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Woord vooraf 
 
VONAC vzw, de pedagogische begeleidingsdienst van VOOP vzw wil met dit begeleidingsplan 
tegemoet komen aan de decretale kerntaak zoals bepaald in art. 15 § 2 van het decreet 
betreffende de kwaliteit van het onderwijs van 8 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 mei 2022: 
“Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt vijfjaarlijks een begeleidingsplan op voor de 
volgende vijf schooljaren. Zij dient dit uiterlijk in bij de bevoegde dienst op 1 april voorafgaand 
aan de start van het eerste schooljaar van de periode van in totaal vijf schooljaren waarop het 
begeleidingsplan betrekking heeft. In afwijking hiervan dient iedere pedagogische 
begeleidingsdienst uiterlijk op 30 september 2022 een begeleidingsplan in bij de bevoegde 
dienst voor een periode van drie schooljaren die betrekking heeft op de schooljaren 2022-
2023, 2023-2024 en 2024-2025.” 
 
Dit begeleidingsplan houdt rekening met deze wijzigingen in de regelgeving, het 
kerntakendebat, de aanbevelingen door de commissies Monard, de wijzigingen in onze eigen 
organisatie en de vragen en noden van onze scholen. 
 

Deel 1: Onze organisatie 

1. VOOP  –  Vlaams Onderwijs Overlegplatform 
 
VOOP is de koepel van het vrij niet confessioneel onderwijs in Vlaanderen. Het is een kleine 
scholenkoepel die staat voor het vrijzinnig humanisme. De koepel telt een twintigtal scholen 
met zowel gewoon als buitengewoon onderwijs, lager evenals secundair. De scholen liggen 
verspreid over heel Vlaanderen. 
 
Scholen die kiezen voor VOOP kiezen voor: 

▪ Onafhankelijkheid 
o De schoolbesturen behouden integraal hun volledige onafhankelijkheid en dat op 

alle vlakken van de schoolwerking, bv. pedagogisch project, strategische keuzes 
of personeelsbeleid. 
 

▪ Gelijkgezindheid 
o Een samenwerking van gelijksoortige instellingen met vergelijkbare 

problematieken. 
o Veel uitwisseling, intervisie en netwerking voor directies, middenkaders en 

andere medewerkers. 
 

▪ Kwaliteit 
o Een ploeg van enthousiaste en professionele, breed gevormde begeleiders en 

ondersteuners voor de scholen via de PBD VONAC. 
o Intense ondersteuning op vlak van kwaliteitsontwikkeling en professionalisering. 
o Ook voor technisch-inhoudelijke vragen zorgt VOOP voor een antwoord.  
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▪ Maatwerk 
o Ondersteuning en begeleiding op maat van de school; door het beperkt aantal 

scholen kan er intenser, sneller, flexibeler en op maat van de school worden 
ondersteund. VOOP is de koepel van de korte keten. 

o Hebben VOOP of VONAC zelf geen expertise in huis dan wordt een makelaarsrol 
opgenomen om scholen in contact te brengen met gespecialiseerde derden. 

o Op maat ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften via het 
eigen ondersteuningsnetwerk OKOplus, georganiseerd vanuit OKO. 
 

▪ Maximaal rendement 
o Minimale kost voor toetreding tot VOOP: een sokkel van amper € 250/jaar per 

school plus een bedrag van slechts € 7,5 per voltijds organiek ambt per jaar (bij de 
andere onderwijsverstrekkers bedraagt de bijdrage meerdere procenten van het 
werkingsbudget).  

o Ondersteuning, begeleiding en nascholingen zijn momenteel gratis (eventueel 
catering en vervoer zelf te betalen). 
 

De raden van bestuur van VOOP en VONAC hebben er steeds voor gekozen om het 
personeelsbestand bij VONAC onder te brengen. De koepel VOOP heeft geen eigen 
personeel. Op die manier kon ook de toetredingskost voor de scholen minimaal gehouden 
worden. Enkele van de VONAC-medewerkers nemen dus zowel PBD- als koepeltaken op 
(ten dele gefinancierd vanuit eigen middelen).  
 

2. VONAC  =  VOrmings- en NAscholingsCentrum van VOOP 
 
VONAC is de Pedagogische BegeleidingsDienst (PBD) van VOOP en werkzaam binnen alle 
decretale doelstellingen van de PBD. 

 
De pedagogische begeleidingsdienst begeleidt de onderwijsinstellingen in kwestie en hun 
personeelsleden in het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding, zoals bepaald in artikel 4, § 2 van het decreet van kwaliteit van 
onderwijs van 8 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 mei 2022. 
 
Dit houdt in dat de pedagogische begeleidingsdiensten werken aan de volgende doelstellingen 
via de begeleiding die ze opzetten, waarbij ze vertrekken vanuit het pedagogisch, artistiek-
pedagogisch of agogisch project van de onderwijsinstelling in kwestie en ze steeds rekening 
houden met de noden en de vragen van de onderwijsinstelling in kwestie: 
 

1. Het versterken van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van 
onderwijsinstellingen, in rechtstreeks contact, met aandacht voor het versterken van 
hun pedagogisch en didactisch handelen en met het oog op de ontwikkeling van alle 
lerenden. 

 
2. Het versterken van de onderwijsinstellingen als professionele lerende organisatie. 

De pedagogische begeleidingsdiensten geven hierbij voorrang aan die instellingen 
waar zich de grootste noden op deze vlakken situeren. 
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3. Het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in kwestie bij de realisatie van hun 

eigen pedagogisch, artistiek-pedagogisch of agogisch project. 
 
4. Het begeleiden van de implementatie van bepaalde beleidsprioriteiten van de 

Vlaamse Regering bij de onderwijsinstellingen, zoals bepaald in artikel 19/2. 
 

3. De scholen aangesloten bij VOOP 
 
Het werkveld van de begeleidingsdienst bestaat per 1 februari 2022 uit 6 scholen voor 
gewoon basisonderwijs, 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs, 6 scholen voor 
secundair onderwijs gespreid over 16 verschillende vestigingsplaatsen en 1 school voor 
buitengewoon secundair onderwijs. In totaal gaat het om 30 vestigingsplaatsen. Op 1 
februari 2022 telden deze scholen samen 440,96 voltijds organieke ambten.  
 
In september 2022 omvat het aanbod binnen onze secundaire scholen in het eerste leerjaar 
van de eerste graad een A-stroom en een B-stroom. Het tweede leerjaar van de eerste graad 
bevat verschillende studierichtingen gaande van economie en organisatie, klassieke talen, 
maatschappij en welzijn, moderne talen en wetenschappen, stemwetenschappen, een 
opstroomoptie tot Freinetpedagogie. Zowel in de tweede graad als de derde graad worden 
binnen onze scholen zowel studierichtingen met doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit als 
arbeidsmarktgerichte finaliteit aangeboden  
 
Binnen het basisonderwijs wordt een breed spectrum aan pedagogische visies en 
methodieken aangeboden, gekoppeld aan de eigenheid van de scholen.  
 
Het buitengewoon onderwijs biedt zowel de types 2, 3, 4 en 9 als basisaanbod aan en heeft 
tevens competenties in huis voor type 7 en voor kinderen en jongeren met meervoudige 
beperkingen. 
 
Onze koepel heeft doelbewust geen gemeenschappelijk pedagogisch project voor de scholen 
gezien de grote verscheidenheid in pedagogische visies en de grote mate van autonomie die 
de schoolbesturen wensen te behouden.  
 
Een overzicht van de VOOP-scholen met hun studieaanbod is toegevoegd als bijlage. 
 

4. Personeelsbestand 
 
Per 01-09-2022 beschikt VONAC over een viertal pedagogische begeleiders, die allen deeltijds 
voor VONAC werken: 
 1 halftijdse begeleider (bachelor) voor begeleiding en ondersteuning in scholen BaO 

en BuBaO. 
 1 halftijdse begeleider (master) die deels competentiebegeleiding opneemt voor het 

ondersteuningsnetwerk OKOplus en een deel begeleiding en ondersteuning in 
verschillende scholen. 
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 1 begeleider (master) die halftijds de scholen SO begeleidt en daarnaast mee de 
coördinatie van VONAC opneemt evenals een aantal koepeltaken. 

 1 begeleider (master) die deeltijds verschillende scholen begeleidt, deeltijds de 
coördinatie van VONAC verzorgt en deeltijds koepeltaken opneemt.    

 
De middelen voor dit personeelsbestand komen per 01-09-2022 als volgt beschikbaar: 
 Via het convenant tussen de minister van onderwijs en vorming en OKO: 

o Taalbeleid: 0,125 VTE. 
o Competentiebegeleiding: 0,36 VTE. 
o Ondersteuning OKO en koepel: 0,25 VTE. 

 Via art. 17 van het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009: 0,75 VTE. 
 Via een CODO-contract (overheid-OKO): 91 punten (op bachelor 24/36 en op master 

9/36). 
 Via de bijkomende werkingsmiddelen (beleidsprioriteiten overheid): 0,35 VTE 

(september-december 2022, vanaf 2023 uitgemiddeld over 12 maand). 
 Via eigen werkingsmiddelen: 4/36. 

 
Van de middelen via ondersteuning OKO en koepel, art. 17, CODO en eigen werkingsmiddelen 
wordt een deel dus ingezet voor coördinatie van de PBD en een deel voor koepel- en OKO-
taken. 
 
Per school werken we met één centraal contactpersoon, maar voor begeleidings- en 
ondersteuningstrajecten kunnen alle pedagogische begeleiders worden ingezet in elke school 
naargelang hun expertise. 
 

5. Middelen 
 
Voor het kalenderjaar 2021 had VONAC een totaal aan ontvangsten van € 93.500 (afgeronde 
bedragen).  
 
Deze werden als volgt gegenereerd: 
 Subsidie pedagogische begeleiding: € 49.000. 
 Subsidie nascholing: € 3.000. 
 Andere: € 41.500. 

 
Deze ‘andere ontvangsten’ bestaan uit een kleine subsidie vanuit de stad Antwerpen, een 
doorstorten van bescheiden werkingsmiddelen voor projectgebonden taken vanuit OKO en 
een financiële tegemoetkoming door een samenwerking met deMens.nu. VONAC verloor, 
door het moeten afstoten van zijn volwassenenonderwijs, meer dan € 50.000 op jaarbasis aan 
verminderde subsidie pedagogische begeleiding. Om de begeleidingsdienst en de koepel toch 
een voortbestaan te kunnen garanderen is een samenwerking met deMens.nu uitgewerkt, die  
voorziet in een tijdelijke financiële ondersteuning. 
 
Vanaf het kalenderjaar 2022 komen hier de aanvullende werkingsmiddelen nog bij in het 
kader van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering. Voor VONAC betekent dit voor 2022 
een bedrag van € 15.000, dat voor minimaal 80% aan personeelskosten dient besteed. 
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Deel 2: Totstandkoming van het begeleidingsplan 

1. Situering 
 
De schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 waren grondig anders dan anders. De corona-
pandemie zorgde voor uitstel van projecten, voor leervertraging, voor organisatorische 
uitdagingen, voor dalend welbevinden, voor nieuwe pedagogisch-didactische klemtonen, 
voor een andere manier van begeleiden en ondersteunen. De opvolging van dit alles vereist 
dan ook dat hier in de komende schooljaren blijvend aandacht aan zal besteed worden.  
 
 
De beleidscontext binnen het onderwijslandschap laat zich soms moeilijk voorspellen. De 
grote krijtlijnen en kaders zijn weliswaar bekend, maar er blijven veel wijzigingen in 
klemtonen, uitrol of timing. Dit gebeurt binnen een kader van reeds doorgevoerde of nog 
voorziene of mogelijke besparingen op middelen en op personeel. Daarenboven worden 
steeds meer taken en verantwoordelijkheden doorgeschoven naar de begeleidingsdiensten. 
Dit alles maakt dat het vorm geven aan een toekomstig beleid voor een pedagogische 
begeleidingsdienst zowel moeilijker als onzekerder wordt, en dit zowel op inhoudelijk vlak als 
wat betreft personeels- of financieel beleid. 
 
 
Het personeelsbestand binnen VONAC schommelt aanzienlijk van jaar tot jaar en ook voor de 
komende schooljaren komen er nog een aantal wijzigingen op ons af. De coördinator draait 
nog slechts één vol schooljaar mee (gezien pensionering). Taken , bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zullen deels voor de opvolg(st)er zijn. Vanaf schooljaar 2021-2022 
startte tevens een nieuwe deeltijdse pedagogische medewerker. Het nu uitgestippeld beleid 
zal dus grotendeels door andere mensen dienen uitgevoerd te worden, terwijl zij ook hun 
eigen klemtonen hierin moeten kunnen leggen. 
 
 
De commissies Monard hadden een aantal aanbevelingen gedaan. Zo suggereerden de 
commissies om de visie van VOOP en VONAC te actualiseren en concreter af te lijnen. Vanuit 
de koepel en de begeleidingsdienst is gedurende het schooljaar 2019-2020 intens gewerkt aan 
een nieuwe, geactualiseerde visie. Deze is met de raden van bestuur van de beide vzw’s VOOP 
en VONAC grondig doorgenomen en inhoudelijk verder verfijnd en geconcretiseerd. Het was 
de bedoeling deze nieuwe visie op de algemene vergaderingen van beide vzw’s in het voorjaar 
van 2021 voor te stellen en te bespreken. Echter, Corona heeft ook hier voor uitstel gezorgd. 
De tekst werd inmiddels een eerste maal grondig besproken op de algemene vergadering van 
1 juni 2022 en wordt gefinaliseerd op de VOOP-Teamdag van eind oktober 2022. 
 
Mede inspelend op de suggesties van de beide commissies Monard hebben we ook het eigen 
werkveld beperkt. Het aantal prioriteiten is verder teruggebracht. De keuze is voornamelijk 
bepaald door evoluties en klemtonen binnen het onderwijsbeleid. Per decretale doelstelling 
hebben we een beperkt aantal speerpunten opgenomen waar we de komende drie 
schooljaren de focus willen op leggen. Binnen elk speerpunt hebben we een aantal 
operationele doelen en acties geformuleerd en de effectiviteit en het bereik besproken. We 
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hebben er bewust voor geopteerd deze in brede termen te blijven formuleren, net om 
voldoende ruimte te laten voor eventueel nodige aanpassingen. Inderdaad zal bijsturen in de 
loop van de rit de beste garantie bieden voor het optimaal werken aan de gekozen 
doelstellingen. De weg is wijzer dan de wegwijzer. Gezien de grote nabijheid bij de scholen, 
de flexibele opstelling en het maatwerk, stellen scholen veelvuldig extra vragen die bij eerdere 
verkenningen (nog) niet bekend waren. Deze vragen, die soms brede en lange trajecten 
impliceren, maken dat de mate van voorspelbaarheid van de begeleiding en ondersteuning 
door VONAC in de praktijk soms eerder beperkt is. Deze extra vragen zijn dan ook niet 
opneembaar in het begeleidingsplan, maar zijn in sommige gevallen essentiëler dan de wel te 
voorziene begeleiding. 
 
Ook worden jaarlijks de noden aan begeleiding, ondersteuning en nascholing binnen de 
scholen geïnventariseerd en bevragen we hoe ze het aanbod vanuit de pedagogische 
begeleidingsdienst ervaren hebben, wat hun verwachting en beeld is van de PBD en welke 
noden en wensen er liggen in functie van de komende periode. De resultaten waren dan ook 
mee bepalend bij de keuze van onze doelstellingen. 
De resultaten van de laatste bevraging (mei 2022) is als bijlage toegevoegd. 
 
Tevens is het van groot belang om de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en 
verwachtingen van de overheid in kaart te brengen en op te volgen. Ook deze zaken spelen 
een belangrijke rol bij de keuze van onze doelstellingen. 
 
Het huidige begeleidingsplan sluit tenslotte ook nauw aan bij het vorige begeleidingsplan. 
Wat is nog niet volledig afgewerkt? Welke aandachtspunten willen we blijven opvolgen? Wat 
hebben we de voorbije jaren slechts beperkt kunnen opnemen en loopt nu door binnen de 
speerpunten?  
 
  



Begeleidingsplan 2022-2025 9 

Deel 3: Visie op begeleiding 

1. Uitgangspunten 
 

De school is een lerende organisatie die haar eigen doelen vooropstelt en nastreeft. Zij ziet 
het belang in van een voortdurend proces van groeien en borgen. Zij beschouwt de leraar als 
een professional die bij de uitvoering van zijn opdracht uitgaat van de eigen opvattingen en 
de eigen expertise en ervaringen, doch met een open houding om te leren. 

VONAC vindt het dan ook heel belangrijk om op vlak van begeleiding een brede ondersteuning 
aan te bieden. We voorzien hiervoor een continuüm van geïntegreerde begeleidings- en 
professionaliseringsinitiatieven. Dit kan gaan van informatieverstrekking tot vorming, 
coaching, begeleiding en trajectmatige ondersteuning. 

Een geïntegreerde en doorleefde visie op begeleiden geeft richting aan ons handelen en 
onderbouwt de werking van de pedagogische begeleiding van VONAC. Pedagogisch 
begeleiders van VONAC werken: 

 Op maat, dichtbij en met respect voor het eigen pedagogisch project van de school. 
 Vertrouwend in voortdurend groeien van de school. 
 Samen met en van elkaar lerend. 
 Gericht en met haalbare doelen.   

 

Concreet betekent dit het volgende voor onze begeleidingstrajecten: 

 

Dichtbij, op maat en met respect voor het eigen pedagogisch project van de school 

Het opbouwen en verankeren van een vertrouwensrelatie met de scholen en het respecteren 
van hun eigen pedagogisch project staat in onze werking centraal. We vertrekken vanuit de 
specifieke context van scholen en nemen deze als uitgangspunt voor het traject. Dit resulteert 
in een houding die zoekt naar een gepast evenwicht tussen nabijheid en afstand, met het oog 
op duurzame begeleiding. De persoonlijke contactpersoon van de school neemt dit in eerste 
instantie op en coördineert het traject. 

 

Vertrouwend in voortdurend groeien van de school 

De grondhouding van de begeleider wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, respect en 
geloof in de groeikracht. We hebben vertrouwen in het beleidsvoerend vermogen van de 
scholen en we leggen het eigenaarschap en de regierol bij de scholen zelf. De werking van de 
pedagogische begeleidingsdienst is erop gericht de scholen te ondersteunen in hun 
groeiproces, en niet het roer over te nemen. Vanuit overleg komen we tot engagementen, 
rolverdelingen, afspraken met het oog op het vergroten van het beleidsvoerend vermogen, 
competentieontwikkeling, draagvlak en draagkracht. 
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Samen met en van elkaar lerend 

We zijn allen ‘lerenden’ en vormen samen een leergemeenschap. In deze optiek hanteren we 
een brede blik op professionalisering waarbij we nascholingsaanbod, begeleidingsaanbod, het 
leren in netwerken, professionele leergemeenschappen en schooloverstijgende trajecten 
gericht en in hun samenhang kunnen inzetten. We hebben oog voor vernieuwing en 
introduceren innovaties om het groeiproces en beleidsvoerend vermogen te versterken en de 
onderwijskwaliteit te verhogen. 

 

Gericht en met haalbare doelen 

Bij elk traject zetten we in op het samen formuleren van concrete, observeerbare, haalbare 
doelen en gewenste effecten. We situeren deze binnen het Referentiekader 
Onderwijskwaliteit. We zetten een tijdslijn uit. We definiëren rollen en maken werkafspraken. 
We bieden ondersteuning aan om het reflectief vermogen en de eigen kwaliteitszorg van de 
school te bevorderen, met duurzame effecten op de klas- en werkvloer als resultaat.   

 

2. Doel van ons begeleidingsplan 
 

Met dit begeleidingsplan willen we een bijdrage leveren aan de realisatie van de 
onderwijskwaliteit in onze scholen. We bekijken dit vanuit onze unieke positie als eerste 
aanspreekpunt en ondersteunende partner voor scholen. 

Het begeleidingsplan is de leidraad en het werkinstrument voor de pedagogische 
begeleidingsdienst. Het geeft richting aan de interne werking en vormt tevens het 
uitgangspunt voor het vastleggen van activiteiten van de medewerkers.  

Bij het verder vormgeven van ons begeleidingsplan zijn we enerzijds vertrokken van de 4 
nieuwe decretale doelen zoals bepaald in art. 15 § 2 van het decreet betreffende de kwaliteit 
van het onderwijs van 8 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 mei 2022 en anderzijds van de 
prioritaire vragen die vanuit de scholen komen.  

 

3. Vormen van ondersteuning 
 

Enerzijds bieden wij ondersteuning aan via flexibele trajecten op maat en grotendeels 
vraaggestuurd. Dit gebeurt zowel voor scholen als geheel, voor werkgroepen of deelteams, 
als voor individuele personeelsleden. Er ligt een sterke klemtoon op persoonlijke begeleiding 
van leerkrachten en andere medewerkers op de werkvloer zelf. Coaching neemt hierin een 
centrale plaats in. Deze kan ook voor kleine groepen of bv. voor vakgroepen worden opgezet. 

Naast begeleiding op maat bieden we ook nascholingen aan rond brede thema’s die al onze 
scholen aanbelangen en die inspelen op waargenomen uitdagingen in onze scholen. Deze zijn 
vooral aanbodgestuurd. Vaak gaat het hier over wijzigingen in de regelgeving en nieuwe 
onderwijskundige accenten die vanuit de overheid worden gelegd. We geven er in eerste 
instantie de voorkeur aan om zoveel mogelijk de nascholingen live te organiseren. Onze 
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scholen zijn hier ook vragende partij voor. Door corona werden we de voorbije periode echter 
genoodzaakt om naar alternatieve manieren te zoeken en werden een aantal zaken dan ook 
online georganiseerd. 

Indien wij geen eigen expertise in huis hebben om bepaalde opleidingen aan te bieden dan 
werken wij samen met andere begeleidingsdiensten. VONAC neemt dan eerder een 
makelaarsrol op. 

Tevens organiseren we jaarlijks ook een heel aantal intervisies per onderwijsniveau. Zo lopen 
er aparte intervisiereeksen voor basisonderwijs, voor secundair onderwijs, voor 
buitengewoon onderwijs, voor zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, en voor ICT-
coördinatoren. De thema’s die hier aan bod komen zijn vooral vraaggestuurd maar liggen vaak 
in de lijn van nieuwe actuele thema’s binnen het onderwijslandschap. 

VONAC werkt sinds een aantal jaren vooral met geïntegreerde trajecten waarbij begeleiding, 
ondersteuning en nascholing met elkaar verweven zijn. Deze trajecten zijn bijna altijd gespreid 
over een langere periode en hierbij worden meerdere begeleiders ingeschakeld. 

Onze keuze om op die manier te werken is vooral gegroeid vanuit de grote verscheidenheid 
binnen onze scholen: een aantal van hen zijn vrij nieuw en hebben heel specifieke 
ondersteuning nodig rond bepaalde thema’s en daarnaast zijn de pedagogische projecten van 
onze scholen heel uiteenlopend. 

VONAC zet verder ook in op de integratie van expertise-overdracht en begeleiding en op 
processen om kwaliteitsontwikkeling in scholen te versterken. Tevens worden zowel vraag- 
als aanbodgestuurd leidraden en aanbevelingen geformuleerd naar onze scholen toe. 

De professionalisering die door VONAC wordt aangereikt via begeleiding, vorming en 
ondersteuning omvat een breed werkveld aan domeinen, zoals:  

 Pedagogisch-didactisch: aanvangsbegeleiding, vakgerichte ondersteuning, leerlijnen, 
eindtermen, vakgroepwerking, leerlingenparticipatie, leerlingenevaluatie, nieuwe 
eindtermen,  diversiteit, klasmanagement, onderwijsleerpraktijk. 

 Taalbeleid. 
 Leerlingenbegeleiding, welbevinden, individuele en groepshandelingsplannen. 
 Competentieontwikkeling en leerproblematieken, ondersteuning bij omgaan met 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (o.a. in kader van OKOplus) en dit 
zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs. 

 Kwaliteitszorgsystemen, kwaliteitsontwikkelingsbeleid, zelfevaluatie. 
 Veel klemtoon op uitwisseling, versterking en verbondenheid tussen de scholen en 

hun medewerkers via intervisies, leren van elkaar, netwerking, … 
 Intense ondersteuning bij zowel de voorbereiding als opvolging van doorlichtingen. 
 Nascholing op maat van de school op een groot aantal domeinen; voor onderwerpen 

waar VONAC geen expertise in huis heeft nemen we een makelaarsfunctie op en 
zoeken een externe begeleider in overleg met de school. 

 Beleidsmatige zaken op vlak van personeelsbeleid (aanwervingsbeleid, 
evaluatiebeleid medewerkers), gezondheids- en zorgbeleid, professionaliserings-
beleid interne en externe communicatie, welzijn en integriteit, bewoonbaarheid, 
veiligheid, hygiëne en preventie, informatieveiligheidsbeleid, schoolontwikkeling, 
onderwijskundig beleid e.d. 

 Innovaties doorgeven en ondersteunen.  



Begeleidingsplan 2022-2025 12 

Deel 4: Inhoudelijke doelen 
 
We hebben ervoor gekozen om ons plan op te bouwen rond de 4 decretale doelstellingen 
zoals bepaald in artikel 15, § 2 van het decreet van kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009. 
De leidraad bij elk van de doelstellingen zijn de kwaliteitsverwachtingen zoals geformuleerd 
in het Referentiekader Onderwijskwaliteit. 

 

1. Het versterken van de beroepsbekwaamheid van het personeel 
van onze onderwijsinstellingen 

 
De pedagogische begeleidingsdienst biedt jaarlijks een breed gamma aan 
professionaliseringstrajecten aan dat afgestemd is op de actuele onderwijsthema’s, de 
wijzigingen in de regelgeving en de noden van de scholen. Voor zaken die we niet zelf kunnen 
opnemen nemen we een makelaarsrol op. 
 
Professionaliseringstrajecten hebben tot doel de beroepsbekwaamheid van 
onderwijsprofessionals te versterken. Niet alleen de pedagogisch-didactische competenties 
van de leraren moeten worden aangesterkt. Ook andere onderwijsprofessionals zoals school- 
en teamleiders, zorgcoördinatoren, paramedici en mentoren kunnen rekenen op nascholing, 
ondersteuning of begeleiding waarbij hun agogische vaardigheden bij het leiden, begeleiden 
en opleiden van collega’s worden aangescherpt.  
 
Aangezien wij maar een kleine begeleidingsdienst zijn hebben wij ervoor gekozen om een 
aantal prioriteiten te stellen bij de keuze van de thema’s en de focus vooral te leggen op 
vraaggestuurde professionaliseringen. 
 
1.1 Aanvangsbegeleiding 
 
Naar aanleiding van de maatregelen in CAO XII worden jaarlijks extra middelen ter beschikking 
gesteld van de scholen om een goede aanvangsbegeleiding te voorzien.  
Het recht op en de plicht tot aanvangsbegeleiding geldt voor alle tijdelijke personeelsleden 
die een loopbaan in het onderwijs starten in een wervingsambt (een kleuteronderwijzer, een 
onderwijzer, een leraar, een administratief medewerker, een orthopedagoog, een logopedist, 
een psycho-pedagogisch consulent, een studiemeester-opvoeder, …). 

De inrichtende macht draagt in eerste instantie zorg voor de feitelijke ontwikkeling en 
invulling van de aanvangsbegeleiding. Uiteraard zullen directie en eventueel mentoren dit 
verder vorm geven op school. Het ontwikkelen en voeren van een doeltreffend 
professionaliseringsbeleid met specifieke aandacht voor beginnende teamleden is een 
belangrijke opdracht voor de school en dit vinden we ook terug binnen het OK Referentiekader 
Onderwijskwaliteit. 

Het aantal toegekende uren aanvangsbegeleiding is in heel wat van onze scholen echter  
beperkt omdat de scholen niet zo groot zijn en vaak nog vrij nieuw. Daarom kunnen zij een 
beroep doen op onze pedagogische begeleidingsdienst. Enerzijds kan het hier gaan over 
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ondersteuning van de directie en leidinggevenden om het proces van aanvangsbegeleiding 
binnen de school vorm te geven maar anderzijds kan het ook gaan om bijkomende 
ondersteuning en begeleiding van nieuwe medewerkers op de werkvloer. 
 

OD1.1.1 – We ondersteunen directies bij het vormgeven van een goed 
aanvangsbegeleidingsproces 

Doelgroep 

Directies, mentoren, inrichtende macht 

Soort begeleiding 

Begeleiding ter plaatse – overleg en vormingssessies – vraaggestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de vormingssessies + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De scholen zijn in orde met de regelgeving vanuit de overheid en voldoen aan de 
kwaliteitsverwachtingen zoals omschreven in het Referentiekader Onderwijskwaliteit. De 
contactpersoon per school volgt dit nauw op en rapporteert hierover naar het team van 
de PBD. 

De directie, de mentoren en de inrichtende macht kennen hun verantwoordelijkheden en 
weten wat ze moeten doen om de uren aanvangsbegeleiding in de scholen zo goed 
mogelijk in te zetten zodat nieuwe personeelsleden een goede ondersteuning krijgen en 
dit alles conform het regelgevend kader. 

 

 
 

OD1.1.2– We ondersteunen beginnende leerkrachten en medewerkers in hun nieuwe 
functie 

Doelgroep 

Beginnende leerkrachten (buitengewoon) basisonderwijs en (buitengewoon) secundair 
onderwijs en medewerkers algemene diensten (coördinatoren en anderen) 

Soort begeleiding 

Coaching en begeleiding – vraaggestuurd 

Tijdspad 

Volledig schooljaar - doorlopend 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de coaching gesprekken en begeleidingen 
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Effectiviteit en bereik 

Scholen die startende leerkrachten hebben die meer ondersteuning nodig hebben, waar 
het moeilijker loopt, doen beroep op de pedagogische begeleidingsdienst voor meer 
ondersteuning en coaching. We bieden hen pedagogisch didactische handvatten aan en 
ondersteunen hen zo in het groeien in hun job als leerkracht. 

Dit is een vraaggestuurd aanbod dat sterk samengaat met het pedagogisch project van de 
school, waardoor het aantal ingezette uren specifiek per traject zal bekeken worden. We 
bieden het aan en streven ernaar om aan alle vragen te beantwoorden. Op het einde van 
het traject doen we een bevraging bij de nieuwe leerkrachten om in kaart te brengen wat 
de bereikte effecten zijn. 

Resultaat: leerkrachten functioneren beter en zijn gegroeid in hun job. 

 

 
 
1.2 Breed evaluatiebeleid 
 
In de onderwijsspiegel 2021 worden een aantal vaststellingen rond leerlingenevaluatie in het 
secundair onderwijs gedaan. Slechts 34,7% voldoet aan de verwachtingen. Waar de 
leerlingenevaluatie niet voldoet aan de verwachting is dit omdat de evaluatie onvoldoende of 
beperkt representatief is voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod. Waar de 
leerlingenevaluatie beneden de verwachting scoort of de verwachting benadert is deze veelal 
niet volledig transparant en betrouwbaar doordat objectieve en eenduidige criteria 
ontbreken. Er is vaak geen heldere communicatie van de criteria naar de leerlingen en criteria 
worden niet voldoende gelijkgericht gehanteerd. Brede leerlingenevaluatie is nog geen 
gangbare praktijk. 
 
De evaluaties binnen het basisonderwijs scoren beter maar ook hier blijft er ruimte voor 
verdere optimalisering of verbetering. 
 
De pedagogische begeleidingsdienst wil hier dan ook extra op inzetten de komende jaren. We 
willen enerzijds de scholen ondersteunen bij het uitwerken van een visie op evalueren en 
daarnaast willen we hen ook begeleiden bij het verder implementeren van deze visie. We 
vertrekken op schoolniveau en daarna werken we verder op niveau van de vakgroep en indien 
gewenst ook op individueel niveau. 
 
 

OD1.3 – We ondersteunen scholen bij het uitwerken van een gedragen visie op evalueren 
afgestemd op de realisatie van de leerdoelen en het gedifferentieerd ondersteunen van 
de lerende. Vervolgens  bieden we ondersteuning om dit schoolspecifiek evaluatiebeleid 
te implementeren. 

Doelgroep 

Leerkrachtenteams (buitengewoon) basisonderwijs en (buitengewoon) secundair 
onderwijs 
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Soort begeleiding 

Werkvergaderingen met voltallige team voor het uitwerken van een visie 

Intervisie en begeleiding van de vakgroepen en teams 

Individuele coaching waar nodig 

Aanbodgestuurd 

Tijdspad 

Schooljaar 2022-2023 – 2023-2024 - 2024-2025 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens werkvergaderingen, coachinggesprekken en 
begeleidingen, ... 

Effectiviteit en bereik 

Scholen toetsen stelselmatig of hun evaluatiebeleid is afgestemd op de leerdoelen. 
Jaarlijks wordt er bijgestuurd waar nodig. 

Wanneer scholen doorlichting krijgen voldoet het evaluatiebeleid aan de verwachtingen. 

 
 
1.3 Implementatie van de nieuwe eindtermen 
 
Sinds het schooljaar 2019 wordt de modernisering van het secundair onderwijs stapsgewijs 
uitgerold. In de eerste graad werden alle wijzigingen reeds doorgevoerd. De uitrol in de 
tweede en derde graad is nog volop bezig. Door de recente beslissing van het grondwettelijk 
hof (juni 2022) waarbij de eindtermen van de tweede en derde graad vernietigd werden, 
zullen er de komende jaren nog heel wat zaken moeten herwerkt worden.  
 
De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen bij een krachtige, 
schooleigen implementatie van het curriculum en het voeren van een kwaliteitsvol 
evaluatiebeleid zodat ze goed kunnen opvolgen hoe ze de leerdoelen realiseren. We 
maximaliseren de leerwinst door de lat hoog te leggen voor leerlingen, leraren en scholen. Op 
die manier realiseren we een doelgerichte onderwijspraktijk waarbij leerlingen zich 
ontwikkelen tot competente individuen die beschikken over de tools die ze nodig hebben voor 
hun rol in de maatschappij. 
 
 

OD1.2 – We ondersteunen de schoolteams bij het implementeren van de nieuwe 
eindtermen en leerplannen (modernisering secundair onderwijs) rekening houdende met 
het eigen pedagogisch project 

Doelgroep 

Leerkrachtenteams secundair onderwijs 

Soort begeleiding 

Procesbegeleiding  –  vraaggestuurd 
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Tijdspad 

2021-2025 (uitrol gebeurt gefaseerd en de ondersteuning verloopt parallel met deze 
uitrol) 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de proceswerking, vormingssessies en begeleidingen + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

We versterken het pedagogisch handelen om het schooleigen curriculum op een 
geëigende manier vorm te geven in de klaspraktijk. 

Het schoolbeleid voorziet in de voorwaarden om het curriculum doelgericht en 
schooleigen te implementeren. Dit omvat minstens: 

▪ Een haalbaar en gedegen onderwijsprogramma. 
▪ Monitoring van leerresultaten in functie van kwaliteitsontwikkeling. 
▪ Een structureel professionaliseringsbeleid met oog voor curriculumrealisatie. 

 
 
1.4 Cultuurbeschouwing 
 
De onderwijsinspectie heeft de decretale opdracht  om jaarlijks aan het Vlaams parlement te 
rapporteren over: 
 

▪ Het in overeenstemming zijn van de leerplannen cultuurbeschouwing (basis- en 
secundair onderwijs) en eigen cultuur en religie (secundair onderwijs) met de 
internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van 
het kind in het bijzonder. 

▪ Het respecteren van de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen door deze 
leerplannen. 

▪ De uitvoering van deze leerplannen.  
 
Omdat heel wat van onze scholen cultuurbeschouwing aanbieden willen we onze scholen 
ondersteunen bij het realiseren van hun schoolspecifiek leerplan cultuurbeschouwing. Gezien 
de toch wel grote verschillen in pedagogische projecten binnen de VOOP-scholen was het niet 
aangewezen om één gezamenlijke basistekst te maken, die elke school dan verder inkleurt. Er 
werd afgesproken om eerder een aantal kapstokken aan te reiken, een soort  
algemeen kader van inhoudelijke thema's, die dan door elke school verder kunnen worden 
uitgewerkt vanuit het schooleigen pedagogisch project. VONAC volgt ook nauw op dat alle 
scholen effectief een leerplan hebben dat voldoet aan de minimale voorwaarden en ook 
publiek ter beschikking staat.  
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OD1.4 – We ondersteunen de scholen in het opstellen van een leerplan 
cultuurbeschouwing rekening houdend met hun eigen pedagogisch project 

Doelgroep 

Leerkrachten en beleidsondersteuners (buitengewoon) basisonderwijs en (buitengewoon) 
secundair onderwijs 

Soort begeleiding 

Overleg en intervisies basisonderwijs – aanbodgestuurd 

Overleg en intervisies secundair onderwijs – aanbodgestuurd 

Tijdspad 

Schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de intervisies + voorbereidend 
werk 

Effectiviteit en bereik 

Na de overlegmomenten en intervisies beschikt elke school over een leerplan 
cultuurbeschouwing dat rekening houdt met het eigen pedagogisch project en dat voldoet 
aan de minimale vereisten die zijn vooropgesteld. Tevens is het leerplan publiek ter 
beschikking via bv. de schoolwebsite. 

De onderwijsinspectie heeft geen opmerkingen op het gemaakte leerplan. 

 
 
1.5 ICT-beleid 
 

Jaarlijks wordt specifiek voor ICT-coördinatie aan scholen personeelsomkadering toegekend, 
die alleen voor ICT-coördinatie kan worden aangewend. Daarnaast ontvangt de school ook 
werkingsmiddelen voor de logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinatie. De 
ICT-coördinator geeft input voor het ICT-beleidsplan en waakt erover dat het in de praktijk 
wordt omgezet. De school kan een ICT-beleidsplan maken maar dit is niet verplicht. Een ICT-
plan kan mogelijkheden bieden om een duidelijke visie op het ICT-gebruik op school uit te 
bouwen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur of bij het schoolbestuur.  
 
Door de coronacrisis hebben we gemerkt dat ICT niet meer misbaar is in onze scholen en vaak 
was hiervoor extra ondersteuning nodig. Onze begeleidingsdienst heeft ervoor gekozen om 
jaarlijks een tweetal intervisies te organiseren voor ICT-coördinatoren. Tijdens deze intervisies 
komen gemeenschappelijke thema’s aan bod. We bekijken ook de mogelijkheid om deze 
lerende netwerken uit te breiden in een samenwerkingsverband met de andere koepels van 
OKO. 
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OD1.5 – We ondersteunen ICT-coördinatoren bij het uitwerken van een visie op ICT, het 
maken van een ICT-beleidsplan en de implementatie hiervan binnen hun school. 

Doelgroep 

ICT-coördinatoren 

Soort begeleiding 

Intervisies 

Individuele coaching  

Tijdspad 

2021-2022 en 2022-2023 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de intervisies + voorbereidend 
werk 

Effectiviteit en bereik 

Elke school beschikt over een visie op ICT-beleid, een functiebeschrijving ICT-coördinator 
en een ICT-beleidsplan. 

 
 
1.6 Ondersteuning van (nieuwe) directies 
 

Binnen VOOP zijn er heel wat recent opgestarte scholen met een heel specifiek eigen 
pedagogisch project. De regelgeving is vaak complex en we krijgen dan ook heel regelmatig 
ondersteuningsvragen van directies rond diverse thema’s. Als pedagogische 
begeleidingsdienst willen we ervoor zorgen dat directies voldoende ondersteuning krijgen om 
zicht te krijgen op deze vaak complexe regelgeving en de processen die moeten doorlopen 
worden. Ook binnen het OK Referentiekader Onderwijskwaliteit is dit een belangrijk item: de 
school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening 
houdend met haar pedagogisch project en de school geeft haar organisatie vorm op vlak van 
cultuur en structuur. 
 
 

OD1.6.1 – We ondersteunen recent opgestarte scholen bij het uittekenen van een 
gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid dat ook voldoet aan de regelgeving. 

Doelgroep 

Directies en inrichtende machten 

Soort begeleiding 

Begeleiding ter plaatse – overleg en vormingssessies 

Vraaggestuurd 

Tijdspad 
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Doorlopend 

Middelen 

Inzet personeelslid tijdens de overlegmomenten en de begeleidingssessies + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De recent opstartende scholen zijn in orde met de regelgeving vanuit de overheid. 

De inrichtende machten en directies kennen hun verantwoordelijkheden en weten wat 
van hen verwacht wordt als werkgever om te voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen. 

 

 

Het belang van een goed personeelsbeleid binnen een school is cruciaal. Zeker in (recent 
opgerichte) scholen met een heel specifiek pedagogisch project is de werkdruk voor het 
personeel vaak hoog. Een goede balans vinden tussen wat haalbaar is en wat nodig is staat 
hier centraal. Als begeleidingsdienst willen we de scholen ondersteunen bij het ontwikkelen 
en voeren van een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is. 
 

OD1.6.2 – We ondersteunen schoolbesturen bij het uitwerken van een strategisch 
personeelsbeleid vanuit de visie van goed werkgeverschap en rekening houdend met het 
eigen pedagogisch project. 

Doelgroep 

Directies en bestuursorganen 

Soort begeleiding 

Begeleiding ter plaatse – overleg en vormingssessies – vraaggestuurd 

Opleiding evaluator - aanbodgestuurd 

Tijdspad 

2021-2022 en 2022-2023 en later indien nodig 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de vormingssessies + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De scholen zijn in orde met de regelgeving vanuit de overheid. 

De bestuursorganen en directies kennen hun verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
aanprakelijkheden en hebben een goed personeelsbeleid uitgetekend  (verwijzen naar 
kwaliteitskader) 
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Directies en leidinggevenden zitten vaak met heel specifieke vragen rond bepaalde thema’s. 
Lerende netwerken kunnen hier zeer verrijkend zijn en daarom organiseren we vanuit onze 
begeleidingsdienst op regelmatige basis intervisies voor directies waarin het leren van en met 
elkaar centraal staat. 

 

OD1.6.3 – We ondersteunen directies door het organiseren van lerende netwerken 
waarbij specifieke thema’s aan bod komen (vaak actueel n.a.v. nieuwe/gewijzigde 
regelgeving) . 

Doelgroep 

Directies en inrichtende machten 

Soort begeleiding 

Intervisies - aanbodgestuurd 

Tijdspad 

Twee maal per schooljaar 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de intervisies + voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

Directies en bestuurders kennen de aangereikte thema’s en materie en kunnen hier voor 
hun beleidsvoerend werk binnen de school mee aan de slag gaan 

 

 
 

2. Het versterken van de onderwijsinstellingen als professionele 
lerende organisatie 

 
2.1 Implementatie Referentiekader Onderwijskwaliteit 
 

Het OK bevat verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs waar iedereen binnen onderwijs het 
over eens is. Dit referentiekader kwam tijdens het schooljaar 2016-2017 tot stand op basis 
van een uitgebreide stakeholdersbevraging en een literatuurstudie. Het OK is geen 
kwaliteitsmodel, maar zet aan om een eigen (kwaliteits-)beleid uit te stippelen. Het OK geldt 
voor alle onderwijsniveaus en -vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. 
 
Als pedagogische begeleidingsdienst ondersteunen we de scholen bij het vormgeven van hun 
kwaliteitsontwikkeling. Binnen het OK Referentiekader Onderwijskwaliteit betekent dit het 
volgende: 
 De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de 

onderwijsleerpraktijk. 
 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de 
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resultaten en effecten bij de lerenden. 
 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk. 

 
OD2.1 – We ondersteunen scholen bij het implementeren en opvolgen van het 
Referentiekader Onderwijskwaliteit (OK). 

Doelgroep 

Directies, leidinggevenden en teams 

Soort begeleiding 

Procesmatige begeleiding rond kwaliteitsontwikkeling 

Vraaggestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de vormingssessies + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De school werkt permanent aan het implementeren van de elementen uit het 
Referentiekader Onderwijskwaliteit en volgt de uitrol hiervan op een systematische en 
dynamische manier op 

 
 
2.2 Doorlichting 
 

Elke school wordt minstens om de 6 jaar doorgelicht. Het doorlichtingsteam gaat met de 
onderwijsinstelling in dialoog over haar kwaliteitsontwikkeling en ze haken daarbij in op de 
interne kwaliteitszorg van de instelling. 

De pedagogische begeleidingsdienst maakt in samenspraak met de scholen en de 
personeelsleden een soort foto van de werking waarbij we differentiëren in welke mate de 
werking van de school in overeenstemming is met het Referentiekader Onderwijskwaliteit. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen maken we ook gebruik van allerlei andere 
beschikbare informatie (doorlichtingsverslagen, CLB, eigen kennis en ervaring met de scholen, 
beschikbare data via Agodi, ….) 

Op basis van al deze beschikbare data gaan we met de directie en inrichtende macht in 
gesprek en toetsen af wat er juist nodig is om groeiprocessen verder te stimuleren en tekorten 
weg te werken. 

Vervolgens tekenen we in samenspraak met directie en inrichtende macht een plan van 
aanpak uit in functie van verdere procesbegeleiding. 
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OD2.2 – We detecteren beleidszwakkere scholen en gaan aanbodgestuurd aan de slag met 
deze scholen. 

Doelgroep 

Directie en bestuursorgaan 

Soort begeleiding 

Procesbegeleiding 

Aanbodgestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend in functie van de noden 

Middelen 

Inzet van PBD tijdens de overlegmomenten en de vormingssessies + voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

Zowel VONAC als de betrokken school hebben zicht op beleidszwakke aspecten in de 
werking van de school en gaan in onderling overleg hiermee aan de slag 

 

Na elke doorlichting krijgt de school een rapport met specifieke aandachtspunten om de eigen 
werking verder te optimaliseren en met een eindconclusie. 

Op basis van deze aanbevelingen ondersteunt onze begeleidingsdienst de school om op een 
geïntegreerde en dynamische manier hiermee aan de slag te gaan.  

 

OD2.3 – We bieden ondersteuning aan de scholen bij de opvolging van een doorlichting 
2.0 

Doelgroep 

Directie, bestuursorgaan en voltallige personeelsteam 

Soort begeleiding 

Procesbegeleiding 

Aanbodgestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van PBD tijdens het proces + voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De school heeft na een doorlichting een beter zicht op de eigen sterke en verbeterpunten 
en gaat hier constructief mee aan de slag. 
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2.3 Professionaliseringsbeleid 
 

Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling de eerste 
verantwoordelijke is voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt.  

De verwachting is dat de school een professionaliseringsbeleid voert dat coherent is met de 
andere beleidsontwikkelingen van de school. Je vindt die verwachtingen ook terug in het 
referentiekader onderwijskwaliteit bij personeels- en professionaliseringsbeleid:  

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij 
specifiek aandacht voor beginnende teamleden. 

De school krijgt heel wat autonomie om een professionaliseringsbeleid uit te stippelen. Ze 
maakt daartoe een professionaliseringsplan en krijgt van de overheid professionaliserings- 
middelen om dat plan uit te voeren. 

Onze begeleidingsdienst ondersteunt vraaggestuurd scholen bij het opmaken van een 
professionaliseringsplan. Dit neemt heel verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals 
observatiebezoeken, informele gesprekken, behoefteanalyse, talenten en sterktes van 
personeelsleden in kaart brengen, inventariseren van tekorten, opstellen van een eventueel 
prioriteitenplan op korte en lange termijn.  

Doel is dat het volledige schoolteam betrokken is bij het opstellen van het 
professionaliseringsplan en dat dit plan gebaseerd is op een gedeelde visie en op de 
prioriteiten van de school. 

 
 

OD2.4 – We bieden ondersteuning aan de scholen bij het uitwerken van een 
professionaliseringsbeleid op school  

Doelgroep 

Directies, middenkader en voltallige schoolteam 

Soort begeleiding 

Teamvergaderingen voor het opstellen van het professionaliseringsbeleid 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten + voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De school beschikt over een geïntegreerd, specifiek en gedragen 
professionaliseringsbeleid, waar alle medewerkers mee aan de slag gaan 
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3. Ondersteunen van onderwijsinstellingen bij de realisatie van hun 
pedagogisch project 

 

3.1 Beleid en pedagogisch project 
 
Onze koepel heeft doelbewust geen gemeenschappelijk pedagogisch project voor de scholen 
gezien de grote verscheidenheid in pedagogische visies en de grote mate van autonomie die 
de schoolbesturen wensen te behouden. Er komt vanuit de schoolbesturen, directies en 
medewerkers van VOOP-scholen ook geen vraag naar een gemeenschappelijk pedagogisch 
project. Het gemeenschappelijke ligt in het vrijzinnig-humanistisch karakter van de vrij niet-
confessionele scholen van VOOP. 
 
Bij een aantal van onze scholen merken we een verschuiving van de ondersteuningsvragen 
richting eigentijds onderwijs, coaching en procesbegeleiding. Vaak willen zij sterk innovatief 
werken en zoeken ze een antwoord op actuele, maatschappelijke verwachtingen ten aanzien 
van onderwijs.  
 
Concreet betekent dit dat een aantal beleidsthema’s op een heel specifieke manier dienen 
vertaald te worden in het pedagogisch project van de school. Voorbeelden hiervan zijn: 
 
 De aanvraag specifiek structuuronderdeel Freinetpedagogie binnen de modernisering 

secundair onderwijs) en daarna de implementering ervan.  
 Een aantal scholen hebben een heel specifieke kijk op leren, leraarschap of opbouw 

van leerinhouden.  
 
Al deze zaken moeten  duidelijk meegenomen worden in het eigen pedagogisch project van 
de school. Onze begeleidingsdienst neemt hierbij vooral een faciliterende rol op. 
 
Nieuwe schoolinitiatieven vragen steeds vaker om inhoudelijke ondersteuning en 
procesbegeleiding tijdens het moeilijke voorbereidingswerk en bij de eigenlijke opstartfase.  
 
 

OD3.1 – We ondersteunen scholen bij het implementeren van nieuwe beleidsthema’s 
binnen hun eigen pedagogisch project 

Doelgroep 

Directies en schoolbesturen + beleidsteams 

Soort begeleiding 

Gesprekken met directie en beleidsteams 

Zowel aanbodgestuurd als vraaggestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 
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Inzet van personeelsleden tijdens de overlegmomenten en de vormingssessies + 
voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

Actuele onderwijsbeleidsthema’s zijn binnen scholen bekend en scholen zijn voldoende 
vertrouwd met de inhoud hiervan om deze in hun manier van werken te kunnen 
integreren  

 
 
3.2 Welbevinden op school 
 
Binnen bepaalde scholen is de kijk op leraarschap wel heel specifiek. Vanuit het pedagogisch 
project  van die school is de gevraagde inzet van personeelsleden vaak heel hoog. We merken 
dat dit vaak een grote impact heeft op het welbevinden van de betrokken medewerkers. Als 
pedagogische begeleidingsdienst vinden we het belangrijk om de scholen te ondersteunen bij 
het voeren van een degelijk welzijnsbeleid. 
 
 

OD3.2 – We ondersteunen scholen bij het optimaliseren van het welbevinden van 
personeelsleden op school 

Doelgroep 

Ddirectie en personeelsleden 

Soort begeleiding 

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt procesmatig en inhoudelijk scholen en 
hun personeelsleden bij het optimaliseren van een welzijnsbeleid en de uitvoering ervan 

Waar nodig of zinvol wordt hiertoe samengewerkt met derden 

Individuele begeleiding en coaching 

Vraaggestuurd 

Tijdspad 

Wanneer nodig 

Middelen 

Inzet van sommige van de eigen begeleiders, met specifieke ervaring in coaching of 
specifiek opgeleid hiertoe 

Effectiviteit en bereik 

De school heeft een schooleigen welzijnsbeleid waarbij het opvolgen en optimaliseren van 
het welbevinden van al haar medewerkers centraal staat  
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3.3 Cohesie en samenwerking verhogen binnen en tussen de schoolteams 
 
Samenwerking wordt een steeds belangrijker en essentiëler aspect van de werking van een 
school. Dit betreft niet enkel de samenwerking binnen bv. vakgroepen maar ook de bredere 
integratie van steeds meer medewerkers met elk een eigen taak, plaats en rol binnen de 
school. Daardoor groeit ook de cohesie binnen het schoolteam. 
 
Daarnaast wordt ook de uitwisseling tussen scholen steeds meer van belang. VOOP heeft geen 
eigen scholengemeenschappen (hoewel meerdere scholen lid zijn van een net- of 
koepeloverschrijdende scholengemeenschap). Dit noopt tot extra aandacht voor uitwisseling 
en samenwerking tussen de verschillende scholen. Zeker ook voor recent opgestarte 
initiatieven en voor scholen met een eigentijds, innoverend pedagogisch project geeft een 
brede, externe samenwerking een extra impuls aan de interne samenwerking. 
 
 

OD3.3 – De samenwerking binnen en tussen schoolteams versterken 

Doelgroep 

Hele schoolteams, deelteams of individuele personeelsleden 

Soort begeleiding 

Uitwisselingssessies gekoppeld aan specifieke thema’s 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Faciliterende rol door de pedagogische begeleidingsdienst 

Vraaggestuurd en aanbodgestuurd 

Effectiviteit en bereik 

De mate van samenwerking binnen de scholen en tussen de scholen verhoogt en 
bevordert het leren van elkaar 

 
 

4. Implementatie van beleidsprioriteiten 
 

4.1 Brede basiszorg en verhoogde zorg 
 

Scholen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het realiseren van een goede brede 
basiszorg en verhoogde zorg. De zorgcoördinatoren hebben hierin een centrale rol, in nauwe 
samenwerking met directies en leerlingenbegeleiders. Het ondersteunen van dit proces is een 
taak van de pedagogische begeleidingsdiensten. Door de extra middelen in het kader van de 
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beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering krijgen de PBD’s extra mogelijkheden om deze 
ondersteunende taak meer comprehensief te kunnen opnemen. 

We zijn er als pedagogische begeleidingsdienst van overtuigd dat leerlingenbegeleiding en 
zorgbeleid deel uitmaken van een goed onderwijskundig beleid, dat inzet op gelijke 
onderwijskansen, maximale leerwinst, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en 
verhoging van welbevinden voor alle leerlingen. In onze visie is iedereen leerlingenbegeleider 
vanuit de eigen rol, maar is leerlingenbegeleiding ook teamwerk. VONAC ondersteunt vanuit 
beide invalshoeken. 
 

Fase 0 : brede basiszorg 
 
In deze fase stimuleert de leerkracht zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt 
hen systematisch op en werkt actief aan het verminderen van risicofactoren en aan het 
versterken van beschermende factoren. Hiervoor wordt vooral een beroep gedaan op de 
principes van de krachtige leeromgeving. In deze fase spreken we ook van remediëren en 
differentiëren. 

De kern van leerlingenbegeleiding vindt plaats tijdens de les en gebeurt door de leraren. 
VONAC ondersteunt leerkrachten daarin op een geïntegreerde manier. De ondersteuning kan 
gaan van individuele ondersteuning op de klasvloer tot professionalisering van teams. Indien 
gevraagd bieden we gerichte nascholingen aan. 

VONAC wil ook blijven inzetten op ondersteuning bij de uitbouw van een integraal zorgbeleid 
op school en op de implementering van het zorgplan. Hiervoor stelt de PBD kaders en 
modeldocumenten ter beschikking van de scholen. 

 
OD4.1.1 We ondersteunen onze scholen bij de uitbouw van een goed zorgbeleid 

Doelgroep 

Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten en beleidsondersteuners 
(buitengewoon) basisonderwijs en (buitengewoon) secundair onderwijs 

Soort begeleiding 

Geïntegreerde trajecten op school 

Vraaggestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet personeelslid tijdens de overlegmomenten + voorbereidend werk 

Effectiviteit en bereik 

De school beschikt over een performant zorgbeleid waar alle personeelsleden mee 
bijdragen aan de realisering ervan 
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Fase 1: verhoogde zorg 
 
In fase 1 van het zorgcontinuüm voorziet de school extra zorg voor bepaalde leerlingen. Deze 
extra zorg gebeurt in de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of 
dispenserende (REDICODIS-)maatregelen en is steeds afgestemd op de noden van de 
individuele leerling. De zorgleerkracht/zorgcoördinator van de school neemt dit mee in 
handen. Een heldere oplijsting van de REDICODIS-maatregelen (bv. in je digitaal 
leerlingvolgsysteem) en een duidelijke transparante communicatie naar de verschillende 
partners rond een leerling is essentieel. Ook de samenwerking tussen school, CLB en PBD is 
hierbij centraal. VONAC zal de komende jaren de scholen waar deze driehoek nog minder aan 
de oppervlakte is stimuleren dit op een actiever manier op te nemen.  
 
De zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders hebben dan ook een cruciale rol op het terrein 
van de leerlingenbegeleiding. Zij interageren met vele partijen: de leerlingen, de leraren, de 
ouders, het CLB, eventuele paramedici, de directie. Het vraagt van hen deskundigheid rond 
erg diverse actuele uitdagingen. Om hier extra te ondersteunen voorzien we als PBD per 
schooljaar twee intervisies met onze zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders. Hierop zal 
telkens een actueel thema uitgediept worden. 
 
 

OD4.1.2 – We organiseren lerende netwerken voor zorgcoördinatoren en 
leerlingenbegeleiders 

Doelgroep 

Zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders (buitengewoon) basisonderwijs en 
(buitengewoon) secundair onderwijs 

Soort begeleiding 

Intervisie 

Themagericht 

Tijdspad 

Twee maal per schooljaar 

Middelen 

Deelname van zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders 

De pedagogisch begeleider neemt een faciliterende rol op 

Effectiviteit en bereik 

De zorgcoördinatoren en de leerlingenbegeleiders leren van elkaar en van de PBD op vlak 
van actuele thema’s van zorgbeleid en leerlingenbegeleiding en verhogen daardoor hun 
eigen professionaliteit 

 
De pedagogisch begeleider ondersteunt enerzijds leerkrachten en directie bij het vormgeven 
van de brede basiszorg (fase 0 binnen het zorgcontinuüm) en anderzijds de 
zorgcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de verhoogde zorg (fase 1). Leerkrachten 



Begeleidingsplan 2022-2025 29 

die werken met leerlingen die uitgebreide zorg nodig hebben (fase 2) worden ondersteund 
door het ondersteuningsnetwerk. 

De competentiebegeleiders van het ondersteuningsnetwerk zijn toegevoegd aan de 
betrokken pedagogische begeleidingsdienst. 

De competentiebegeleider begeleidt de ondersteuners van het netwerk en zorgt voor hun 
professionalisering via aanvangsbegeleiding en leergemeenschappen. 

 
 

OD4.1.3 – We zorgen voor een goede samenwerking met het ondersteuningsnetwerk 
OKOplus 

Doelgroep 

Ondersteuners van OKOplus 

Leerkrachten in de scholen die begeleid worden door OKOplus 

Soort begeleiding 

Leergemeenschappen voor ondersteuners 

Overleg met coördinatoren en directies 

Aanvangsbegeleiding van ondersteuner 

Tijdspad 

Doorlopend en specifiek bij aantreden van nieuwe ondersteuners 

2022-2023 en later afhankelijk van de uitrol van het nieuwe Leersteundecreet 

Middelen 

Ondersteuners nemen deel aan de leergemeenschappen en aan een individuele 
aanvangsbegeleiding 

Effectiviteit en bereik 

De professionaliteit van de ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk OKOplus maakt 
een optimale ondersteuning in de begeleide scholen mogelijk 

 
 
4.2 Effectieve didactiek 
 
Veel van de scholen van VOOP hebben een heel specifiek eigen pedagogisch project met een 
sterke klemtoon op innoverend en eigentijds onderwijs. Ook voor de leerkrachten verbonden 
aan die scholen is het niet steeds vanzelfsprekend om die eigenheid optimaal te vertalen in 
hun manier van lesgeven. Maar ook in scholen met een eerder traditionele pedagogische kijk 
is het realiseren daarvan niet steeds evident. De pedagogische begeleidingsdienst 
ondersteunt leraren in deze vertaalslag. 
 
De extra middelen voor effectieve didactiek, die via de beleidsprioriteiten van de Vlaamse 
regering ter beschikking worden gesteld, laten de PBD’s dan ook toe deze doelstelling meer 
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intensief en vooral meer gericht op te nemen. Hierin zullen ondermeer klemtonen worden 
gelegd op scholen met een heel specifieke pedagogisch-didactische aanpak en op het 
ondersteunen van nieuwe leerkrachten in hun pedagogisch-didactisch handelen op de 
klasvloer. 
 
 

OD4.2.1 – Activerende werkvormen en binnenklasdifferentiatie + co-teaching 

Doelgroep 

Het hele lerarenteam 

Soort begeleiding 

Begeleiding op de klasvloer 

Nascholing rond activerende werkvormen, co-teaching e.d. 

Tijdspad 

Waar en wanneer nodig 

Deels vraaggestuurd, deels aanbodgestuurd 

Middelen 

Inzet van de betrokken personeelsleden + opvolging in de tijd 

Effectiviteit en bereik 

De leraren zijn vertrouwd met activerende werkvormen en weten op een effectieve 
manier binnenklasdifferentiatie te creëren en op te volgen 

Waar haalbaar weten leraren te werken vanuit een gedragen co-teaching 

 
OD4.2.2 –  Taalbeleid 

Doelgroep 

Hele lerarenteam, met klemtoon op leraren taalonderwijs 

Soort begeleiding 

Ondersteuning bij opmaken en uitrollen van een taalbeleidsplan 

Taalleerkrachten stimuleren om zelf (maar ook bij collega’s) de klemtoon op taalbeleid 
blijvend te propageren 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van de betrokken personeelsleden  

Effectiviteit en bereik 

Leraren, en inzonderheid taalleerkrachten, maken blijvend werk van het stimuleren van 
aandacht voor taalonderricht en dat vanuit een doorleefd taalbeleid 
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OD4.2.3 – Innovatieve methodieken op de werkvloer mee helpen realiseren 

Doelgroep 

Scholen die vanuit hun pedagogisch project vooral inzetten op innoverend en eigentijds 
onderwijs 

Soort begeleiding 

Teambegeleiding en coaching op de klasvloer 

Vraaggestuurd 

Tijdspad 

Doorlopend 

Middelen 

Inzet van alle betrokken personeelsleden in de betrokken scholen 

Effectiviteit en bereik 

Leerkrachten raken vertrouwd met innovatieve methodieken en zetten eerste stappen in 
het implementeren ervan op school om hun pedagogisch project te realiseren 

 
 
4.3 Datageletterdheid 
 
Datageletterdheid wordt binnen elke organisatie een steeds essentiëler aspect, ook binnen 
een schoolomgeving. Dit vereist echter een grote mate van bekwaamheid en zeker kleine 
instellingen (school of PBD) kunnen niet verwachten dit allemaal zelf in huis te kunnen 
hebben. Daarom is binnen OKO, als samenwerking van de vier kleine onderwijsverstrekkers, 
de afspraak gemaakt om op dit domein actief te gaan samenwerken (zie hiervoor 3.1 van deel 
5 p 40). De vanuit de overheid beschikbaar gestelde extra middelen voor datageletterdheid 
zullen dan ook ten dele gebruikt worden voor het aantrekken van één gezamenlijke specialist 
(deeltijds) op vlak van datageletterdheid, die zal ingezet worden binnen de vier kleine koepels 
en PBD’s. Een ruimere toelichting hierbij vinden jullie in deel 5 – doelgerichte samenwerking. 
 
Scholen leren omgaan met de veelheid aan data waarmee ze geconfronteerd worden, die 
leren analyseren en interpreteren, en van daaruit vertalingen leren maken naar hun 
schoolpraktijk is niet evident. Daarenboven situeert zo een vertaling zich zowel op vlak van 
het dagelijks school maken door leraren als op strategisch vlak voor directies en bestuurders. 
De ondersteuning op vlak van datageletterdheid heeft dan ook zowel een brede doelgroep als 
een breed scala aan onderwerpen op het oog. 
 
De extra middelen van de Vlaamse overheid komen ter beschikking vanaf het schooljaar 2023-
2024. Toch zet ook VONAC momenteel al in op de ondersteuning op vlak van 
datageletterdheid. Inderdaad zijn het momenteel vooral de ICT-coördinatoren die alles op vlak 
van datageletterdheid trekken binnen de scholen. De hoger vermelde intervisies voor deze 
doelgroep dragen daar onder andere toe bij. 
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Naar de toekomst toe dienen zich daarenboven nog een aantal extra inhoudelijke elementen 
aan die binnen datageletterdheid een eigen plaats zullen vragen. We denken hierbij onder 
andere aan: 
 
 Ondersteunen in het leren omgaan met de Vlaamse toetsen. 
 Opvolgen van de schooleigen resultaten. 
 Opvolgen van evoluties binnen Mijn Onderwijs en Dataloep. 
 Ondersteunen van een schooleigen digitaliseringsbeleid. 

 
Ook voor deze thema’s zullen in de toekomst de extra middelen datageletterdheid ingezet 
worden. 
 
 

OD4.3.1 –  Ondersteuning van de ICT-coördinatoren 

Doelgroep 

ICT-coördinatoren  

Soort begeleiding 

Enerzijds intervisie met de ICT-coördinatoren 

Anderzijds begeleiding op maat (deels i.s.m. derden vanuit een makelaarsrol) 

Tijdspad 

Loopt momenteel reeds, maar meer structureel vanaf 2023-2024 (wanneer de extra 
middelen beschikbaar komen) 

Middelen 

Inzet van de ICT-coördinatoren 

Effectiviteit en bereik 

De ICT-coördinatoren hebben voldoende bekwaamheid om hun taak naar behoren te 
kunnen uitvoeren 

 
 
 

OD4.3.2 –  Samenwerking binnen OKO op vlak van datageletterdheid 

Doelgroep 

De vier PBD’s binnen het samenwerkingsverband OKO 

Soort begeleiding 

Aantrekken van een (deeltijdse) gezamenlijke specialist datageletterdheid 

Aantal vormingssessie ism met de PBD van de koepels binnen OKO 

Leren van mekaars ervaringen en uitwisselen van goede praktijken 
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Tijdspad 

Vanaf 2023-2024 

Middelen 

Een gezamenlijke deeltijdse specialist datageletterdheid voor de 4 PBD’s binnen OKO 

Effectiviteit en bereik 

Door de inzet van een specialist datageletterdheid kan elke PBD binnen de eigen koepel 
meer efficiënt en meer effectief een beleid op vlak van datageletterdheid uitrollen 
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Deel 5: Doelen op organisatieniveau 
 

1. Personeels- en professionaliseringsbeleid 
 
1.1 Professionalisering van ons team 
 
Medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd om levenslang te blijven leren en 
professionaliseren. Op een zorgzame manier worden ze geprikkeld om innovatief en reflectief 
in hun eigen rol te staan en deze op een door evidentie en data onderbouwde manier op te 
nemen. We vormen samen een lerend team dat de kwaliteit van de eigen werking 
voortdurend evalueert en bijstuurt. 
 
We professionaliseren onze medewerkers vooral via gerichte trajecten die inspelen op hun 
noden. We voorzien aanvangsbegeleiding voor nieuwe medewerkers. We werken voor een 
aantal gemeenschappelijke thema’s samen met de andere onafhankelijke kleine 
onderwijsverstrekkers van OKO, specifiek dan met hun pedagogische begeleidingsdiensten. 
De komende periode zullen we hierbij vooral inzetten op onderstaande thema’s: 
 

▪ Datageletterdheid bij medewerkers blijvend verhogen. 
▪ Digitale vaardigheden verder verbreden. 
▪ Uitwisseling met pedagogische begeleiders van de andere PBD’s binnen OKO. 

 
We werken vanuit weloverwogen keuzes en monitoren continu de effectiviteit van de eigen 
werking met het oog op voortdurende optimalisering, een maximale impact op het werkveld 
en vanuit een doordachte ondersteuningsaanpak. 
 
We streven bij de professionalisering van onze teamleden naar een evenwicht tussen 
organisatiebrede en niveau-overstijgende prioriteiten, dienstgebonden noden en individuele 
behoeften of competenties. 
 
 
1.2 Taakverdeling 
 
Doordat wij een kleine begeleidingsdienst zijn hebben we ervoor gekozen om de taken vooral 
te verdelen in functie van de aanwezige expertise en bekwaamheden van onze medewerkers. 
 
Elke school heeft een vaste begeleider die ervoor zorgt dat alle vragen van de betreffende 
scholen op het VONAC-team worden voorgelegd en besproken. Deze persoon fungeert als 
vaste contactpersoon tussen de school en de begeleidingsdienst. 
 
Maandelijks is er teamoverleg, waar lopende en nieuwe vragen rond begeleiding voorgelegd 
en bekeken worden. Vervolgens worden die toegewezen aan die begeleider die de meeste 
expertise heeft in de specifieke materie. Waar nodig werkt de begeleider het traject verder 
uit in samenwerking met één of meerdere andere pedagogisch begeleiders. 
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Indien we niemand in huis hebben gaat VONAC vanuit haar makelaarsrol op zoek naar een 
extern iemand die de opdracht zal opnemen. Doorgaans kloppen we hiertoe aan bij de PBD’s 
van de grote onderwijsverstrekkers, maar soms worden ook PBD-externe mensen 
aangesproken. 
 
 
1.3 Verwachte tijdsbesteding 
 
We streven ernaar om maximaal in rechtstreeks contact met de scholen te werken. Door de 
hoge mate van nabijheid van onze begeleiders met hun scholen is er veel formeel en informeel 
contact met de scholen. Daarom engageren we ons om minimaal 50% in rechtstreeks contact 
met de doelgroepen te werken.  
 
De inzet en spreiding van die begeleiding, ondersteuning en nascholing op de klasvloer 
verschilt wel aanzienlijk in functie van de tijd. Zo werkt VONAC niet met schoolvrije weken (in 
tegenstelling tot de meeste grote PBD’s). De contacten met en de ondersteuning van scholen 
lopen in principe het hele schooljaar door. Dit heeft er vooral mee te maken dat VONAC vrijwel 
nooit met vastomlijnde projecten werkt die in alle scholen gelijkaardig worden uitgerold, maar 
steeds met trajecten op maat van elke school. De mate van voorbereidingstijd, overlegtijd en 
opvolging kan hierbij zeer sterk verschillen.  
 
 

2. Kwaliteitsontwikkeling 
 
2.1 Algemene visie op organisatieontwikkeling 
 
Als organisatie vinden we het belangrijk om permanent onze kwaliteitsontwikkeling verder uit 
te bouwen.  

Op vlak van personeelsbeleid kijken we vooral om de juiste mensen aan de juiste doelen te 
koppelen afhankelijk van hun competenties – wie is meest geschikt voor welk deeltraject. 
Hierdoor worden bijna steeds meerdere begeleiders betrokken binnen een geïntegreerd 
traject. 

We zorgen ervoor dat er regelmatig overleg is tussen alle betrokken actoren. Het eerder 
vermelde maandelijks teamoverleg zorgt ervoor dat alle trajecten opgevolgd worden. Er 
wordt een stand van zaken opgemaakt en we bekijken of het vooropgestelde tijdspad kan 
behouden blijven. We houden nauwgezet alle activiteiten bij in een excelfile zodat we ten 
allen tijde de planning kunnen opvolgen. Dit laat meteen ook toe om te kunnen terugkijken 
op de inzet van tijd, middelen en mensen. 

Verder is er ook tweemaandelijks een terugkoppeling naar de raden van bestuur van VOOP en 
VONAC. Zij zijn uiteindelijk diegenen die de te volgen koers uitstippelen en aan wie wij 
verantwoording afleggen. 

Zelfevaluatie van onze werking komt ook jaarlijks aan bod. Dit doen we door een bevraging 
uit te sturen naar onze scholen. Hierin vragen wij onder andere naar de tevredenheid over de 
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geleverde ondersteuning. Op basis van deze resultaten sturen wij onszelf permanent bij. 
Tevens wordt daarin gepeild naar gewenste aanpassingen of mogelijke optimalisaties, en er 
wordt gevraagd naar toekomstige klemtonen voor begeleiding of ondersteuning. 

VONAC integreert de verschillende elementen van zijn werking in een dynamisch proces van 
plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (PDCA-cirkel). 

 
2.2 Procesopvolging 
 

We streven naar gelijkgerichtheid in aanpak en kwaliteit in elk traject dat we ondersteunen. 
Ongeacht de context of de mensen waarmee we samenwerken zijn de effecten die we 
nastreven overal fundamenteel dezelfde. We willen als lerende organisatie bovendien 
voldoende reflectie aan de dag leggen en we vervullen een voorbeeldrol door zelf permanent 
een kwaliteitscyclus te draaien.  
 
We bevragen systematisch de kwaliteit en vorm van onze ondersteuning bij de deelnemers. 
In het opzet van die effectmeting kijken we naar de mate waarin de effecten zichtbaar worden 
tijdens het ondersteuningsproces en voldoende ingebed blijken erna. We kunnen dat 
vervolgens vergelijken met informatie uit doorlichtingen en vergelijkend onderzoek. 
 
Ons huidig (meet-)instrumentarium, met een klemtoon op het opvolgen van output en het in 
kaart brengen van het bereik, blijft behouden. De meetresultaten verwerken we telkens in 
ons jaarverslag. De info uit de maandelijkse maandstaten met de prestaties van alle 
pedagogisch begeleiders vergemakkelijkt het evalueren van de werking en kan dit (waar 
nodig) ook onderbouwen met de nodige data. 
 
Daarnaast zullen we ook het recent ontwikkelde EDBI-instrument in meerdere 
begeleidingscontexten uittesten. Aangevuld met kwalitatieve bevragingen kan het dienen om 
scherper zicht te krijgen op de effecten op korte en langere termijn. De gezamenlijke aanpak 
met de andere pedagogische begeleidingsdiensten vormt onderwerp van overleg in de 
komende maanden. In de jaarrapporten zullen we verslag geven van onze ervaringen terzake.  
 

2.3 Detecteren van noden 
 

Jaarlijks doen we een bevraging bij onze leden naar de noden voor het komende schooljaar. 
Daarbij wordt zowel gepeild naar inhoudelijke klemtonen als naar procesmatige aspecten. 
Nieuwe thema’s die gewenst zijn, een andere aanpak, meer infostroom, een opvolging op 
langere termijn, het zijn allemaal elementen die door de scholen kunnen aangereikt worden. 

Naast deze bevraging leidt de hoge mate van individueel contact tot een brede input van 
vragen, noden of wensen. Dit gebeurt zowel op een formele manier maar meer nog informeel. 
Deze vorm van detecteren van vragen was vroeger vooral gericht naar directies, is de voorbije 
jaren uitgebreid naar middenkader en wordt momenteel doelbewust actief verruimd naar 
andere personeelsleden. Voorts worden ook schoolbesturen betrokken bij het in kaart 
brengen van wensen en noden. 
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Via evaluaties of tussenevaluaties van lopende trajecten wordt gekeken of er dient bijgestuurd 
te worden. Scholen weten dat trajecten bij VONAC nooit op voorhand helemaal vastliggen. Dit 
betekent dat scholen zelf geregeld met nieuwe, extra of onderliggende vragen komen in de 
loop van de rit. Deze aandachtspunten blijken voor het welslagen van het begeleidingstraject 
soms zinvoller te zijn dat de vragen die de school oorspronkelijk als doel had gesteld. 

Naast deze bochten in lopende trajecten komen in de loop van een schooljaar ook totaal 
nieuwe vragen naar boven. Door de grote nabijheid en de flexibele opstelling van VONAC 
kunnen we deze extra vragen ook honoreren, tot grote tevredenheid van de scholen. 

 
2.4 Wetenschappelijke onderbouwing 
 

VONAC heeft als kleine begeleidingsdienst geen eigen wetenschappers in dienst. De middelen 
zijn daartoe onvoldoende. VOOP heeft, door het moeten laten vertrekken van haar  
volwassenenonderwijs, geen directe contacten meer met hogescholen of universiteiten, bv. 
via de lerarenopleidingen. Ook de andere kleine onderwijsverstrekkers lopen in meerdere of 
mindere mate tegen diezelfde zaken aan. Daarom is binnen OKO afgesproken dat we 
progressief proberen zinvolle ondersteuning via samenwerking met wetenschappelijke 
instellingen (in binnen- of buitenland) verder vorm te geven. 
 
Tevens wordt interessant materiaal uit onderzoeken of projecten doorgegeven. Op die manier 
wordt gewerkt aan een samen-lerend effect en kunnen bruikbare inzichten gedeeld worden 
en geïncorporeerd in de werking van de begeleidingsdienst. Ook met sommige VOOP-scholen 
is er interactie op vlak van wetenschappelijke inzichten die in begeleidingen kunnen 
ingebouwd worden.  
 
2.5 Kennisverwerving en kennisdeling 
 

Elke pedagogisch begeleider binnen VONAC maakt werk van de eigen professionalisering. 
Hierdoor komt veel extra informatie beschikbaar. Deze info wordt zowel op een actieve als op 
een passieve manier gedeeld. Actief door bespreken tijdens bv. een teamoverleg of gekoppeld 
aan voorbereidend werk voor een traject in een school. Passief door de info te delen met 
elkaar zodat elkeen er direct gebruik van kan maken. 

Voor de voorbereiding van menig traject wordt veel tijd geïnvesteerd in het verzamelen van 
informatie, methodieken, data, tips e.d. Veel van deze zaken komen vanuit wetenschappelijke 
hoek of vanuit ervaringen van collega’s, ook buiten VONAC. Gezien voorbereidingen 
doorgaans door meerdere begeleiders samen worden opgenomen, gebeurt hier ook al een 
directe uitwisseling van kennis en ervaring. 

Vanuit de samenwerking binnen OKO is de laatste jaren ook de onderlinge uitwisseling van 
materiaal, achtergrondinfo, methodieken, externe contacten e.d. aanzienlijk toegenomen. 
Gezien de sterk verschillende pedagogische projecten van de scholen binnen de koepels onder 
OKO leidt dit ook tot een breed spectrum aan materiaal en informatie, dat daardoor ook 
buiten de eigen PBD ingezet kan worden. 
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2.6 Minder bereikte scholen 
 

VONAC bereikt alle scholen van VOOP. We zijn daar best blij mee gezien het toch nooit 
vanzelfsprekend is om in alle scholen binnen te geraken. Weliswaar is de mate van begeleiding 
en ondersteuning sterk verschillend en vooral vraaggestuurd maar in elk van de VOOP-scholen 
lopen jaarlijks korte of langere trajecten. 

Ook de scholen waar we minder kunnen (of mogen) begeleiden nemen deel aan bv. de 
intervisies of zijn meestal ook aanwezig op gezamenlijke activiteiten als de VOOP-Teamdag of 
de Algemene Vergaderingen van de beide vzw’s. Sommige scholen reageren zeer enthousiast 
wanneer VONAC hen aanspreekt op hun eigen talenten of op specifiek sterke punten in hun 
werking. Doorgeven van die eigen sterke kanten aan andere scholen binnen VOOP is ook een 
manier om scholen te bereiken die voor andere begeleidingsvoorstellen soms meer aan de 
zijlijn blijven staan. 

Zoals hoger ook al aangegeven kennen we onze scholen best goed en weten dan ook waar we 
meer en waar we minder kunnen begeleiden. Scholen die minder vragende partij zijn worden 
van daaruit ook geregeld informeel gecontacteerd. Dat kan via een (soms onverwachts) 
bezoekje of meestal via telefonische contacten. Ook het doorgeven van beleidsmatige info 
van de overheid en de opvolging van die infostroom opent communicatieve kanalen met die 
scholen. Op die manier blijven we als PBD ook met die scholen voeling houden. 

Belangrijk tot slot is hier toch te vermelden dat scholen die wij als PBD minder bereiken of die 
minder ondersteuning vragen daarom geen beleidszwakke scholen zijn. Net de interne sterkte 
van sommige van die scholen kan maken dat ze liever een eigen koers varen en dat ook heel 
goed doen. 

 

3. Doelgerichte samenwerking 
 
3.1 Samenwerking tussen verschillende actoren binnen OKO 
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De vier kleine begeleidingsdiensten werken sinds vele jaren samen onder de vleugels van OKO, 
het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers. Het betreft de PBD’s van de Federatie 
Steinerscholen, IPCO (Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk 
Onderwijs), FOPEM (Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische 
methodescholen) en VOOP (Vlaams Onderwijs Overlegplatform). In de rapporten van de 
beide commissies Monard werd reeds een overzicht gegeven van domeinen waarop er al een 
samenwerking was. De suggesties van beide commissies, om die samenwerking structureel 
verder uit te bouwen, zijn inmiddels ook stap per stap verder uitgerold. 
 
Samen met de D4 werd een continuüm van mogelijke samenwerkingen afgesproken:  
(1) Wetenschappelijke onderbouwing > (2) Zich samen professionaliseren > (3) Samen 
materiaal ontwikkelen > (4) Samen op de werkvloer de scholen ondersteunen 
 
Vanuit OKO voegen we aan het eerste niveau ‘wetenschappelijk onderbouwing’ graag ‘visie- 
en standpuntbepaling’ toe. De mate van samenwerking gaat op dit eerste niveau volgens ons 
over elkaar bevragen en inspireren  

Wetenschappelijke onderbouwing, visie en standpuntbepaling 
 Advies vragen aan onderzoeksgroepen (universiteit, hogeschool, 

onderzoekscentrum, expertisecentrum,…) 
 Expertise, praktijkervaring en inzichten uitwisselen over onderwijsthema’s 

(beleidsdossiers, wetenschappelijk onderzoek, (inter)nationale tendensen,…) 
 Elkaar inspireren vanuit de visie en praktijk van het eigen pedagogisch project 
 Standpuntbepaling vanuit belangenbehartiging en vertegenwoordiging in diverse 

overlegorganen) 
 
Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO partners 
 Kerngroep OKO: Verschillende coördinatoren van de vier PBD’s van de koepels van 

OKO zijn zelf lid van de kerngroep van OKO, waar ook de centrale vertegenwoordigers 
van de vier kleine koepels in zetelen. Minstens maandelijks komt deze kerngroep 
samen om alle onderwijsdossiers van nabij op te volgen. Dit garandeert direct een 
sterke uitwisseling en afstemming tussen enerzijds de koepels en hun PBD’s en 
anderzijds tussen de vier betrokken begeleidingsdiensten. Vanuit de OKO-kerngroep 
wordt een groot aantal overlegfora opgevolgd. Deze actieve participatie leidt tot een 
vertegenwoordiging in ruim honderd overlegstructuren, van waaruit een directe 
vertaling naar de PBD’s gebeurt. Dit laat elk van de PBD’s toe voeling te houden met 
en in te spelen op de diverse evoluties binnen het onderwijslandschap. Het vermijdt 
dat iedereen alles zelf zou moeten opvolgen en leidt ook tot gemeenschappelijke 
visievorming en formele standpuntbepaling. Van hieruit worden bakens uitgezet om 
de samenwerking tussen de vier PBD’s verder te verbreden en structureel in te 
bedden.  

 Overleg tussen de vier PBD’s verenigd in OKO: op dit driemaandelijkse overleg zijn 
zowel de coördinatoren als begeleiders aanwezig zijn. Op dit structureel overleg 
komen zowel grote PBD-gebonden beleidsdossiers als specifieke actuele thema’s aan 
bod. We maken hier steeds tijd voor het uitwisselen van sprekende 
praktijkvoorbeelden en ontwikkeld materiaal. 
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Zich samen professionaliseren 
 Samen een bestaande vorming volgen en met elkaar de leerwinst voor de eigen 

werking bespreken  
 Een vorming voor pedagogisch begeleiders organiseren vanuit een gezamenlijke 

nood of vraag en daar vooraf en achteraf over uitwisselen 
 Inspirerende praktijken delen en via intervisie uitdiepen waardoor er 

professionalisering plaatsvindt 
 Als voorbereiding op een gezamenlijk studiemoment een zelfde  brontekst lezen, en 

samen de relevantie voor de praktijk bespreken. 
 
Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO partners 
 Netoverschrijdende samenwerking taal: enkele begeleiders vertegenwoordigen OKO 

in dit overleg, koppelen de opgedane expertise uitgebreid terug op het 
driemaandelijkse OKO-PBD’s-overleg. We onderzoeken samen materiaal dat passend 
kan zijn voor de werkvloer. 

 Lerend netwerk datageletterdheid: in ’22-’23 professionaliseren de vier OKO-PBD’s 
zich in een lerend netwerk rond datageletterdheid. Er was al een eenmalige vorming 
die we samen organiseerden rond toolkit gevalideerde toetsen. 
Volgende zaken staan nu reeds gepland: 
 '22-'23: kleine pilootprojectjes in scholen op vraag, bijv. om conclusies te 

trekken uit hun gestandaardiseerde toetsen (paralleltoetsen, OVSG-toetsen, 
LVS'en, methodegebonden toetsen,…) => op die manier verschillende 
methodieken uittesten voor het traject '23-'24 

 '22-'23: lerend netwerk PBD's met vier bijeenkomsten. Vast stramien:  
o VM: expertise binnenhalen (spreker, bron, praktijkvoorbeeld,…) 
o VM: plan ontwikkelen om datageletterdheid in scholen te versterken in 

'23-'24. Op zoek gaan naar wat samen kan ondernomen worden en wat 
door elke PBD apart (want eigen aan de identiteit en werking) wordt 
ondernomen. Hier ook onderzoeken in welke mate we de middelen 
beleidsprioriteit kunnen bundelen zodat die ingezet kunnen worden in 
de scholen van de 4 PBD's 

o NM: elke sessie stelt een PBD al hun aanbod en acties rond 
datageletterdheid voor. OASE waardoor je met concrete feedback naar 
huis gaat. 

 Startdag okt '23: datageletterdheid en beleidsvoerend vermogen (voor 
directies en hun 'datacoach') 

 '23-'24: traject datageletterdheid voor scholen uitrollen zoals we in jaar 1 
uitgedacht hebben + enkele vrijblijvende, losse sessies rond datageletterdheid 
voor scholen (bijv. beschrijvende statistiek, gevalideerde proeven, 
leerlingvolgsysteem,…) 
 

 Als critical friends elkaar inspireren om de effect-evaluatie van begeleidingen te 
interpreteren en samen mogelijkheden onderzoeken om dit effect te optimaliseren. 
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Samen materiaal ontwikkelen 
 Vanuit een gezamenlijke nood of vraag materiaal ontwikkelen dat kan doorvertaald 

worden naar het specifieke pedagogisch project 
 Vanuit gezamenlijke professionalisering expertise verduurzamen door samen 

materiaal te ontwikkelen 
 Samen een visietekst schrijven n.a.v. standpuntbepaling 

 
Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO partners 
 OKO-memorandum dat we bij elke nieuwe ambtstermijn aan de minister bezorgen 
 OKO-fiche voor effectiviteit begeleidingsinterventies 

 

Samen op de werkvloer de scholen ondersteunen 
 Gezamenlijk scholen ondersteunen op de vloer 
 Vanuit een gemeenschappelijk gecoördineerde werking de ondersteuning van de 

scholen realiseren 
 Samen een nascholing vormgeven en begeleiden die open staat voor scholen van alle 

meewerkende partners 
 Samen een begeleidingstraject op maat vormgeven en begeleiden voor een aantal 

specifieke scholen van alle meewerkende partners 
 
Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO partners 
 Lerend netwerk datageletterdheid: in ’23-’24 willen we het lerend netwerk 

uitbreiden naar de organisatie van nascholing en begeleiding voor de scholen. 
 Ondersteuningsnetwerk OKOplus: OKOplus verhoogt de samenwerking tussen de 

kleine PBD’s, met name via de competentiebegeleiders. Gezien zij gebonden zijn aan 
hun PBD en gezien de intense samenwerking in functie van het coachen van de 
ondersteuners en de deelnemende scholen, ontstaat ook hier een sterke en nauwe 
samenwerking tussen de PBD’s binnen OKO, wat ook de professionaliteit en de 
effectiviteit direct ten goede komt. 

 
 
3.2 Samenwerking met koepels van andere netten 

Samenwerking tussen de 8 koepels rond brede thema’s en uitdagingen 
 
De pedagogische begeleidingsdiensten werken samen rond gelijkaardige uitdagingen, met 
name rond gemeenschappelijke operationele doelen binnen de respectievelijke 
begeleidingsplannen (bijvoorbeeld het thema datageletterdheid, waarrond we ook met 
academici netoverschrijdend willen werken). 

Het streven naar meerwaarde en efficiëntie van de internetten-samenwerking staat voorop. 
We werken samen vanuit onze eigenheid, ieder met zijn eigen sterktes en dit op verschillende 
manieren. Er is immers een continuüm van samenwerkingsmogelijkheden: (1) 
wetenschappelijke onderbouwing en expertise-opbouw, (2) expertise-uitwisseling, (3) samen 
ontwikkelen, (4) samen op de werkvloer de onderwijsinstellingen en respectievelijke 
personeelsleden ondersteunen en (5) het monitoren van de samenwerking ifv 
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kwaliteitsontwikkeling. We zijn ook flexibel in samenwerkingsvormen: we werken zowel met 
alle begeleidingsdiensten samen, als bilateraal. 

Wetenschappelijke onderbouwing en expertise-opbouw 
Uiteraard staat hier het begeleidingswerk, het professionaliseren centraal. We richten een 
netoverschrijdende adviesgroep met onderzoekers, met experten op rond effectief 
professionaliseren (zie wetenschappelijke onderbouwing). 

Expertise-uitwisseling - Effectmeting van Doelgerichte BegeleidingsInterventies 
De begeleidingsdiensten hadden al een netoverschrijdende samenwerking rond het thema 
effectiviteit. De overheid stelt de begeleidingsdiensten nu een wetenschappelijk onderbouwd 
instrument ter beschikking om de effectiviteit van DBI in kaart te brengen. In schooljaar 2022-
2023 wordt dit proefgedraaid. De verschillende begeleidingsdiensten zullen hierrond 
samenwerken en ervaringen uitwisselen. 

Expertise-uitwisseling – Talenbeleid/lezen 
Rond talenbeleid hebben de begeleidingsdiensten al jarenlang een sterke traditie om samen 
te werken. We continueren die samenwerking, op het vlak van gezamenlijke uitwisseling, 
expertisedeling en professionalisering. We verkennen of we een stap verder kunnen zetten, 
bijvoorbeeld door gemeenschappelijk bepaalde initiatieven op te zetten, bijvoorbeeld i.v.m. 
het Leesoffensief of de taalintegratietrajecten. 

Samen ontwikkelen – nieuw curriculum 
In functie van curriculumontwikkeling wordt er ook samengewerkt, bijvoorbeeld rond de 
eindtermen/SPETTEN en de curriculumdossiers. 

Samen in rechtstreeks contact met scholen/centra en de respectievelijke personeelsleden – 
buitengewoon onderwijs 
Op vlak van het buitengewoon onderwijs professionaliseren we samen leidinggevenden, 
leraren en andere personeelsleden via gezamenlijke collegiale visitaties en lerende 
netwerken. We zullen ook netoverschrijdend samenwerken in het project ‘Hoge doelen 
stellen in het buitengewoon onderwijs’, een samenwerking die we ook na afloop van het 
tweejarig project willen continueren. 

Het monitoren van de samenwerking ifv kwaliteitsontwikkeling 
De pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsverstrekkers komen op 
leidinggevend niveau structureel en frequent samen. Samen bereiden we inhoudelijke 
dossiers voor, wisselen we expertise uit, monitoren we netoverschrijdende samenwerking en 
sturen bij waar nodig. 

In de toekomst verkennen we ook een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden. We staan 
open voor het samen indienen van projecten zoals prioritaire nascholingsprojecten. Naast 
deze Vlaanderenbrede samenwerking zijn er ook tal van lokale samenwerkingsverbanden die 
vaak bottom-up ontstaan. Denken we maar aan onze grootsteden, waarin we bijvoorbeeld 
samen initiatieven opzetten voor onze scholen rond bepaalde thematieken. 
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Samenwerking tussen VONAC en andere koepels (makelaarsrol) 
 
Het beperkt aantal uren en middelen laat niet toe om een compleet aanbod van alle 
mogelijke professionaliseringstrajecten aan te bieden. Voor een aantal gevraagde 
professionaliseringen hebben wij ook niet de gewenste expertise in huis. Daarom werken we 
voor een aantal zaken samen met de grote begeleidingsdiensten. In deze samenwerkingen 
neemt VONAC enerzijds een makelaarsrol op naar de scholen toe. Anderzijds is deze 
samenwerking tevens een enorme verrijking voor onze eigen begeleidingsdienst en stelt dit 
ons in staat om een veel ruimer antwoord te geven op de vragen die naar ons toe komen 
vanuit de schoolteams en vanop klasvloer. 
 
Bij heel wat van onze scholen is de nood aan bijkomende infrastructuur of 
infrastructuurwerken zeer groot. Het zoeken naar geschikte infrastructuur behoort tot de 
bevoegdheid van de inrichtende machten van de scholen maar de vraag naar 
informatieverstrekking en facilitering bij het indienen van dossiers is groot. VONAC heeft 
hierin ook zelf niet veel expertise in huis. Daarom is er inmiddels een intensere 
samenwerking binnen OKO (via een werkgroep Infrastructuur), maar bouwen we ook aan 
een uitgebreider samenwerking met bv. Katholiek Onderwijs Vlaanderen of met externe 
partners (zoals Pathfinders). 
 
Naast infrastructuur zijn er ook nog andere domeinen waarop we in de toekomst meer 
willen samenwerken met andere koepels of partners. 
 
Voor de implementatie van de nieuwe eindtermen hebben wij niet voor elk vakgebied 
expertise in huis. Indien gewenst zullen wij daar ook onze makelaarsrol opnemen en 
samenwerken met het GO! of met de andere grote koepels (afhankelijk van welke 
leerplannen er gebruikt worden of van de mate waarin de visie aansluit op die van de 
school). 
 
Datageletterdheid is een beleidsprioriteit van de overheid voor de komende jaren. OVSG 
heeft hier reeds heel wat ervaring met zijn OVSG-toetsen. Wij willen dan ook samen met de 
andere OKO-partners een beroep doen op hun expertise om de eerste stappen te zetten op 
dat domein. Ook met de Vlaamse toetsen in het vooruitzicht is het van belang om onze scholen 
goed voor te bereiden en hun expertise te verruimen in het verwerken en interpreteren van 
de resultaten.  
 

3.3 Internationalisering 
 
Internationale samenwerking leidt tot expertiseverhoging. Zo kunnen onderwijsprofessionals 
via Erasmus+ aan diverse projecten deelnemen of gastsprekers uitnodigen. Zij kunnen ook 
zelf een dossier indienen. 
 
Tot op heden heeft VONAC zelf niet deelgenomen aan Erasmus+ projecten. Binnen de 
scholen van VOOP is er reeds enige ervaring, zij het beperkt. Voor de komende periode 
willen wij als PBD dan ook inzetten op het indienen van een Erasmus+ project. We willen 
hiervoor samenwerken met enerzijds De Federatie van de Steinerscholen (zij hebben reeds 
heel wat expertise) en anderzijds een aantal buitenlandse partners.  
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VONAC heeft ook goede contacten met een externe organisatie, gespecialiseerd in het 
indienen van aanvragen voor Europese projecten. Dit opent meteen ook de mogelijkheid om 
op een professioneler manier aan de slag te gaan met het voorbereiden en indienen van 
dossiers voor Erasmus+ projecten. 
 
 
3.4 Overleg met onderwijsactoren op verschillende niveaus 
 

Binnen OKO gebeurt er reeds vele jaren een verdeling van vertegenwoordigingen in heel 
verschillende onderwijsoverlegfora. Op die manier kunnen de vier kleine 
onderwijsverstrekkers toch hun stem laten horen binnen al deze fora. Op die manier ook 
kunnen de vele tientallen fora opgevolgd worden terwijl daar op niveau van OKO geen 
middelen of personeel voor beschikbaar zijn.  

Ook de medewerkers van VONAC participeren actief in een groot aantal van deze fora. Dat 
gaat van raden, commissies en werkgroepen van de Vlor, over tal van werkgroepen van het 
departement onderwijs tot samenwerkingsverbanden met middenveldorganisaties of 
andere derden. Ook de contacten met het kabinet onderwijs zijn op die manier geregeld. 

De verdeling van die taken gebeurt enerzijds op basis van ervaring en bekwaamheid, 
anderzijds op basis van interesse en beschikbaarheid. Elk van de vier kleine koepels/PBD’s 
stelt enkele mensen ter beschikking, die elk een deel van de vertegenwoordigingen 
opnemen. 

Hieronder enkele van de fora waaraan wij deelnemen 
 Structureel overleg van de 8 PBD’s (met departement en kabinet)  
 Structureel overleg inspectie – PBD (via OKO, zowel algemeen als BaO, SO en BuO)  
 Opvolging tal van engagementsverklaringen 
 Netoverschrijdende samenwerkingen met andere koepels en PBD’s: rond taal, 

competentieontwikkeling, … 
 PBD-overleg van OKO (4 begeleidingsdiensten van OKO) 
 Deelname aan klankbordgroep i-Learn 
 Werkgroep integriteit 
 Werkgroep informatie 
 Werkgroep gegevensbeveiliging onderwijs 
 Werkgroep SONO ism inspectie 
 Begeleidingscommissie convenant welzijn met FOD Waso 
 Vlaams partnerschap duaal leren 
 Structureel overleg EPOS en onderwijsverstrekkers 
 … 
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3.5 Wetenschappelijk onderzoek – hogescholen – universiteiten - 
kennisorganisatie 

 

Zoals reeds hoger onder punt 2.4 van de organisatiedoelstellingen aangehaald, hebben 
VOOP en VONAC geen rechtstreekse ingangen meer bij hogescholen of universiteiten. We 
hebben ook zelf niet de middelen om wetenschappers in dienst te nemen. Sowieso is het 
niet onze ambitie om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Dit betekent niet dat er 
geen contacten zijn en dat die naar de toekomst toe niet kunnen verruimd worden. Wel 
merken we dat hogescholen en universiteiten niet direct vragende partij lijken om trajecten 
of projecten met kleine onderwijskoepels uit te stippelen. Eerder is het misschien 
aangewezen om te participeren in projecten die door grotere spelers worden getrokken. 
Ook gezamenlijke projecten vanuit OKO behoren tot de mogelijkheden. Deze scenario’s 
zullen alvast de komende jaren verder verkend worden. 

In twee van onze scholen start een traject met als doel een toekomstperspectief voor de 
scholen uit te tekenen. De scholen (binnen eenzelfde campus) vroegen aan VONAC om hier 
de trekkersrol van op te nemen. Naast mensen vanuit het schoolbestuur, de directie en 
leden van het personeel wordt er actief samengewerkt met twee mensen van hogeschool 
UCLL. Zij zorgen voor academische inbreng en voor een procesmatige ondersteuning, 
gebaseerd op hun ervaring in vergelijkbare trajecten en op wetenschappelijke inzichten. 

Voor specifieke thema’s is er wel een samenwerking met of infostroom vanuit 
kennisinstellingen. Zo participeert VONAC (namens OKO) bv. in de werkgroep ventilatie, 
waardoor veel input beschikbaar komt vanuit gespecialiseerde instellingen. Ook op vlak van 
gezondheid en welzijn maakt VONAC deel uit van meerdere werkgroepen (ook hier namens 
OKO). Dit leidt eveneens tot een brede instroom aan informatie, methodieken, tips, 
connecties e.d. Deze worden gedeeld binnen OKO zodat elk van de kleine koepels en PBD’s 
hier gebruik kan van maken. 

 

4. Financieel beleid 
 
4.1 Ingezette middelen 
 
We verwijzen voor de ingezette middelen naar de toelichting die hoger is gegeven onder 
punt 1.5 ‘Middelen’. 
 
Voor wat betreft de ontvangsten verwijzen we hier naar de toelichting die hoger is gegeven 
onder punt 1.5 ‘Middelen’. 
 
Voor wat de uitgaven betreft voorziet de begroting van VONAC voor 2022 onder andere 
volgende posten (afgeronde cijfers): 

- Bezoldigingen       € 20.000 
- Uitgaven BV, RSZ, sociaal secretariaat, ...   € 20.000 
- Secretariaatskosten      €   8.000 
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- Pedagogische kosten & professionalisering   €   4.500 
- Vergaderkosten      €   9.500 
- Vervoerskosten      €   8.000 
- ICT-kosten       €   5.000 
- Juridische kosten      €   1.000 
- Andere (maaltijdcheques, pensioenverzekering, ...) € 11.000 
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Bijlage 1: scholen VOOP en hun studieaanbod 
 
Gewoon Basisonderwijs 
 
IVG-School 
Nederkouter 112, 9000 Gent 
Instellingsnummer: 21238 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
Eureka Onderwijs – school voor normaal begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen 
Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo 
Instellingsnummer: 132639 (2°+3° graad BaO) 
Basisonderwijs: 2de tot en met 6de leerjaar 
 
De Libellenschool 
Sooi Willemsplein 3, 3910 Pelt 
Instellingsnummer: 132911 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
KieM 
Zavelstraat 78, 3010 Kessel-LO 
Instellingsnummer: 138461 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
Het Leerbos 
Ten Bosse 140, 9800 Deinze 
Instellingsnummer: 138651 
Kleuter- en lager onderwijs 
 
Buitengewoon Basisonderwijs 
 
Openluchtschool Triolo BuBaO 
Miksebaan 264, 2930 Brasschaat 
Instellingsnummer: 25627 
Kleuter: Type 3 en Type 9 
Lager: Type 3, Type basisaanbod, Type 9 
 
Levenslust BuBaO 
Scheestraat 74, 1750 Lennik 
Instellingsnummer: 25353 
Lager: Type 3, Type basisaanbod, Type 9 
 
Ritmica BuBaO 
Wouwstraat 44, 2540 Hove  
Instellingsnummer: 25775 
Wouwstraat 44, 2540 Hove: Lager Type 4, Type basisaanbod 
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Steenakker 100, 2640 Mortsel: Lager Type 4, Type basisaanbod  
 
Blijdorp BuBaO 
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout 
Instellingsnummer: 27045 
Kleuter: Type 2 
Lager: Type 2 
 
De Regenboog BuBaO 
Belhuttebaan 24a, 8680 Koekelare 
Instellingsnummer: 26427 
Lager: Type basisaanbod, Type 9 
 
Gewoon Secundair Onderwijs 
 
Secundair Onderwijs voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac SO 
Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem  
Instellingsnummer: 29521 (2° en 3° graad) 
 
Dubbele finaliteit - TSO 2de graad 3de graad 

studiegebied Maatschappij en welzijn 

Wellness en lifestyle 3-4 / 
studiegebied Lichaamsverzorging 
Schoonheidsverzorging / 5-6 
Grime / 7 

Arbeidsmarktgerichte finaliteit - BSO 2de graad 3de graad 

studiegebied Maatschappij en welzijn 
Haar- en schoonheidsverzorging 3-4 / 

 
IVG-School - middenschool 
Nederkouter 112, 9000 Gent 
Instellingsnummer: 46871 
 
Eerste graad ASO 
1A 
2A 
Basisopties Klassieke Talen, Moderne Talen – Wetenschappen, Economie en 
Organisatie, STEM-Wetenschappen 
 
IVG-School - bovenbouw 
Nederkouter 112, 9000 Gent 
Instellingsnummer: 37085 
 



Begeleidingsplan 2022-2025 49 

Eerste graad ASO 
1A 
2A 
Basisopties Klassieke Talen, Moderne Talen – Wetenschappen, Economie en 
Organisatie, STEM-Wetenschappen 
 
 
Eureka Onderwijs – school voor normaal begaafde leerlingen met ernstige leerstoornissen 
Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo 
Instellingsnummer: 103424 (1° graad SO) 
Secundair onderwijs: eerste leerjaar A en tweede leerjaar A, basisoptie Moderne Talen en 
Wetenschappen 
 
Freinetscholen Keerpunt SO 
Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Gent 
Instellingsnummer: 137 381 311 
 
Eerste graad ASO 
- eerste  leerjaar A: optie-uren Freinet 
- tweede leerjaar A: Freinetpedagogie 
Tweede graad ASO - doorstroomfinaliteit 
- derde leerjaar: Freinetpedagogie 
- vierde leerjaar: Freinetpedagogie 
 
De MET SO 
Zavelstraat 78, 3010 Kessel-Lo 
Instellingsnummer: 137 364 
 
Eerste graad Leuven Katelijne Tielt-Winge 
- eerste leerjaar A: optie-uren Latijn (4u) x x x 
- eerste leerjaar B x x x 
- tweede leerjaar A: Klassieke talen x x x 
- tweede leerjaar A: Moderne talen - wetenschappen  x x x 
- tweede leerjaar A: Economie en Organisatie  x x 
- tweede leerjaar A: Maatschappij en Welzijn  x x 
- tweede leerjaar B: opstroomoptie x x x 
Tweede graad 
 

   

Doorstroomfinaliteit - ASO    
- derde en vierde leerjaar: Economische wetenschappen x x  
- derde en vierde leerjaar: Humane Wetenschappen  x x  
- derde en vierde leerjaar: Latijn  x x  
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Dubbele finaliteit - TSO    
- derde en vierde leerjaar: Maatschappij en Welzijn 
(dubbele finaliteit) 

x x  

- derde en vierde leerjaar: Bedrijf en Organisatie 
(dubbele finaliteit) 

x x  

 
 
Buitengewoon Secundair Onderwijs 
 
 
Blijdorp 
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout BuSO 
Instellingsnummer: 46003 
 Type 2  Opleidingsvorm 1 
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