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Dit komt tijdens deze sessie aan bod …

• Leerlingenbegeleider zijn we samen!
• Aanbod 3BP ‘21-’24: barrières tot leren wegnemen bij kinderen
• E- LLB geeft ons een gemeenschappelijke taal en kaders
• E-SOB: met meer zelfvertrouwen in fase 2 en 3 begeleiden
• Toegangspoort tot LLB: de GO! mindset

Programma



Leerlingenbegeleider zijn we 
samen!
LLB in het GO!



’Gepersonaliseerd samen leren 
betekent voor het GO! dat we met élke 
leerling maximaal rendement beogen 
op vlak van leervermogen, leerwinst 

en motivatie’

Gepersonaliseerd Samen Leren



Decreet LLB 27/4/2018

• erkenningsvoorwaarde met minimale vereisten
• school is eindverantwoordelijke
• 4 domeinen:

• zorgcontinuüm
• principes HGW
• samenwerkingen
• LLB in het R-OK

• ontwikkelingsschalen LLB inspectie

Decreet leerlingenbegeleiding



LLB binnen het R-OK



LLB en de HGW-GO! cyclus



Vertrekken vanuit het PPGO!

‘Hoe kunnen we kinderen helpen zich te 
ontwikkelen tot evenwichtige, veerkrachtige en 
gelukkige volwassen wereldburgers, die samen 
met anderen hun idealen vormgeven en 
omzetten in actie?’

Visie op LLB in het GO!

Als GO! professionals stellen we allen deze vraag. We zetten ons 
dagelijks in om dit te realiseren. 



Relationeel kader



Leerlingenbegeleiding in het 
begeleidingsplan ‘21- ’24
Barrières tot leren wegnemen bij kinderen

We willen voor alle leerlingen gelijke onderwijskansen, 

maximale leerwinst en het versterken van actief burgerschap

realiseren door in te zetten op een goede begeleiding

van leren en studeren, onderwijsloopbaan (OLB) en gezondheid



Iedereen leerlingenbegeleider = leerlingenbegeleiding is teamwork!

Ø Ondersteuning in elke rol
Ø Ondersteuning van het samen- verhaal: (beleid en cultuur)

Uitgangspunten

Begeleiden in de klas, doorheen het curriculum.

Kern van het begeleiden = tijdens de lessen, door de leraren
Ø Geïntegreerde LLB-ondersteuning via de onderdelen curriculum BaO en SO in ons aanbod



LLB scan

• Vanuit de 4 domeinen

• Conform de HGW- GO! cyclus

• Afgenomen op schoolniveau 

• Met rapport op school- en scholengroepniveau

• Maakt groeikansen en sterktes visueel 

Vanuit een degelijke analyse



Voorbeeld scan



Voorbeeld rapport



Begeleidingsstrategie van de PBD



Materialenbank en helpdesk

• Instrumenten op de GO! navigator
• Belangrijke kaders zoals HGW GO!, GO! mindset
• Concrete tools om die naar praktijk om te zetten
• Starten bij e-LLB (straks meer)
• Korte zelftest => route doorheen de materialen 

volgens aangereikte strategieën

Helpdesk
• FAQ's op Smartschool
• Q&A live sessies



Professionele leergemeenschappen met focus 
LLB

PLG

• Op scholengroep niveau
• Interne kennis positief aangewend voor kennisdeling en 

expertisevorming
• Inhoudsbepaling bij deelnemers
• Begeleiding om zelforganiserend te worden
• leren met en van elkaar 



Opleidingen van zorgcoördinator, coördinator LLB SO, coördinator ondersteuningsteams , beheerder internaten

Flankerend aanbod LLB

Specifieke barrières voor leren wegnemen

Focus van onze ondersteuning in LLB = wegnemen van barrières voor leren

In het flankerend aanbod:  trainingen door externe partners die dieper ingaan op specifieke barrières

• Hoogbegaafdheid

• Motivatieverlies

• Grensoverschrijdend gedrag

• Communicatie met ouders

• …

Sterke rollen voor leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren



E-LLB

E-module leerlingenbegeleiding

• Waarom

• Doel

• Wat

• Voor wie

• Verder verloop





• Iedereen in het GO! is leerlingenbegeleider 
• Nood aan gemeenschappelijk basiskader als 

fundament voor aanbod LLB, intern en extern
• LLB vanuit het pedagogisch project GO! tot op de 

klasvloer
• E-module i.k.v. poolstervisie 

• keuze voor blended learning
• op eigen tijd, plaats en tempo aan e-LLB werken

Waarom?



‘Los van plaats en tijd kan elke onderwijsprofessional 
zich ontwikkelen op vlak van leerlingenbegeleiding’



• Inzicht in een gelijkgerichte GO!-visie m.b.t. leerlingenbegeleiding

• Inzicht in overkoepelende, gemeenschappelijke kaders 

• Sensibiliseren van ons motto: ‘Elke onderwijsprofessional is een leerlingenbegeleider’

• Inzicht in basisconcepten over leerlingenbegeleiding

Onderwijsprofessionals sterker maken in:

Doel e-LLB



• Een gemeenschappelijke taal rond leerlingenbegeleiding

• Voorkennis met betrekking tot leerlingenbegeleiding vergroten

• Realiseren van niveau-overschrijdende co-creatie

Onderwijsprofessionals sterker maken in:

Doel e-LLB



• Een menusysteem

• Inhouden die voorbereiden op het aanbod LLB

• Evidence-based inhouden die evolueren o.bv. voortschrijdend inzicht, maatschappelijke tendensen 

en behoeften uit het veld

• Een combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden, illustraties, oefeningen en kaders

Een digitale basismodule met …

Wat is e-LLB?



Dan is de e-LLB zeker iets voor jou!

Ben jij een …

• Leerkracht
• Zorgcoördinator
• Leerlingenbegeleider 
• Ondersteuner
• Paramedicus /orthopedagoog
• Directie
• CLB medewerker
• Pedagogisch begeleider GO! 

Voor wie?



Timing

• Pilootprojecten na paasvakantie

• Verwerken feedback en verfijnen

• Vanaf oktober toegankelijk binnen GO! Navigator 

Verder verloop





E-SOB

e-module specifieke onderwijsbehoeften

• Doel

• Wat

• Voor wie

• Verder verloop



Focus op fase 2 en 3 in het gewoon onderwijs

• Met meer zelfvertrouwen leerlingen ondersteunen

• Parate kennis over opties voor leerlingen met SOB

• Kennis van het vakjargon

• Biedt mogelijke strategieën

• Geeft inspiratie over mogelijkheden

Doel



• 4 submodules (aanpassingen, flexibele leertrajecten, IOV en IAC)

• Inhouden afgestemd op mogelijkheden voor individuele leerlingen

• Expertise vanuit regelgeving en praktijkervaring door competentiebegeleiders

• Een combinatie van theorie en praktijk d.m.v. filmpjes, oefeningen, hulpmiddelen …

Een digitale module met …

Wat is e-SOB?



Dan is de e-SOB zeker iets voor jou!

Ben jij een …

• Leerkracht
• Zorgcoördinator
• Leerlingenbegeleider 
• Ondersteuner
• CLB medewerker
• Pedagogisch begeleider GO! 

Voor wie?



Timing

• Pilootprojecten sinds krokusvakantie

• Verwerken feedback en verfijnen

• Vanaf oktober toegankelijk binnen GO! Navigator

• Onderdeel van aanbod LLB  + ondersteuningsteams

Verder verloop





GO! mindset

Toegangspoort tot leerlingenbegeleiding



GO! eigen kader en inspirator

• Grondhouding

• Vertrekpunt LLB in het GO!

• Ontwikkelingsgericht

• HGW-GO!

• Verbindend werken

Focus op de GO! mindset



GO! mindset

‘De leraar heeft een onvoorwaardelijk geloof in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Deze 
mindset brengt hij ook over bij de leerlingen die op 
hun beurt geloven in hun eigen kunnen en meer 
gemotiveerd gaan leren’



Samen zijn we sterk!


