens extra aangescherpt in ons strategisch plan GO! 2030. 

Omwille van de corona-crisis hebben we een luik toegevoegd ter ondersteuning van 
scholen en scholengemeenschappen bij de opstart van het schooljaar 2020-2021. Daarbij 
staat een contextgerichte en vraaggestuurde begeleiding voorop, rekening houdend met 
alle mogelijke opstartscenario’s. Ook wat betreft onze aanpak plannen we, met het oog 
op maximale wendbaarheid, de nodige digitale programmering en noodscenario’s om de 
continuïteit van onze ondersteuning te garanderen.

We houden je de komende periode steeds op de hoogte via onze nieuwsbrieven, onze 
ondersteuningscatalogus en het nieuwsoverzicht pedagogische ondersteuning tijdens de 
coronacrisis.

Saskia Lieveyns   
Adviseur-coördinator PBD-GO!

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/nascholing-en-begeleiding/nascholingscatalogus
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/pedagogische-ondersteuning
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/pedagogische-ondersteuning
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PROGRAMMA’S

1. Ondersteuning bij de opstart van het schooljaar in coronatijden

Scholen en scholengemeenschappen kunnen ondersteuning krijgen bij de opstart van het 
schooljaar 2020-2021. Daarbij staat een contextgerichte en vraaggestuurde begeleiding 
voorop. Volgende aspecten komen daarbij minstens aan bod:

- intake via een oplossingsgerichte SWOT-analyse
- brede beeldvorming van leerlingen en beginsituatieanalyse 
- organisatiemodellen voor differentiatie 

Voor het BaO lanceerden we het instrument Kwaliteitszorg (in en) na coronatijden dat 
je helpt om de kansen en uitdagingen bij de opstart van volgend schooljaar in kaart te 
brengen. Laat je verder inspireren zonder de kwaliteitszorg uit het oog te verliezen via de 
virtuele klas R-OK op SmartSchool.

Voor het SO helpen we schoolteams bij de voorbereidingen en organisatie van volgend 
schooljaar met een nieuwe virtuele ruimte, Vademecum opstart schooljaar 2020-2021, 
opgebouwd volgens 8 thema’s of boxen. Elke box bevat een ondersteuningsfiche met 
toelichting over het WAT en WAAROM. Daarnaast bieden we scholen inspiratie en 
ondersteuning met diverse HOE-vragen.

Verder vind je op onze website een steeds up-to-date overzicht van onze pedagogische 
ondersteuning tijdens de coronacrisis.

2. Schoolbeleid en kwaliteitsontwikkeling

Met het PPGO! als basis en kwaliteitsontwikkeling als motor, blijft PBD-GO! ook volgend 
schooljaar het belang van een geïntegreerd en breed beleid benadrukken. Daarbij staan 
alle beleidsdomeinen met elkaar in verband en beïnvloeden ze elkaar positief. 

We zetten volgend schooljaar nog steeds sterk in op het professionaliseringsinitiatief (PI) 
kwaliteitsontwikkeling via R-OK-WIJS en R-OK-ZET, op het PI gedeeld leiderschap en op 
het professioneel continuüm voor toekomstige en startende leidinggevenden. Deze PI’s 
zullen volgend schooljaar corona-proof aangeboden worden.

Via de nascholingsagenda is bovendien een aanbod van kortdurende, alleenstaande 
initiatieven terug te vinden. Deze opleidingen kunnen gezien worden als aanvulling 
bij het 3BP-aanbod en bij de ondersteuning van onze pedagogisch begeleiders met 
specialisatie schoolontwikkeling. In het eerste semester van volgend schooljaar worden 
heel wat opleidingen aangeboden die door Covid-19 dit schooljaar werden geannuleerd. 
Er is wellicht ook nog een plaatsje vrij voor jou. In het tweede semester worden nieuwe 
opleidingen aangeboden waarvoor leidinggevenden en leden van een beleidsteam op 
individuele basis kunnen inschrijven. 

https://pro.g-o.be/nieuws/4766
https://pro.g-o.be/nieuws/4772
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/pedagogische-ondersteuning
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/pedagogische-ondersteuning
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/nascholing-en-begeleiding/nascholingscatalogus
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Neem eind deze maand zeker een kijkje in de nascholingsagenda. Je zal er 
opleidingen aantreffen i.v.m. functionerings- en evaluatiegesprekken, coachen, time- 
en energiemanagement, verbindend communiceren, bemiddelen, teamontwikkeling, 
inclusieve besluitvorming, conflictvaardigheden, enz. Uiteraard kunnen deze opleidingen 
met vooral expert-partnerorganisaties, waarbij PBD-GO! zijn makelaarsrol opneemt, 
ook aangevraagd worden op maat van je school, je centrum, je scholengroep of 
scholengemeenschap.

3. Leerlingenbegeleiding

Deze crisis maakte het belang van een sterke leerlingenbegeleiding nog eens duidelijk. 
We willen schoolteams breed ondersteunen in de realisatie van onze visie ‘iedereen 
leerlingenbegeleider’ in een samenhangend aanbod. Daarom vertrekken we vanuit een 
verandertraject (VT) met bijpassende professionaliseringsinitiatieven (PI’s) rond leren en 
studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, gezondheid en specifieke onderwijsbehoeften. 

Daarnaast bieden we ook nog altijd een traject voor zorgcoördinatoren en een traject 
coördinatie leerlingenbegeleiding SO. Ter ondersteuning van dit alles ontwikkelen we de 
online module e-LLB die de basisconcepten verheldert. In het verdiepend aanbod vind je 
cursussen die dat thematisch verdiepen of uitbreiden.

4. BuO

Handelingsplanning is en blijft het DNA van het buitengewoon onderwijs, of we nu 
voor meer afstandsonderwijs kiezen of niet. Het is net nu dat het nog duidelijker wordt 
dat een individueel handelingsplan – beeldvorming, beginsituatie, zorg-opvoedings- en 
onderwijsbehoeften, doelenselectie, strategieën/uitvoering en evaluatie - ons de nodige 
tools aanreikt om leerlingen te ondersteunen in het realiseren van hun doelen. De focus 
in het schooljaar 2020-2021 ligt op het leren.

VT Leerlingenbegeleiding

e-LLB

PI
OLB

PI
Leren en
studeren

PI
Gezondheid

Verdiepend aanbod LLB

PI
co-LLB

SO

PI
ZoCo

PI
SOB

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/nascholing-en-begeleiding/nascholingscatalogus
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5055/9522
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5124/9599
https://pro.g-o.be/nascholing/catalogus?j=2020-2021&f=kthema.zorg
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5. Nieuw! Programma aanvangsbegeleiding BaO - SO

Ook de starters in het onderwijs zijn de helden van vandaag. Om hen te ondersteunen 
in hun nog jonge loopbaan hebben we een aanbod uitgewerkt waar starter en coach/
mentor hun gading in kunnen vinden. Het is een volledig programma waarin we 
professionalisering koppelen aan een verandertraject voor de school om zich te vestigen 
als professionele leergemeenschap. Starter en coach kijken beide welke sessies ze nodig 
hebben.

 

6. Secundair onderwijs

Modernisering SO

In de begeleiding en professionalisering van onderwijsprofessionals in het SO gaat er 
volgend schooljaar opnieuw veel aandacht naar de modernisering SO. We bereiden 
ons voor op de modernisering van de tweede graad waarbij we ondersteuning 
bieden aan scholen op organisatieniveau en leraren professionaliseren inzake de 
curriculumvernieuwing. Uiteraard zetten we onze ondersteuning voor de vernieuwde 
eerste graad verder.

Duaal leren

Ook op de implementatie van standaardtrajecten duaal leren zetten we verder sterk in, 
met als aanvulling op de inhoudelijke didactische professionalisering het vernieuwde PI 
trajectbegeleiding duaal leren. 

CLIL

De professionalisering die we het afgelopen schooljaar rond CLIL aanboden, gieten 
we het volgende schooljaar in een PI-VT voor CLIL-leraren, talenbeleidscoördinatoren 
en directeurs met info- en verdiepingssessies, netwerk- en ontwikkelsessies én 
klasvloerondersteuning. 

 

 
 
 
Ondersteuningsaanbod 2020-2021 
bewaard op 25-06-2020 4 
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opnieuw veel aandacht naar de modernisering SO. We bereiden ons voor op de modernisering van de 
tweede graad waarbij we ondersteuning bieden aan scholen op organisatieniveau en leraren 
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Duaal leren 

Ook op de implementatie van standaardtrajecten duaal leren zetten we verder sterk in, met als aanvulling 
op de inhoudelijke didactische professionalisering het vernieuwde PI trajectbegeleiding duaal leren.  

CLIL 

De professionalisering die we het afgelopen schooljaar rond CLIL aanboden, gieten we het volgende 
schooljaar in een PI-VT voor CLIL-leraren, talenbeleidscoördinatoren en directeurs met info- en 
verdiepingssessies, netwerk- en ontwikkelsessies én klasvloerondersteuning.  

OKAN 

Tot slot is er het blijvende aanbod voor OKAN-leraren en vervolgschoolcoaches en voorzien we 
uiteenlopende specifieke netwerken en opleidingen om onze onderwijsprofessionals SO te versterken. 

•curriculum
•klasmanagement
•communicatie met ouders
•persoonlijke ontwikkeling: 

timemanagement voor 
leerkrachten (webinar)

•portfolio voor starters
•intervisiemomenten

PI voor starters

•2- daagse opleiding ROCK: de 
mentor als rots voor de 
beginnende leerkracht

• methodieken & werkvormen 
voor de coach

•PLG als kader
• intervisiemomenten

PI voor 
coaches • Wie doet wat in AB ?

• noden van de starter
• waarom PLG ?
•taken en rollen vanelk
•PLG: hoe ?
•intervisie starters
•intervisie directies
•AB in 

professionaliseringsplan van 
de school

VT
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Vernieuwd programma burgerschap secundair onderwijs

De eindtermen voor de 1ste graad secundair onderwijs werden vernieuwd en zo ook het 
PI burgerschap SO. Het vernieuwde PI heeft als doelgroep leraren 1ste graad secundair en 
is sterk geënt op de transversale eindtermen (TRET) burgerschap. Dit PI kan ook op maat 
georganiseerd worden voor een school of scholengroep. Hiervoor kan je contact opnemen 
met onze projectmanager Sylvie Decommer.

OKAN, netwerken en opleidingen

Tot slot is er het blijvende aanbod voor OKAN-leraren en vervolgschoolcoaches 
en voorzien we uiteenlopende specifieke netwerken en opleidingen om onze 
onderwijsprofessionals SO te versterken. 

7. Basisonderwijs

PI LIST 

LIST staat voor leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering of ook “lezen is 
top”. Wil je als school inzetten op effectief en efficiënt leesbeleid en leesonderwijs? Dan 
is LIST het onderbouwde antwoord op je wens. Binnen LIST ga je via een totaalaanpak 
van het leesonderwijs intensief aan de slag om de kinderen vlot te leren lezen. Er worden 
data verzameld om de voortgang van de leerlingen te monitoren. LIST beschikt ook over 
een laag voor kinderen waarbij lezen wat moeilijker gaat.

Programma burgerschap SO

PI 
inhoud en didactiek

• identiteit
• diversiteit
• dialoog
• participatie, rechten en plichten
• maatschappelijke domeinen
• democratische besluitvorming
• de moderne rechtsstaat

PI 
lesson study
burgerschap

• 5 sessies

VT
burgerschap

• burgerschapscultuur  
met de whole school 
approach 

• burgerschapsbooster 
als BSA en leidraad 
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Wiskunde

Het is onze ambitie om te excelleren in wiskunde en een maximale leerwinst te 
boeken voor elk kind. PBD-GO! heeft daartoe een samenhangend en opbouwend 
wiskundeprogramma uitgewerkt. We focussen op vijf didactische principes die 
kenmerkend zijn voor een goed wiskundeprogramma en die een krachtige leeromgeving 
mogelijk maken:

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

Aangepast aanbod muzische vorming

Ook ons aanbod voor muzische vorming in het basisonderwijs onderging wat 
wijzigingen.  Het PI voor muzische vorming wordt wat lichter in aantal sessies per 
module en er is een evaluatiemodule toegevoegd. Cruciale vraag in deze module: hoe kan 
je muzische vorming evalueren bij de kinderen? 
In het verdiepend aanbod kunnen dan uitbreidingen en verdiepingen worden gevolgd 
voor zingen, kunstbeschouwing en integratie van de domeinen. Ook muzisch hoekenwerk 
met de oudste kleuters staat op het programma. Nieuw is een aanbod specifiek voor de 
jongste kleuters.  

muzische
vorming

• basismodule
• beeld
• muziek
• drama
• beweging
• evaluatie 

verdieping

• muziek: zingen
• muzisch hoeken- 

werk met kleuters
• integratie van de 

domeinen
• kunst 

beschouwen 
met kinderen

aanbod 
jongste
kleuters

• muzisch werken: 
de kleine zeppelin

• muzische 
workshops

• workshops 
muziek

• drama- 
activiteiten

media 

• basismodule
• beeld
• muziek
• drama
• beweging
• evaluatie 
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STEM

Ben je nieuwsgierig naar hoe iets werkt of waarom de dingen zo werken? Vraag je je me-
teen af hoe je daarvan gebruik kunt maken om je eigen ontwerpen te realiseren? Wil je je 
enthousiasme hierover overbrengen aan de kinderen op school? Dan is STEM iets voor jou 
en je team. Je verdiepen in STEM-didactiek helpt je om meer dan elementen uit wete-
schappen, techniek, engineering en wiskunde te combineren. Het betekent eveneens het 
onderzoekend leren koppelen aan het ontwerpend leren: oplossingen zoeken voor kleine 
en grotere problemen die bovendien gekoppeld worden aan de SDG’s (duurzaamheids- 
doelstellingen) waardoor de kinderen niet enkel oplossingen zoeken voor zichzelf maar 
ook voor anderen. Voel je je (nog) niet echt veilig bij dit alles dan helpen we je graag 
verder in de verschillende modules tijdens het PI-traject STEM. Tijdens de intake wordt in 
afstemming met de school bepaald hoe het traject zal verlopen, vanuit ontwerpend leren 
of vanuit onderzoekend leren.

8. Volwassenenonderwijs

De pedagogisch begeleiders volwassenenonderwijs blijven volgend schooljaar inzetten 
op expertise-uitwisseling door het faciliteren van lerende netwerken, collegiale visitaties 
en inspiratiedagen over verschillende thema’s. Anderzijds bieden zij opnieuw een aantal 
duurzame verandertrajecten (VT) en  professionaliseringsinitiatieven (PI) aan.   
Via de nascholingskalender zal begin volgend schooljaar een stevig verdiepend aanbod 
aan kortdurende opleidingen voor diverse doelgroepen binnen het volwassenenonderwijs 
worden aangeboden. Je mag begin volgend schooljaar ook een helder overzicht van het 
totale ondersteuningsaanbod verwachten.

PI STEM

intake

ontwerpend
leren

onderzoekend
leren

lerend
netwerk

bedrijfs-
bezoek

klimaat-
mobiel

weten-
schappen

in een
notendop

STEM
portfolio

compu-
tationeel
denken

Opties:

https://pro.g-o.be/nascholing/catalogus?f=afd.pbd&f=doel.volwassen
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9. Profond

Team ProfOnd heeft als missie het versterken van de ondersteuners en hun context. 
Elke vraag van coördinatoren of ondersteuners wordt eerst opgevolgd met een 
vraagverhelderingsgesprek. Samen bepalen we een plan van aanpak en een timing. Dit 
kan ondersteunen en begeleiden van een proces zijn, maar ook het inzetten van een 
professionaliseringsinitiatief, bv. Het PI specifieke onderwijsbehoeften (SOB) en het PI 
gedrag. Dat kan via live-bijeenkomsten, maar ook digitaal of een combinatie van beide. 
Voor meer informatie kan je terecht op ondersteuningmodel@g-o.be of de contactpersoon 
van jouw regio.  

10. Internaten en IPO’s

Ook internaten en IPO’s vervullen een belangrijke rol in de maatschappij en 
ons schoollandschap. Ze bieden kinderen en jongeren niet alleen structuur en 
studiebegeleiding maar vormen vaak ook een thuis. De kwaliteitsvereisten hiervoor 
werden in 2018 vastgelegd in het RiK. We willen internaten zo veel mogelijk ondersteunen 
bij de brede implementatie van het RiK binnen hun werking. Hiervoor vertrekken we 
vanuit een professionaliseringsinitiatief (PI) met als bijkomende handvatten een RiK-Wijs 
en RiK-ZET. Voor de IPO’s blijven we inzetten op de maandelijkse, thematische lerende 
netwerken en houden we de vinger aan de pols bij hun vooruitgang in deze transitie.

11. CLB’s

Het begeleidingsaanbod voor de CLB’s krijgt vorm vanuit een complementariteit en 
synergie tussen PBD-GO! en POC. Als één team ondersteunen we de competentie-
ontwikkeling van CLB-medewerkers tot geëngageerde professionals. Net zoals voor 
scholen zijn professionaliseringsinitiatieven (PI) en verandertrajecten (VT) onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De focus van het ondersteuningsaanbod ligt volgend jaar op de 
implementatie van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.

De samenwerking tussen PBD-GO! en POC concretiseert zich in: 

- Begeleiden van opvolging doorlichting
- Begeleiden van fusieprocessen
- VT rond nieuwe organisatiemodellen CLB
- PI en VT leiderschap en het lerend netwerk voor directies
- Flankerend aanbod rond specifieke thema’s

Een overzicht van het volledige aanbod kan je raadplegen in de e-module.

mailto:ondersteuningmodel@g-o.be
https://toll-net.be/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=42383
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