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Plan 18-21 - check!

Beste lezer,

Het schooljaar 2020-2021 was uitdagend: corona, het afsluiten van de cyclus begeleidingsplan

2018-2021 en het vormgeven van een nieuw begeleidingsplan 2021-2024. Dit laatste hebben we in

co-creatie gedaan met onze schoolbesturen, scholen, centra, externe partners en

(onderwijs)experten. Een unieke, inspirerende en warme ervaring!

# gesprekken met schoolbesturen,
scholen en centra

48

# aantal deelnemers gesprekken 134

# aantal gesprekken met externe
experten

31

# respondenten bevraging leraren 643

In dit begeleidingsverslag zal u dit drieluik systematisch terugvinden:

- resultaten 2020-2021 (paarse kader)

- globale resultaten 2018-2021 - afronden cyclus begeleidingsplan 18-21 (gele kader)

- reflecties en planning voor volgende cyclus - nieuw begeleidingsplan 21-24 (gele kader)

Allereerst beschrijven we hoe we begeleiden, wie we bereiken als begeleidingsdienst en hoe we

onze effecten in kaart brengen van de prioritaire ondersteuningsnoden, in 20-21 meer bepaald het

implementeren van de eindtermen.

Vervolgens kunnen jullie onze ondersteuning tijdens coronatijden lezen, in het bijzonder de focus

naar kwetsbare leerlingen toe. Inclusief onze ondersteuning rond leerlingenbegeleiding, gelijke

kansen, buitengewoon onderwijs en CLB (deel 2).

Als derde deel hebben we onze realisaties ifv de engagementsverklaringen opgenomen in dit

verslag: gestandaardiseerde toetsen, Nederlands en begrijpend lezen en dé eindtermen.

Als vierde en laatste deel rapporteren we over de realisaties van de overige doelen van ons

begeleidingsplan 18-21.

Wil u uw reflecties bij het lezen van dit verslag met ons delen? Graag, wij gaan met plezier met u in

gesprek!

Veel leesplezier,

het POV-team.
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Visie op begeleiding -OK

Een nieuw begeleidingsplan gaf ons als team ook de kans om onze visie op begeleiden – en dus ons

handelen als begeleider – reflectief te benaderen en de visie aan een volgende update te

onderwerpen.

De PBD van POV is ‘OK’:

een lerende, wendbare organisatie die weet welke richting ze uitgaat

samen bepaald met en op het tempo van scholen, centra en schoolbesturen

en die met haar magnetische kracht leidinggevenden en leraren(teams)

meeneemt in verandering en hen samenbrengt om te leren.

De school/het centrum zit en blijft aan het stuur.

De PBD van POV streeft naar effecten zichtbaar in het professioneel handelen van leraren en

leidinggevenden. We kiezen bewust voor trajecten met het oog op duurzaamheid en transfer.

De PBD van POV evalueert haar werking systematisch en cyclisch vanuit resultaten/data en effecten in de

scholen of centra. De PBD doorloopt de PDCA en maakt deze ‘kwaliteitslussen’ zichtbaar. Het POV-team

heeft een onderzoekende en reflectieve houding.

Het POV-team begeleidt doelgericht. De begeleiders expliciteren de leerdoelen en succescriteria.

Het POV-team onderbouwt de trajecten met (inter)nationaal onderzoek, modellen en kaders en maakt de

vertaalslag naar de school- en klaspraktijk.
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Het POV-team gaat voor een krachtig, lees autoritatief leerklimaat: hoge verwachtingen en ambitieuze

leerdoelen (‘academische veeleisendheid’) gecombineerd met verbinding, relationele gelijkwaardigheid en

hoge betrokkenheid (‘hoge responsiviteit’).

Het POV-team werkt steeds in co-creatie, zet de knowhow van scholen en centra gericht in en deelt het

ontwikkelwerk met andere scholen en centra.

Het POV-team focust op inhoud gekoppeld aan curriculum en (leer)strategieën.

Het POV-team begeleidt gedifferentieerd en just-in-time: op het gepaste moment een passende begeleiding

voor elke school/elk centrum/elk team. Het POV-team ageert flexibel en gaat aan de slag met elke

ondersteuningsvraag, zelf of als makelaar.

Het POV-team werkt aanklampend, volgt in dialoog de (leer)processen op en geeft ontwikkelingsgerichte

feedback op het handelen van de onderwijsprofessional.

Het POV-team gaat voor gedeeld (bege)leiderschap en samenwerkend, levenslang leren.
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Bereik en effectiviteit

Bereik

De PBD van POV streeft naar een 100% bereik van onze (en aangesloten) scholen en centra.

Bereikte scholen en centra vullen wij in als scholen en centra waarmee we intensief

SAMENwerken, concreet meer dan 20 contacturen (Onderzoek Vanderlinde, Merchie, Tuytens en

Devos over indicatoren van effectieve professionaliseringsinitiatieven) ondersteuning bieden,

begeleiding en vorming geïntegreerd.

We durven deze 100% bereik naar voren te schuiven omdat we ons ook bewust zijn dat we aan de

randvoorwaarden (of kritieke succesfactoren) voldoen om dit streefcijfer te kunnen benaderen:

- Nabije relatie met de klanten door de kleinschaligheid van onze organisatie als troef uit te

spelen, en tegelijkertijd toch voldoende afstand om kritische vriend te blijven

(verbondenheid);

- Aanklampend werken, directies niet ‘loslaten’, hen continu betrekken en jezelf

uitnodigen :)
- ‘Just-in-time’ begeleiden: net de scholen en centra helpen bij datgene wat ze nodig

hebben, voortbouwend op hetgeen er reeds is (competenties) en in co-creatie

- De school of het centrum zit aan het stuur (autonomie), de PBD werkt ondersteunend en

faciliterend

Nieuw in 20-21 is dat we naar elke school/elk centrum individueel hebben gerapporteerd over het

aantal uren begeleiding.

Beste directie

Zoals Marieke aankondigde, stuur ik u de uren door van de begeleiding 20-21.

Via deze link komt u op uw schoolmap waar u deze informatie kan vinden.

In de excel kan u het overzicht van de uren begeleiding van het voorbije schooljaar. Op het eerste tabblad staat het overzicht

van de uren begeleiding op maat van uw school. Ook voor het project Leeswijs brengen we het aantal interventies voor uw

school in kaart.

Indien er nog vragen zijn, horen we het graag.

Ik wens u alvast een goede afsluit van het schooljaar en een welverdiende vakantie.

Met vriendelijke groeten
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In haar overkoepelend rapport voor alle pedagogische begeleidingsdiensten stelt de commissie

Monard voorop dat 50% van de tijd van de pedagogisch begeleiders moet worden doorgebracht

op de werkvloer. POV streeft ernaar dat alle pedagogisch begeleiders 60% van de gewerkte tijd

(berekend op organisatieniveau) doorbrengen op de werkvloer, d.w.z. in de provinciale scholen

en centra. Dat kan alleen door doordachte keuzes te maken wat betreft de tijdsindeling en

tijdsbesteding van de begeleiders.

Een overzicht per maand van het schooljaar 2020-2021:
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Het al dan niet bereiken van de 60% ging helaas mee met de coronapieken en -golven. Als

essentiële derde zijn we naar de scholen en centra blijven gaan, behalve een korte periode net

voor en net na de paasvakantie in overleg met het kabinet onderwijs.

BEREIK

In 2020-2021 was het POV-team gemiddeld 59% van de werktijd in rechtstreeks contact

met de professional, kortom op de werkvloer.

Wat deden we precies in die 59% op de werkvloer?

- 31% - begeleiding implementatie eindtermen

- 18% - begeleiding wiskunde, lezen en kwetsbare leerlingen

- 10% - onderwijskundig leiderschap

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije drie schooljaren zijn we meer en meer gegroeid in het gedifferentieerd

begeleiden.  Sommige scholen en centra worden intensiever begeleid dan andere. Hierop is

ook ons 3-schakelmodel gebaseerd: in functie van de versterking van de verdere kwalitatieve

uitbouw van onze provinciale scholen, slaan schoolbesturen, scholen en de pedagogische

begeleidingsdienst van POV de handen in elkaar. Samen zetten ze een werking op in functie

van vroege detectie van eventuele problemen/uitdagingen in scholen en bijgaande passende

begeleiding. Tijdens een open gesprek gaan de drie betrokken partijen samen op zoek naar

verbeteringsacties en bijpassende begeleiding. Om de zes maanden komen de school, het

schoolbestuur en de PBD opnieuw samen in functie van de opvolging van de vastgelegde

verbeteringsacties en de evaluatie van de bijgaande begeleiding. Indien nodig worden de

verbeteringsacties en bijgaande begeleiding bijgestuurd. De monitoring per zes maanden

eindigt wanneer de verbeteringsacties gerealiseerd zijn.
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Het al dan niet bereiken van scholen en centra is natuurlijk slechts één dimensie van bereik.

Binnen die scholen en centra, hoeveel personeelsleden bereiken we dan. Vanaf 21-22 zullen

we over de PBD heen gelijkgericht registreren welke doelgroepen (en aantallen) we bereiken

binnen de scholen en centra. In de begeleidingsverslagen zullen we hierover rapporteren.

Wat de 60% op de werk-/klasvloer betreft, blijven we het monitoren per maand. Elke maand

ontvangt elk teamlid van POV het eigen dashboard en het gemiddelde van het team als

benchmark. Indien een probleem wordt vastgesteld, gaat de directie POV in gesprek met de

begeleider.

We hebben de ambitie om vanaf 2021-2022 te werken met een nieuw registratiesysteem

binnen POV: een systeem dat niet alleen gegevens genereert om te rapporteren naar onze

klanten (schoolbesturen, scholen en centra) en de overheid maar vooral ook een handige

tool binnen onze interne kwaliteitszorg en HRM-beleid. Een systeem dat ons (en anderen)

geen planlast bezorgt.

Effectiviteit

Als begeleidingsdienst kiezen we er bewust voor om enkel de effectiviteit in kaart te brengen van

belangrijke veranderingsprocessen die we begeleiden in de scholen. In 20-21 was dit zonder meer

de begeleiding van de modernisering, het nieuwe curriculum. We stellen dan een bevraging op

maat op, gebaseerd op Kirkpatrick.

In het schooljaar 2020-2021 werden in totaal voor 13 vakgebieden 60 professionele

lerarendialogen gevoerd in het kader van de implementatie van de nieuwe eindtermen 2de graad

via het concept van de webinar. De webinars werden bijgewoond door 566 unieke deelnemers op

een totaal van 725 deelnemers. De bevraging werd beantwoord door 92 respondenten waarvan
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87% de functie van leraar vervullen. Dit betekent een responsgraad van iets meer dan 16%. Dit is

een eerder laag percentage.

Effect van de webinars op niveau van algemene tevredenheid

De webinars kregen het vaakst de score 8, met een gemiddelde van 6,7 op een schaal van 10 en

een standaardafwijking van 2,1. Dat betekent dat de waardering voor de webinars heel

uiteenlopend is, en gemiddeld positief.

Effect van de webinars op niveau van verworven kennis

In de bevraging hebben we gepeild naar de mate waarin de respondenten meer inzicht verworven

hebben in de opbouw en de werking van de eindtermen.
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De meeste respondenten geven aan een beter inzicht te hebben in de opbouw en de onderdelen

van de nieuwe eindtermen. Met een standaardafwijking <1 kunnen we stellen dat er een grote

eensgezindheid is bij de respondenten.

In de bevraging peilden we ook naar de mate van vertrouwen in de opgedane kennis om deze in te

zetten in (a) het opmaken van een vernieuwd jaarplan; (b) het afstemmen van het lesmateriaal en

(c) het afstemmen van de evaluatie.

82 respondenten beantwoordden deze vraag. Op het vlak van de doelzin in de eindterm is er het

meeste vertrouwen. Gemiddeld genomen geeft zo’n 65% van de respondenten aan om op vlak van

jaarplan (64%), lesmateriaal (71%) en evaluatie (66%) voldoende vertrouwen te hebben om aan de

slag te kunnen. Wanneer we polsen naar de afstemming op de onderliggende kennis daalt het

vertrouwen tot gemiddeld 58% van de respondenten.
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Een parameter om na te gaan of een professionaliseringsinitiatief effecten genereert is de mate

waarin het geleerde gedeeld wordt met vakcollega’s. Net geen 80% van de respondenten geeft aan

dit gedaan te hebben hetgeen aangeeft dat de respondenten voldoende info en zekerheid

verwierven tijdens de Webinar om hierover met collega’s in dialoog te gaan. 1 op 5 heeft dit (nog)

niet gedaan.

Effect van de webinars op niveau van gedragsverandering

Tot slot werd ook gepeild naar mogelijke gedragsverandering. Er werd gevraagd welke acties reeds

ondernomen werden na het volgen van de webinar. Meer dan 77% van de respondenten heeft het

leerplan (opnieuw) doorgenomen. 63%  geeft aan aan de slag gegaan te zijn met de keuze van

lesmateriaal, gevolgd door het doornemen van lesmateriaal (57%).  Vervolgens werd ook de

evaluatie bijgestuurd (45%) en tot slot ook het leerplan opnieuw naast het jaarplan gelegd. Door

enkelingen werden ook andere activiteiten ondernomen gaande van het opmaken van een eigen

syllabus en het bijsturen van de zelfevaluatie tot het eenvoudigweg proberen te begrijpen van de

hervorming.
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Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Afrondend vroegen we ook naar concrete ondersteuningsnoden en tips om de webinars te

verbeteren.

De noden volgen eerdere vaststellingen: een eerste stap is gezet. De leraren hebben kennis
gemaakt met de eindtermen, de opbouw en de werking ervan. We merken dat er nood is
aan het vertalen van de eindtermen naar een duidelijke taal.  De begeleidingsdienst zal
verder moeten inzetten op school- en vakeigen ondersteuning zodat het proces naar
verdieping bestendigd wordt.
Uit de tips valt op dat het online werken zeker en vast voordelen heeft, en ook zijn
beperkingen. Wanneer het gaat om het verwerven van diepgang in het leren, wordt er toch
vaak gevraagd naar fysieke contactmomenten. Ook heel concrete voorbeelden en uitgewerkt
materiaal wordt gevraagd.

Als begeleidingsdienst willen we actieve partner zijn bij het OBPWO-onderzoek 21.02

Ondersteuning van leraren(teams): ontwikkeling van een model en instrumentarium om

effectiviteit in kaart te brengen. en gaan we graag in gesprek met Aster Van Mieghem, Elke Struyf

en Karine Verschueren. Naast deelname aan de stuurgroep nemen we ook deel aan de

Delphi-studie en de focusgroepgesprekken.
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De kwetsbare leerlingen? Daar doen we het

voor!

POV heeft in de zomer van 2020 zeven zomerscholen gecoördineerd. Deze scholen waren

gesitueerd in Gent, Antwerpen, Kortrijk, Hasselt, Diepenbeek en Leuven en richtten zich op 3

doelgroepen met te remediëren essentiële doelen namelijk instappers (overgang BaO > SO),

leerlingen 1ste graad en OKAN-leerlingen. De pedagogische begeleiders zijn 1 week vervroegd uit

vakantie gekomen om deze zomerklassen te coördineren en de praktische organisatie op zich te

nemen in onze verschillende provinciale scholen.

Rond de kwetsbare leerlingen hebben we begeleid met zowel eigen middelen vanuit de PBD als

met gekleurde middelen (1.7 FT). Deze 1.7 FT was verdeeld over een team van begeleiders die zich

gefocust hebben op ondersteuning leervertraging & bijsprong, EDI, leerstrategieën,

leerlingenbegeleiding (focus domein leren en studeren).

In 20-21 hebben we - net als in het schooljaar voordien - systematisch inspiratiesessies in groepjes

van een 8-tal leidinggevenden georganiseerd. Zowel organisatorische, maar vooral

pedagogisch-didactische en psycho-sociale uitdagingen werden besproken. We peilden steeds naar

de voor hen optimale ondersteuning. Vaak vroegen zij ondersteunende documenten over

verschillende topics. We gingen aan de slag tegen een hels ritme en tussentijds hebben we steeds

onze tijdelijke producten afgetoetst bij zowel leidinggevenden als leraren van verschillende scholen

en centra. De teams-momenten waren meer dan talrijk. Zo geven we het ‘just-in-time’ begeleiden

uit onze begeleidingsvisie concreet invulling.

2.1 BSA - beginsituatieanalyse

Het is een gangbare praktijk om bij de start van het schooljaar de beginsituatie van de leerlingen

en de klas in kaart te brengen. In coronatijden is het des te belangrijker, in het bijzonder voor de

kwetsbare doelgroepen. Op het einde van het schooljaar 19-20 had elk schoolteam een beslissing

genomen over het al dan niet bereiken van de essentiële doelen door leerlingen. Ze hebben die

beslissing genomen op basis van de informatie die op dat moment bekend was. Maar die

informatie stond wellicht onder druk door verschillende factoren:

- De opdrachten die thuis werden gemaakt staan niet gelijk met een brede evaluatie van de

competenties van leerlingen zoals dit in een klas gebeurt.

- De zomervakantie kan ervoor zorgen dat competenties wat verdampen door gebrek aan

oefening.

- Uit onderzoek in Nederland bleek dat 70% van de universitair geschoolde ouders aangaf

hun kind ‘vaak of heel vaak’ te helpen, tegenover 50% van de ouders met maximaal een

middelbaar schooldiploma (Compenseren voor corona, Didactiefonline - 08/2020)
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De beeldvorming van leervorderingen van leerlingen door leraren om hierop hun lesgeven en het

begeleiden van de leerlingen af te stemmen is cruciaal. Dit is ook zo opgenomen in het OK-kader

en de (recent aangepaste) O-schalen van de onderwijsinspectie.

Dit vroeg op schoolniveau afspraken met het lerarenteam over hoe ze de beginsituatie van de

leerlingen in kaart zouden brengen, en hoe dat kaderde binnen een breder beleid rond

differentiëren, remediëren, evalueren en rapporteren. Na de eerste schooloverstijgende

inspiratiesessies BSA hebben we op vraag van directies in co-creatie een toolkit ontwikkeld die

vooral inzoomt op het in beeld brengen van de beginsituatie op het vlak van de essentiële

doelen, de leercompetenties en affectieve vaardigheden.
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Zo waren er waarschijnlijk essentiële doelen die voor alle leerlingen aangeboden/ herhaald

moesten worden in 20-21 omdat er het schooljaar voordien onvoldoende tijd was om deze doelen

grondig aan bod te laten komen. Deze doelen konden meegenomen worden in het plan van

aanpak van het wegwerken van tekorten op klasniveau voor een vak.  Zo suggereerden we een

neerslag van de oplijsting van de ontbrekende essentiële doelen op klasniveau. Ook op

leerlingniveau was het een meerwaarde om nog extra informatie in te winnen in de loop van

september over de leerprestaties van leerlingen gezien vanaf maart het onderwijs online was

verlopen.

Het was niet alleen belangrijk de situatie per leerling in kaart te brengen, maar de ook de situatie

in de klas. Wat is de samenstelling van de klas in leersnelheden? De informatie over

niveaugroepen in de klas, stelde de leraar in staat om bij de opmaak van zijn lesvoorbereiding te
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voorzien in extra oefeningen voor de sterke leerlingen en de middengroep (= grootste groep) zodat

er verlengde instructietijd vrijkomt voor de leerlingen die het moeilijker hebben.

Ook was er oog voor de leercompetenties en de affectieve dimensie in het format van de BSA.
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Tot slot, heel concreet werd in de toolkit een mogelijk plan van aanpak toegevoegd.

2.2 Leerachterstanden en bijsprongmiddelen

Ter opvolging van de BSA hebben we ‘belrondes’ met leidinggevenden georganiseerd: ingepland,

een 50-tal minuten. We gingen in gesprek over:

- de vastgestelde leerachterstanden op de school n.a.v. coronacrisis;

- de invulling van de reme en de effectiviteit daarvan.
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De resultaten van deze gesprekken werden verwerkt in een verslag.

Binnen de bevraging komt heel duidelijk naar boven dat de meeste problemen zich situeren

binnen het vak wiskunde. Daarnaast stellen heel wat scholen dat leerlingen met

leervertraging kampen voor de vakken Nederlands en Frans. (...) De achterstand binnen de

technische en praktische vakken varieert sterk over de scholen heen. Dit verschil heeft

vooral te maken met de aanpak van het al dan niet inrichten van de PV-lessen tijdens de

lockdown/de afkoelingsweek. Wel merken scholen (en stageplaatsen) dat de tekorten

binnen de praktische vakken zich vooral situeren in het bereiken van de essentiële doelen.

Hiermee wou POV zicht krijgen op de mogelijke leervertraging in de scholen, de oorzaken en de

aanpak om deze tekorten weg te werken. In totaal ging 90% van de scholen op deze bevraging in.

Na de verwerking van de resultaten werden deze naast het eindrapport van een onderzoek

COVID-19 door het NRO (Amsterdam, 2020) in Nederland gelegd. We konden heel wat parallellen

trekken tussen Nederland en Vlaanderen.

Voorgaande zien we ook terugkomen in het Nederlands onderzoek waar men vaststelt dat

de leerachterstanden in het voortgezet onderwijs (te vergelijken met ons secundair

onderwijs) zich voornamelijk situeren op de domeinen van taal en rekenen. Men start – net

als in Vlaanderen – inhaalprogramma’s op om de leervertraging bij bepaalde doelgroepen

te verminderen en tracht deze zoveel mogelijk tijdens de reguliere schooltijd te organiseren.

De directeurs van onze scholen halen over het algemeen drie hoofdoorzaken voor de

leervertraging aan. In de eerste plaats stelt een aantal scholen vast dat leerlingen niet de

juiste leerattitude hebben en zich moeilijk kunnen aanpassen aan de ‘ongewone’ lessituatie.

De milde deliberaties in juni 2020 geven de leerlingen de indruk dat het allemaal vanzelf

gaat. (...)Daarnaast beschikken niet alle leerlingen over de geschikte materiële middelen om

online aan de slag te gaan (slechte internetverbinding, geen pc of een pc die gedeeld moet

worden met andere huisgenoten, …). Als laatste wordt aangehaald dat niet elke

thuissituatie zich leent voor een effectief afstandsonderwijs.

Ook uit het onderzoek in Nederland blijkt dat het gebrek aan motivatie en betrokkenheid,

om deel te nemen aan strategieën om de leervertraging weg te werken, helaas vaak een

doorslaggevende rol speelt in het falen van de acties die scholen ondernemen. Daarom is

het enorm belangrijk in te zetten op een goede communicatie met ouders over het doel en

het verloop van de acties om de leervertraging weg te werken.

We bespraken ook met de directies wat onderzoek ons leert over effectiviteit van inhaal- en

ondersteuningsacties in functie van het inzetten van hun bijsprongmiddelen.
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Over het algemeen werden deze middelen ingezet om gericht te remediëren voor de vakken waar

de grootste problemen zich stelden (vele scholen kozen hierbij voor wiskunde). In de mate van het

mogelijke deed men hiervoor een beroep op het eigen personeel en werkte men zoveel op maat
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als mogelijk. Elke school was enorm gemotiveerd om de bijsprongmiddelen weloverwogen en

effectief in te zetten met één doel voor ogen: het wegwerken van de leervertraging.

Opvallend was tenslotte dat de directeurs, bij het inzetten van de extra middelen, rekening hielden

met het welbevinden van de leerlingen. Zo trachtten ze bijvoorbeeld om de pauzemomenten te

behouden, kozen ze ervoor om de lessen lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk te laten

plaatsvinden en organiseerden ze de extra momenten binnen de reguliere schooluren. Daarnaast

boden ze - dankzij de extra middelen - ook leerlingen uit kwetsbare gezinnen de mogelijkheid om

online lessen op school te volgen.

2.3 Expliciete Directe Instructie - EDI

Tijdens corona kregen we als begeleidingsdienst ondersteuningsvragen naar differentiatie op de

klasvloer om leervertraging tegen te gaan en leerachterstanden weg te werken.
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In 2020-2021 heeft de begeleidingsdienst van POV webinars EDI (expliciete directe instructie)

georganiseerd om op een laagdrempelige manier differentiatie binnen te brengen in de klas en

o.a. op die manier mogelijke leervertraging en/of leer(stof)achterstand weg te werken.

Reflectie en planning - begeleidingsplan 2021-2024

Deze webinars werden druk bijgewoond en hebben geresulteerd in concrete afspraken tot

begeleiding op de klasvloer vanaf augustus 2021.

Ter voorbereiding van deze begeleiding in 21-22 deden we reeds 2 pilootprojecten. Zowel in PITO

Stabroek als Richtpunt Hamme hebben we een leraar wiskunde ondersteund om een EDI-les te

ontwerpen. Beide leraren stonden ervoor open om hun EDI-les te laten filmen. Nadien hadden de

begeleiders met de leraar een reflectiegesprek.

Met dank aan Tanja, PITO Stabroek
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Mooi beeldmateriaal van een EDI-les dat we nadien tijdens de vele gesprekken over het nieuwe

begeleidingsplan 21-24 met een kernteam in elke provinciale school  hebben besproken. 15

scholen zijn vragende partij om de komende jaren EDI-lessen te ontwerpen.

2.4 GOK

Wat GOK betreft, hebben we ondersteund bij het opmaken van de zelfevaluatie. Door corona was

de zelfevaluatie in een aantal scholen verschoven naar het eerste semester van schooljaar 20-21.

100% van de provinciale scholen zijn ondersteund in deze GOK-cyclus. Voor de Limburgse scholen

werken we rond GOK samen met de PSOL.

Vanaf 20-21 begeleiding we ook GOK in de buitengewone provinciale scholen. Voor BuBaO hebben

we een netwerk GOK opgestart waar ervaringen en voorbeelden van goede praktijk gedeeld

werden.

2.5 CLB

In 2020-2021 werd er bijkomend een pedagogisch begeleider aangeworven om in te zetten op
de begeleiding van de provinciale Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Enerzijds werd er begeleiding opgestart voor Provinciaal CLB Antwerpen, anderzijds voor
Provinciaal CLB Limburg. Beide centra hadden reeds veranderingstrajecten lopen binnen de
eigen organisatie en kozen een aantal speerpunten in hun beleid waar PDB en centra samen
mee aan de slag gingen.
Voor Provinciaal CLB Antwerpen lagen de prioriteiten op het vormgeven van het beleidsplan,
het integreren van de professionalisering hierin en het meten van effecten. Ook de
systematische en cyclische evaluatie van het beleidsplan stond in de focus. Naast het
beleidsplan werd het centrum ondersteund in het updaten van de missie en de visie. Omwille
van bijzondere tijden in het CLB-landschap en de bijkomende opdrachten (contacttracing,...)
i.k.v. covid-19 kwam men regelmatig terug op het maken van een efficiëntie oefening waarbij
het provinciaal CLB Antwerpen doordachte keuzes diende te maken.

Voor het provinciaal CLB Limburg werden er drie grote begeleidingstrajecten gelopen
(veranderingstraject binnen organisatieontwikkeling). Het eerste traject was het ondersteunen
van de werkgroep consult. Deze ging op zoek naar het afbakenen van de rol van consulter
binnen het centrum maar ook het concretiseren van de samenwerking (inclusief
communicatie) met scholen. Ten tweede begeleidde de PBD de werkgroep multidisciplinariteit.
Deze dacht na over het begrip multidisciplinariteit en had als doelstelling het meer structureel
samenwerken van de verschillende disciplines binnen het centrum over de teams heen. Het
resultaat was een reorganisatie van de teams en het opstellen van een
professionaliseringstraject voor expertisedeling en leren van elkaar voor medewerkers. Ten
slotte ondersteunde PDB bij het opstellen van het beleidsplan.

Het inhoudelijk ondersteunen van beide centra bij beleidsthema’s (hervorming jeugdhulp,
covid-19, decreet leersteun) was een heel schooljaar een rode draad. Het optimaliseren van de
samenwerking van de centra met de provinciale scholen rond leerlingenbegeleiding was een
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bijkomende focus van de PBD.

2.6 Buitengewoon onderwijs

Vanaf het schooljaar 2020-2021 begeleidt POV opnieuw zelf het buitengewoon onderwijs - zowel

het buitengewoon basisonderwijs als de buitengewone secundaire scholen.

In 2020-2021 hebben we een professionele leergemeenschap (PLG) georganiseerd rond
handelingsplanning op niveau bubao en BUSO. Net zoals voor de directies SO en VO is er een
netwerk directies BuBaO en BuSO dat elke 2 maand ongeveer samenkomt rond actuele
regelgeving en pedagogisch-didactische topics.

Elke buitengewone school, zowel basisonderwijs als secundair, heeft een langdurig
schoolspecifiek begeleidingstraject gelopen. Voor OV4 worden de provinciale buitengewone
scholen intensief begeleid - zoals beschreven in engagement 3.

Schoolspecifieke trajecten

- Richtpunt Buggenhout
- visieontwikkeling met het team en beleidsplan
- ondersteuning bij het evalueren van de basisgeletterdheid
- professionele dialogen eindtermen met de leraren OV4

- Kiempunt Eeklo
- visieontwikkeling en beleidsplan
- ontwikkelen van een begeleidingsplan voor effectieve leerlingenbegeleiding
- focusgesprekken met het beleidsteam
- IKZ

- Kiempunt Assenede
- ontwikkeling beleidsplan
- ontwikkelen van een leerlijn voor LO en lezen (ik-doelen)
- leerloopbaan van de leerling in kaart brengen
- IKZ: organiseren van een walk (leerwandeling) en bijhorende kijkwijzer
- professionele dialoog rond handelingsplanning

- Kiempunt Buggenhout
- ontwikkeling beleidsplan
- uitwerken van een leerlingbegeleidingsplan
- professionele dialoog rond handelingsplanning met verschillende deelteams
- begeleiding bij de handelingsplanning voor type 9 aanpak+reflectie

- PSBO De Sterretjes
- aanzet leerlijn leren leren

- Richtpunt Buggenhout
- visieontwikkeling met het team en beleidsplan
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- ondersteuning bij het evalueren van de basisgeletterdheid

- Provil ION:
- ondersteuning leraren OV3 GASV m.b.t. ontwikkelingsdoelen

- De Wissel:
- verdere ontwikkeling beleidsplan
- verdere professionalisering leraren teams in ontwikkelingsgerichte feedback en

formatief handelen

2.7 Basisonderwijs - KW Ibis

Een school met een sociaal geëngageerde missie en visie is zonder twijfel ook KW Ibis. Sinds

2020-2021 begeleiden we ook hun basisonderwijs. De school heeft in 20-21 gewerkt rond

talenbeleid. Het lerarenteam is ook ingestapt in een leesproject Close Reading (diep lezen).
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Engagementsverklaring POV

Engagement 1 - gestandaardiseerde toetsen

Engagement 1: het ontwikkelen en implementeren van gevalideerde, gestandaardiseerde en

genormeerde proeven die de leerwinst in kaart brengen evenals de mate waarin de eindtermen

worden gerealiseerd

In 2020-2021 gingen veel leraren eerste graad aan de slag

met het vormgeven van schooleigen testen

basisgeletterdheid op basis van aangeleverde toetsvragen

en voorbeelden van toetsvragen die we vanuit de PBD

ontwikkeld hadden in een infobundel basisgeletterdheid in

19-20.

We hebben op toetsen en online tools van leraren feedback

gegeven en lerarenteams begeleid in het versterken van

hun instrumenten. Als pilootproject hebben we in een

beperkt aantal scholen de leerlingenresultaten samen met

de betrokken leraar gebundeld en geanalyseerd. Zo

versterken we de datageletterdheid bij leraren en mondt

de afname van BG-testen uit in een aangepaste didactische

aanpak op de klasvloer. Leraren zetten in op differentiëren

en remediëren: ze denken na over hoe ze leerlingen vorderingen kunnen laten maken op basis van

de resultaten BG.

Zelf hebben we als begeleidingsdienst ook veel geleerd over de basisgeletterdheid. Uit gesprekken

met inspectie leerden we hoe we meer geïntegreerde en functionele toetsvragen kunnen

ontwikkelen. Daarnaast hadden we een pilootproject rond de digitale afname van de BG in twee

scholen. Samen met de examencommissie hebben we een aantal vragen ontwikkeld om de BG in

kaart te brengen. De examencommissie heeft er enerzijds voor gezorgd dat deze vragen op een

digitale manier afgenomen konden worden en dankzij hun tools en analyse hebben we anderzijds

de kwaliteit van onze eigen vragen heel sterk kunnen monitoren. De output is dus dubbel:

enerzijds resultaten op leerlingenniveau, klasniveau en schoolniveau, anderzijds kwaliteitscontrole

op de vragen.
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Voorbeeld digitale vraag

Voorbeeld data-analyse op niveau van leerjaar en stroom

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

In 21-22 gaan we verder in onze samenwerking met de examencommissie en bieden we alle

scholen deze online tool aan om de BG wiskunde in kaart te brengen. Door de grotere

afname, kunnen we een nog uitgebreidere data-analyse garanderen. Zo kunnen scholen nog

gerichter de BG in kaart brengen, met vragen die pal op de eindtermen BG zitten. Dit alles

om als school nog meer passende remediëringsinitiatieven te kunnen aanbieden zodat alle

leerlingen maximaal begeleid worden om de basisgeletterdheid wiskunde te kunnen

behalen.
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Naar aanleiding van de peilingen wiskunde in de 1e graad gingen we in 7 provinciale scholen

(RPcZottegem, PISO Tienen, avAnt, PM Hasselt, PIVA, PROVIL en De Wijnpers) van start om de

schooleigen resultaten van de peilingen te analyseren. We vergeleken de resultaten van de school

met de resultaten op Vlaams niveau en hielden daarbij rekening met de achtergrondkenmerken

van de leerlingen. Vanuit een waarderend perspectief zijn we gestart met hetgeen we konden

borgen, vervolgens stelden we samen een visie en een actieplan ter versterking van de effectieve

wiskundedidactiek op. Samen met de vakgroep gingen we in gesprek over leerstrategieën

wiskunde. Afhankelijk van de schoolcontext en de noden van de leraren belichten we bepaalde

bredere wetenschappelijke evidenties, zoals het stimuleren van de growth mindset bij leerlingen

die het moeilijker hebben. We werden verder ondersteund door experten van STEP en ontwierpen

in co-creatie het traject dat we zowel in de A- als in de B-stroom lopen.

De initiatieven van de overheid die georganiseerd worden m.b.t. gestandaardiseerde toetsen,

volgen we op de voet. We zetelen in de stuurgroep en de opvolgingsgroep toetsontwikkeling en

peilingen, alsook in de werkgroep (georganiseerd door het departement) die een actieplan

wiskunde uitgewerkt heeft. We zetelden ook in de stuurgroep haalbaarheidsstudie de centrale

toetsen en nu in de stuurgroep centrale toetsen.

Een goede opvolging op het Vlaanderenbrede niveau komt de begeleiding in de scholen ten goede.

De initiatieven van de overheid die georganiseerd worden m.b.t. gestandaardiseerde toetsen,

volgen we op de voet.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Dankzij geregeld overleg met STEP de voorbije schooljaren konden we de
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schoolfeedbackrapporten correct interpreteren. We hebben in co-creatie met STEP een

methodiek om met de scholen - vakgroepen - aan de slag te gaan uitgestippeld. We hebben

in co-creatie ook een handleiding met didactische tips voor leraren wiskunde ontwikkeld.

Voor de A-stroom liepen we met de betrokken scholen reeds een traject. Ook voor de

B-stroom werd dit traject opgestart in de meeste scholen. Daar zal er ook a.d.h.v. didactische

tips een handleiding opgesteld worden om concreet met de aanbevelingen uit de

peilingstoetsen aan de slag te gaan.

De trajecten van de B-stroom krijgen een doorstart in het schooljaar 21-22 en die van de

A-stroom kennen een verder opvolging en evaluatie. Hierna zullen scholen die geen peilings-

of paralleltoetsen wiskunde afnamen een gelijkaardig traject kunnen volgen, maar dan met

behulp van de Vlaanderenbrede factsheets van STEP. Hierbij zal het analyseren van eigen

toetsmateriaal belangrijk zijn, aangezien de eerste afname van de Vlaamse toetsen pas in

2024 is. Van zodra de resultaten van de Vlaamse toetsen beschikbaar zijn, gaan we samen

met de provinciale scholen aan de slag rond de analyse en interpretatie van de

feedbackrapporten en zullen we de stappen bespreken die ze kunnen zetten om de

onderwijskwaliteit van het wiskundeonderwijs te optimaliseren.

Engagement 2 - Nederlands en begrijpend lezen

Engagement 2 - het versterken van de kennis van het Nederlands zodat alle kinderen maximale

kansen krijgen

Binnen het secundair onderwijs is - samen met een aantal partners nl. Iedereen Leest, de
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bibliotheken van Evergem en Hasselt en de UGent -  ingezet op het verhogen van leesmotivatie

en leesvaardigheid bij jongeren binnen het project ‘Lees Wijs’.

Dit project zet in op de volgende hoofddoelstellingen: het verhogen van het leesbegrip en de

leesmotivatie van jongeren, de verbinding tussen school en bibliotheek versterken, het creëren van

een stimulerende leesomgeving in de scholen, het effectiever maken van de leesdidactiek in de

klas en het monitoren van een aantal parameters op niveau van lezen. In deze eerste fase wordt in

de meeste scholen voornamelijk ingezet op de eerste graad. In het totaal stapten volgende 12

secundaire scholen mee in het traject: PTI Kortrijk, Richtpunt Hamme, Richtpunt Eeklo, Avant, Piso

Tienen, PM Diepenbeek, PTS Maasmechelen, PSS Munsterbilzen, PH Hasselt, PIBO Tongeren, Provil

ION, Kunsthumaniora Hasselt.

https://www.youtube.com/watch?v=rdPBAX6o7-w
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Afbeeldingen van visie naar doelen en acties: aanzet

We zetten enerzijds in op een gedragen visie en leesbeleid. Via een leesscan (ontwikkeld door o.a.

De Taalunie) en een brainstorm werd de huidige situatie van lezen op school in kaart gebracht en

geanalyseerd. Vanuit deze analyse werd een duurzame en gedragen visie op lezen opgesteld.

Scholen hadden de verschillende domeinen (visie, leesdidactiek, leesomgeving, monitoring,

leesnetwerk) geprioriteerd. Ze stelden doelen op en maakten actieplannen. Bedoeling is om in

21-22 de acties uit te voeren en te monitoren. Anderzijds bouwden we aan effectieve didactiek in

de scholen, via een professionalisering voor leerkrachten Nederlands/PAV.

Belangrijk binnen dit project is de (duurzame) betrokkenheid van verschillende partners in het

kernteam nl. de PBD, het schoolbeleid, leraren, leerlingen en lokale bibliotheken. Op die manier

werken we samen aan een duurzaam en gedragen leesbeleid en aan effectief leesonderwijs. Dit

project wordt in 2021-2022 gecontinueerd.

LIST

LIST staat voor Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak. De
afkorting wordt vaak vertaald naar Lezen IS Top! Lezen IS Tof!

Het werd ontwikkeld in Nederland voor scholen voor primair en voortgezet
onderwijs (regulier en speciaal) die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd
willen afleveren en die de leraren hun kennis en vaardigheden met betrekking tot
leesonderwijs willen vergroten.

Het einddoel van het leesonderwijs LIST is het ontwikkelen van zelfstandige,
gemotiveerde en strategische lezers die hun geletterdheid zowel gebruiken om te
leren als om te lezen voor hun plezier (Houtveen et al., 2021, p. 35-36).
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Ook binnen het Buitengewoon Basisonderwijs (Kiempunt Eeklo, Kiempunt Assenede, Kiempunt

Buggenhout, PSBO  De Sterretjes) gaan we met ‘Lees Wijs’ aan de slag. Waar de focus in SO in

hoofdzaak op begrijpend lezen

(‘Diep Lezen’) ligt, is die in  het

BuBao op LIST

(LeesInterventieproject voor

Scholen met een Totaalaanpak)

gericht. LIST is een leesmethodiek

waarmee we evenzeer beogen

om de leesmotivatie en de

leesvaardigheid van de leerlingen

te verhogen.

In het traject hebben we op twee

domeinen gewerkt. Met het

kernteam in de school namen we een leesscan af, ontwikkelden we een visie op lezen en

formuleerden we doelen en acties op de geprioriteerde domeinen in het leesbeleidsplan.

Met de werkgroep ‘team draaiboek’ die bestond uit deelnemers van de 4 scholen BuBao gingen

we aan de slag met de LIST-methodiek. De groep bestond uit een logopedist en een leerkracht per

school en 2 begeleiders. De werkgroep kwam meermaals samen tijdens het schooljaar 2020-2021.

In elke sessie stond een domein van de leesscan in de focus (visie en leesbeleid, leesomgeving,

didactiek, leesnetwerk en monitoring). Tijdens de sessies vertrokken we vanuit de LIST-methodiek

om een vertaling te maken naar een haalbare organisatie binnen de context van het buitengewoon

lager onderwijs (voortgezet lezen type ba en type 9). Tijdens de sessies werd door middel van

specifieke methodieken en dialoogvormen een plan van aanpak uitgeschreven waar elke

deelnemer zich in kon vinden. Daarnaast zorgden we voor concrete voorbeelden om het plan van

aanpak te ondersteunen en de transfer naar de schoolorganisatie en de klasvloer te maken. Dit

plan van aanpak werd gebundeld in een ‘Leeswijzer’.
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Om LIST op school binnen het voortgezet lezen te integreren moeten we
aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Die randvoorwaarden zijn
evenwaardig.

De randvoorwaarden zijn:
1. 20 minuten aaneengesloten leestijd per dag
2. Interactie voor en na de leesmomenten
3. Lezen van samenhangende tekst in zelfgekozen boeken
4. 25 leeftijdsadequate boeken per jaar
5. Ondersteuning door de leerkracht
6. Aandacht voor differentiatie
7. Meetmomenten
8. Rol van de leerkracht
9. Totaalaanpak
10. Groepsdoorbroken

Om de leerkracht op de klasvloer te ondersteunen, ontwikkelden we naast de ‘Leeswijzer’ ook een

‘Wegwijzer’, een handig instrument dat de leerkracht ondersteunt om de LIST-principes in de klas

toe te passen. Beide brochures werden professioneel gelay-out en gedrukt en zullen gebruikt

worden om de LIST-principes in de scholen te implementeren in het schooljaar 2021-2022. We

werkten ook met getuigenissen van scholen die de LIST-aanpak al enkele jaren toepassen.



34

Het leeshuisje in PSBO De Sterretjes (Bron: PSBO De Sterretjes in Tienen)

Ook is er binnen het project ‘Lees Wijs’ veel aandacht voor de leesmotivatie. Binnen de vier

buitengewone basisscholen gaan we met de SRQ aan de slag. De SRQ-vragenlijst (Self-Regulation

Questionnaire) is een vragenlijst om de autonome en gecontroleerde leesmotivatie van leerlingen

in het vijfde leerjaar binnen de vrijetijds- en schoolcontext in kaart te brengen (De Naeghel, Van

Keer, Vansteenkiste, & Rosseel, 2012). We gebruiken een aangepaste versie, aangepast aan de

noden van de leerlingen buitengewoon basisonderwijs. Zo wordt onder andere de vijfpunt-Likert

schaal niet behouden, maar wordt die vervangen door smileys. Deze vragenlijst wordt bij de

leerlingen die zich in de fase van het voortgezet lezen type basisaanbod en type 9 bevinden

afgenomen in het tweede semester van schooljaar 2020-2021 en in het tweede semester van

schooljaar 2021-2022.
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Door COVID vonden de meeste begeleidingen noodgedwongen online plaats. Ook de geplande

kick-off, met alle deelnemende scholen, kon niet live plaatsvinden. Voor de professionalisering

rond begrijpend lezen organiseerden we live webinars en namen we twee online

professionaliseringen op. Het opvolgen van de lessen via klasbezoeken rond Diep Lezen is

verplaatst naar 2021-2022. Tevens zal in dat schooljaar een uitwisselingsmoment alsook een

happening voor de verschillende scholen worden georganiseerd. Tijdens deze evenementen zullen

de deelnemende scholen ervaringen uitwisselen en zullen de partners verschillende

inspiratiesessies geven. Op het einde van 2021-2022 heeft elke school een stevige basis om hun

duurzaam en gedragen leesbeleid verder te implementeren over de verschillende graden heen en

hebben leraren handvatten - strategieën en methodieken - om  effectieve(re) leeslessen te geven.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

In 18-19 deden we onderzoek naar de noden rond lezen in de provinciale scholen. We verbonden

deze noden aan (inter)nationaal en Vlaams (lees)onderzoek en tekenden een concept van

begeleidingstraject uit. In 19-20 werkten we ons professionaliseringstraject heel concreet uit.

Voor de secundaire scholen betekent dit dat we voor leraren een professionaliseringstraject rond

diep lezen aanbieden en tegelijkertijd een beleidstraject rond leesvisie lopen. In 20-21 gingen we

aan de slag: we hebben alle deelnemende scholen op vlak van leesbeleid begeleid en aantal

scholen rond effectieve leesdidactiek.

In 21-22 nemen we een viertal nieuwe scholen mee in ons leesverhaal: PIVA, PTS Mechelen, PTS

Boom en PITO Stabroek. In 22-23 breiden we uit naar alle provinciale scholen. In de scholen waar

het traject al loopt breiden we de eerste graad uit met de tweede graad (en op termijn ook de

derde graad). We werken verder aan de actieplannen, de uitrol en monitoring ervan, we geven

vorm aan de verdere professionalisering van leraren en we zetten in op datageletterdheid binnen

het leesonderwijs.

In het BuBaO smelten de twee werkgroepen samen in het kernteam en gaan we verder aan de

slag met het leesbeleidsplan en de implementatie van de List-principes. We zorgen voor een

vormingsaanbod voor de leraren en helpen mee het organisatorische luik m.b.t. lezen en LIST

uitbouwen.
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Engagement 3 - ambitieuze eindtermen

Engagement 3: het ontwikkelen en implementeren van ambitieuze eindtermen via een gerichte

effectieve didactische aanpak

Onderwijsdoelen 2de graad

Rome is niet in één dag gebouwd, het implementeren van een nieuw curriculum in de secundaire

scholen ook niet. Dus stonden we in het schooljaar 2020-2021 voor de uitdaging om scholen te

ondersteunen bij de verdere implementatie van de eindtermen (basisvorming) en leerplandoelen

(basisopties) in de eerste graad en bij de uitrol van de eindtermen, cesuurdoelen en doelen

specifieke gedeelte (competenties BK’s) in de tweede graad.

Concreet hebben we ondersteuning geboden gericht naar de klaspraktijk én ondersteuning gericht

op schoolontwikkeling.

Ondersteuning gericht naar de

klaspraktijk

Vertrekkend vanuit de

ondersteuningsnoden bij leraren via

gerichte interviews, gingen we in dialoog

over de eindtermen en doelen BK’s. We

hebben webinars georganiseerd gezien

corona. We hadden geleerd uit de

dialogen in de eerste graad basisvorming

van de voorbije schooljaren: we namen

deze keer de taxonomie van Bloom van

bij het begin mee in de inhoudelijke

dialoog. We gaven deze professionele

dialogen per vak vorm samen met een

extern vakdidactische expert uit het
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(hoger) onderwijs. Kort samengevat, bespraken we wat in detail ‘nieuw’ was, overliepen we

alle eindtermen met eraan gekoppelde beheersingsniveaus en bekeken we voor één

eindterm wat de taxonomie van Bloom en onderliggende kennis kan betekenen voor een

mogelijke lesopbouw. Voor het specifiek gedeelte hebben praktijkleraren in

schooloverstijgende sessies per opleiding concretiseringen gebundeld bij elk leerplandoel.

Dit vormt de basis om in 21-22 inspiratiegidsen te ontwikkelen.

Webinars in cijfers: in totaal 697 leraren

We ontwikkelden een portaalsite waar alle webinars kunnen herbekeken worden,

ook door startende leraren. Na het bekijken van de filmpjes, organiseren we bijkomende

mogelijkheid tot (online) deelname aan vragenuurtjes (per vak/opleiding). Op deze

portaalsite is ook alle info en didactische tips & materiaal te vinden voor zowel beleid als

leraren. Zo hebben we o.a. een online hulpkit voor leraren over de taxonomie van Bloom

ontwikkeld. Per beheersingsniveau worden tips gegeven m.b.t. instructietaal, mogelijke

didactische (activerende) werkvormen en digitale tools. Een basiswerk die ons hierbij

inspireerde is De herziene taxonomie van Bloom in de klas, een inspiratieboek voor de

leraar van Eef Rombaut, Ingrid Molein en Tine Van Severen (Pelckmans, 2021).

https://provinciaalonderwijs.vlaanderen/
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Ondersteuning gericht naar schoolontwikkeling

Vooraleer van start te gaan met de ondersteuning curriculum tweede graad hebben we de

aanpak eerste graad geëvalueerd intern binnen POV en vervolgens extern met de

schooldirecties. We gingen na wat we zouden borgen en wat we wilden verbeteren. We

kwamen zowel intern als extern tot de conclusie dat de implementatie volledig schooleigen

moest gebeuren. POV zou niet meer - zoals in de eerste graad gebeurd was - werken met

model lessentabellen. En dit om  verschillende redenen:

- verhogen eigenaarschap bij de scholen;

- plaats geven aan de specificiteit van de verschillende studierichtingen;

- optimale aanwending van de onderwijstijd via schooleigen combi’s: eindtermen,

specifieke eindtermen en leerplandoelen BK.
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De scholen hebben schooleigen lessentabellen opgesteld. Ongeveer 85% van de

eindtermen kon gekoppeld worden aan wekelijks terugkerende vakken. Voor de overige

15%  werd nagedacht over opties die aanleiding gaven tot een meer efficiënte verdeling

van de onderwijstijd:

- het koppelen van eindtermen aan een bestaand vak;

- het integreren van eindtermen in meerdere vakken (SC 4 en SC 13);

- het realiseren van eindtermen in combinatie met andere onderwijsdoelen;

- het organiseren van nieuwe (cluster)vakken;

- het organiseren van kleinere semestervakken;

- het organiseren van een module die projectmatig wordt uitgewerkt;

- het organiseren van een module in afstandsleren.

Om het breed leidinggevend team in elke provinciale school maximaal te ondersteunen bij

het afwerken van de definitieve lessentabel hebben we informatiefilmpjes ter beschikking

gesteld. De filmpjes vertalen stapsgewijs de modernisering SO, centraal staat de

verduidelijking van de terminologie en de gebruikte afkortingen.

- Een serie van 4 filmpjes (+/- 4 min) over de nieuwe structuur SO

- Een serie van 3 filmpjes (+/- 5 min) met algemene uitleg over de basisvorming

Er werd vanuit POV zeer aanklampend gewerkt: elk beleidsteam van de school werd

intensief begeleid via meerdere begeleidingsinterventies online totdat elke school als

resultaat schooleigen lessentabellen had. Dit was een heel arbeidsintensief proces, maar

als PBD-team zijn we fier dat we zo resultaatgericht gewerkt hebben.

In co-creatie met 399 leraren, TA, TAC’s en leidinggevenden heeft de koepel van POV 25

leerplannen 2de graad ontwikkeld. Per studierichting beschikt het lerarenteam over een

leerplan basisvorming (de door de overheid vastgelegde eindtermen zijn hierin letterlijk

overgenomen) en een leerplan specifiek gedeelte (de door de onderwijsverstrekkers

vastgelegde cesuurdoelen - afgeleid van de specifieke eindtermen - en onderdelen van de

beroepskwalificaties).

In een derde fase stond elke school voor de enorme uitdaging hoe en in welke vakken de

eindtermen, cesuurdoelen en doelen BK’s te realiseren. Ook hierbij werd door de

begeleidingsdienst inhoudelijke informatiefilmpjes ter beschikking gesteld voor

- burgerschap

- economische en financiële geletterdheid

- cultureel bewustzijn en culturele expressie

- gezondheid

- computationeel denken

- onderzoekscompetenties

- initiatief en ondernemingszin

- ambitie en loopbaan

- STEM
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zodat elke school voor ieder onderdeel de meest haalbare organisatievorm kon vastleggen

en opnemen in de realisatie- en evaluatiematrix. Ook hebben we de scholen bevraagd hoe

zij hierbij ondersteund wouden worden: enkel de filmpjes - filmpjes en feedback -

online/fysieke ondersteuning van een kernteam bij het opstellen van de realisatie- en

evaluatiematrix voor 1 studierichting - ondersteuning voor alle studierichtingen. Alle opties

werden gekozen, de meeste scholen kozen voor begeleiding (optie 3 en 4). Ook de

gesprekken met de scholen die zelf aan de slag gingen, waren voor ons bijzonder

inspirerend. De eerder ‘vakgebonden’ eindtermen, ‘vakgebonden’ cesuurdoelen en

onderdelen BK’s stelden ons niet voor zoveel uitdaging. Sommige clusters van

onderwijsdoelen hebben meer puzzelwerk gevergd: of realiseren in een vak (bijvoorbeeld

burgerschap - democratie in geschiedenis), of projectmatig realiseren (bijvoorbeeld

STEM-projecten), of als leerlijn meenemen (bijvoorbeeld delen van SC 4, 5 en 13). Om de

onderwijstijd efficiënt aan te wenden en ruimte in het curriculum te creëren hebben de

scholen ook gezocht waar zij clusters van onderwijsdoelen kunnen realiseren in

samenhang, kunnen combineren. Deze ‘combi’s’ zijn mogelijk zowel tussen eindtermen

basisvorming en cesuurdoelen, tussen eindtermen basisvorming en leerplandoelen BK’s als

tussen cesuurdoelen en leerplandoelen BK’s.

Andermaal hebben we dezelfde aanklampende manier van begeleiden zoals bij de

lessentabellen toegepast. De pedagogische begeleidingsdienst POV heeft ook hier alle

scholen gedifferentieerd begeleid totdat elke school zijn matrices per studierichting had.
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Een vierde en laatste stap voor het schooljaar 20-21 was om uit deze realisatie- en

evaluatiematrices (per finaliteit per studierichting) via een ICT-tool ‘onderwijspakketjes’ en

overzichten per studierichting te destilleren. Wat zijn onderwijspakketjes: een opsomming

per vak van de schooleigen per studierichting eigen set van eindtermen, specifieke

eindtermen en doelen BK.
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Onderwijsdoelen eerste graad

In het kader van onderwijskundig leiderschap werden voor startende leidinggevenden opnieuw

masterclasses modernisering 1ste graad georganiseerd om de nieuwe directie mee te nemen in

het inhoudelijk verhaal van de modernisering. Deze masterclasses zijn een onderdeel van een

professionaliseringstraject dat enerzijds concreet opgevolgd wordt en anderzijds breder gaat dan

de directeur, nl. het breder leidinggevend team wordt betrokken in het ‘na-traject’ van de

masterclass.

Zoals beschreven in OD2.1 hebben we in 2020-2021 professionele dialogen gevoerd met startende

leraren over de eindtermen in de basisvorming. Zoals hierboven vermeld is een hulpkit Taxonomie

van Bloom ontwikkeld. Ook niet-starters konden (zelfs opnieuw) aan deze dialogen deelnemen.

Specifieke ondersteuningsvragen betroffen voornamelijk de basisgeletterdheid en de eindtermen

ICT & mediawijsheid (SC4), STEM (SC6) & leren leren (SC13). Ondersteuning voor de

basisgeletterdheid wiskunde is beschreven onder engagement 2.

Als antwoord op de vragen en bezorgdheden van de leraren over de basisgeletterdheid ICT en

media die zich situeert binnen de sleutelcompetentie 4 (digitale competentie en mediawijsheid)

en de sleutelcompetentie 13 (informatievaardigheden binnen de leercompetenties) werd een set

van stappenplannen en oefeningen ontwikkeld, die eventueel kunnen helpen om de

basisgeletterdheid ‘ICT en media’ bij de leerlingen te bereiken.

De afgelopen maanden is de basisgeletterdheid al vaker in de kijker gezet. Ook de  hebben we

intussen tijdens de online ICT sessies met leraren van de eerste graad onder de loep genomen.

Aangezien er reeds een pre-versie klaar is, vinden we het opportuun om deze nu al onder de

aandacht te brengen.  Misschien kan dit nog helpen om bepaalde doelen alsnog te bereiken en/of

te evalueren bij leerlingen van het tweede jaar van de huidige eerste graad. De uitwerking is
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gebeurd binnen de functionele context van het sociale netwerk YouTube. De oefeningen staan

inhoudelijk klaar, maar dienen wel nog in een eigen formaat te worden verwerkt. Dit kan zowel

een papieren of digitale versie van de oefeningen zijn. Wie als leraar graag een verduidelijkend

woordje uitleg wou, was welkom op één van de infosessies.
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Wat de ondersteuning van de eindtermen ICT & mediawijsheid betreft, is dit zowel gericht op

schoolniveau als naar professionalisering van individuele leraren. Op schoolniveau gaat een

ICT-kernteam - aangevuld met de pedagogisch coördinator en een ICT-leraar - aan de slag met de

schooleigen concretisering van de eindtermen digitale competenties, informatievaardigheden,

computationeel denken en mediawijsheid. Concreet betekent dit dat het ICT-kernteam vanuit een

online spreadsheet (een concrete, uitgebreide lijst met mogelijkheden hoe de eindtermen bij

leerlingen bereikt kunnen worden) selecteert wat binnen de schooleigen context toepasbaar is.

Ook wordt besproken wat de leraar ICT doet in de eerste graad en hoe de collega leraren dit

integreren in hun vak, in hun lessen.

ICT-leraren maken de leerlingen digivaardig zodat ze in de andere vakken de eindtermen ICT

kunnen toepassen en inoefenen. Voor de verdere professionalisering van de ICT-leraren van de

provinciale scholen werd in 20-21 een online traject voorzien.  Leraren ICT konden het volledige

traject volgen of losse modules kiezen. In totaal waren er 12 sessies van 1u30, 2x ingericht.
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Voor leren leren (eindtermen leercompetenties SC13) heeft de begeleidingsdienst een

inspiratiebundel ontwikkeld. In 20-21 hebben leraren van PIBO Tongeren, PTS Maasmechelen en

PTS campus Mechelen feedback gegeven op de bundel. In 21-22 gaan we in Richtpunt Gent

campus Henleykaai en in Richtpunt Zottegem met de bundel aan de slag. In dialoog bespreken we

met betrokken leraren hoe zij de desbetreffende eindtermen aanbieden en evalueren in hun

lespraktijk.
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Voor het ondersteunen van de STEM-eindtermen en het

ontwikkelen van lesmateriaal hebben we een

samenwerking met I-STEM. De provinciale scholen hebben

STEM-projecten ontwikkeld en hierop feedback gekregen

van de coaches van I-STEM, zowel schriftelijk als in een

mondeling reflectiegesprek.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

In de tweede graad hebben we in de vele gesprekken met leraren en leidinggevenden gemerkt

- dat leraren blijven worstelen  met de vele lijsten onderwijsdoelen in Smartschool om hun

jaarvorderingsplan op te stellen

- dat de opsplitsing wat in jaar 3 en wat in jaar 4 realiseren blijft aangezien het

onderwijspakket op graadsniveau is

- dat voor de praktijkvakken  de ‘opsplitsing’ kennis en vaardigheden wenselijk blijft

(omwille van organisatorische redenen), ook wordt het geïntegreerd aangeboden

- dat de bezorgdheid blijft: Gebruiken leraren nu de laatste versie? en hoe aanpassingen in

de lijsten onderwijsdoelen monitoren zonder planlast te veroorzaken?

In de eerste graad hebben we tijdens de voorbereidingen van het nieuwe begeleidingsplan vele

ondersteuningsvragen gekregen rond de ‘vroegere transversale’ eindtermen. Ook hier is een

trend dat de scholen naar onderwijspakketjes willen gaan ipv vakfiches.

In de volgende jaren gaan de begeleidingsdienst van POV de uitdaging aan om systeem te

ontwikkelen dat aan deze bezorgdheden tegemoet komt. Een gigantische werf waar we

enthousiast en in co-creatie met scholen, centra en schoolbesturen onze schouders zullen

onderzetten. Dit systeem is voor POV als pedagogische begeleidingsdienst haar eigen digisprong.
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Begeleidingsplan 18-21: overige strategische

(SD) en operationele (OD) doelstellingen

SD 1 -  Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren in de

realisatie van de eindtermen/

leerplandoelen/standaardtrajecten bereikbaar op

leerlingenpopulatie via een gerichte effectieve didactische

aanpak.

Operationele doelstellingen Indicatoren

OD1.1 Alle leraren van het

provinciaal onderwijs inzicht geven in

de kwaliteitsverwachtingen en

-beelden m.b.t. de

onderwijsleerpraktijk vastgelegd in

het referentiekader

OnderwijsKwaliteit.

2018-2020: 100% van de leraren (exclusief leraren LBV)

binnen het provinciaal secundair onderwijs hebben

inzicht in de kwaliteitsverwachtingen m.b.t. de

onderwijsleerpraktijk.

(Zie ook OD2.2)

OD1.2 leraren ondersteunen via

professionele dialoog met

vakgroepen of lerarenteams om de

eigen kwaliteitsontwikkeling in

handen te nemen: goede praktijken

en inzichten versterken en wat beter

kan, bijsturen (zowel binnen de

scholen/centra als over de scholen en

centra heen).

2018-2020:

1. 100% van de leraren (exclusief leraren

LBV) binnen het provinciaal secundair onderwijs

hebben de eigen onderwijsleerpraktijk

ingeschaald (U-schalen) en prioritaire acties ter

verbetering gepland en uitgevoerd;

2. 100% van de leraren (exclusief leraren LBV)

bekwamen zich in het voeren van een

professionele dialoog.

In 2020-2021 zijn we per opleidingsvorm de professionele dialoog met alle leraren en

paramedici in de provinciale buitengewone scholen (BuBao en BuSO) aangegaan. Wij,

begeleiders, hebben dit gesprek geleid en hebben gebruik gemaakt van het OK-kader en de

ontwikkelingsschalen van de onderwijsinspectie (H-schalen) om het gesprek richting te geven.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije 3 schooljaren hebben we ingezet op deze professionele dialoog in de provinciale

secundaire scholen, het buitengewoon onderwijs en de provinciale centra voor
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volwassenenonderwijs.  De professionele dialoog met leraren is het middel om persoonlijke

ervaringen over hun onderwijspraktijk uit te wisselen, afspraken binnen het team mbt feedback

en didactisch handelen te concretiseren en verbinding te creëren. Onze indicator van 100% van

de leraren te bereiken, hebben we nagenoeg gerealiseerd.

De U-schalen zijn intussen door de onderwijsinspectie aangepast naar O-schalen. Zo is er extra

focus op beeldvorming, effectieve maatregelen binnen het zorgcontinuüm en de

instructie/effectieve didactiek. Deze insteek zullen we ook binnen onze begeleidingstrajecten

leerlingenbegeleiding (brede basiszorg!) en effectieve didactiek actief meenemen.

OD1.3 Lerarenteams in de school

ondersteunen bij het vormgeven van

de onderwijsleerpraktijk in functie

van de realisatie van het gevalideerde

doelenkader.

2018-2021:

Ondersteuning voor de vakken PAV, MVT, hout, bouw en

OKAN. We prioriteren op basis van de resultaten van de

onderwijsspiegel en de doorlichtingsverslagen.

In 2020-2021

- Voor PAV zijn we met de leraren in dialoog gegaan over de nieuwe eindtermen via

leergemeenschappen (PLG’s), hetzij fysiek hetzij online. Ook hebben we ontwikkeldagen

georganiseerd om samen aan de slag te gaan rond het ontwikkelen van nieuw materiaal.

We hebben ondersteuning op maat van de vakgroep geboden in 3 scholen en 3 centra

DBSO i.f.v. nieuwe eindtermen. In een centrum herwerkten we met de vakgroep de visie

op PAV.

- Er werden in een aantal scholen professionaliseringssessies taaltaken gegeven:

talenonderwijs in functie van doelgerichte communicatie.

- Op vraag hebben we feedback op evaluatiemateriaal gegeven waarbij we uiteraard de

link legden met het leerplan. De focus lag op MVT, Nederlands en praktijkvakken.

- Voor OKAN zijn we in twee scholen aan de slag gegaan rond het evalueren van de

ontwikkelingsdoelen op een valide en betrouwbare manier, alsook rond het registreren

en rapporteren. We bespraken eveneens hoe leerlingen kunnen overgaan van het ene

naar het andere niveau/fase adhv objectieve criteria.
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- Voor BUSO OV3 GASV werd er een traject opgestart. Eerst werden de ontwikkeldoelen

verdeeld over de verschillende fasen binnen OV3 (aanbieden en evalueren). Verder

zullen vanaf schooljaar 21-22 de ontwikkeldoelen geconcretiseerd worden en aan

thema’s gekoppeld worden.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

 Leraren(teams) van bovengenoemde vakken zijn - fysiek en online - de betreffende 3 schooljaren

ondersteund bij het realiseren van de leerplandoelen.

Voor hout & bouw, alsook voor de andere STEM-opleidingen, blijkt verdere intensieve

ondersteuning nodig. We zullen dan ook in co-creatie met hen en experten uit sectoren

inspiratiegidsen ontwikkelen. Hierin wordt de kennis nodig om het doel te bereiken

geëxpliciteerd en ook pedagogische wenken worden vermeld. Voor OKAN  gaan we

schooloverstijgend aan de slag met de resultaten van het themaonderzoek van de

onderwijsinspectie mbt de vervolgschoolcoaches, met focus op het luik expertise-opbouw naar

de vervolgschool toe binnen hun opdracht.

OD1.4 Leraren en directies

ondersteunen bij de organisatie van

het onderwijs in functie van het

creëren van een krachtige

leeromgeving met maximale

mogelijkheden tot het versterken van

leren.

2018-2021: 6 scholen geven concreet vorm aan

teamteaching in de eerste graad. Het succesvol

vormgeven van teamteaching in de eerste graad wordt

gemeten aan de hand van de checklist: succesvol samen

onderweg met teamteaching.

In 2020-2021 wordt het ingeslagen pad om met de co-teachers samen in de klas mee te draaien

gecontinueerd. Op voorhand bespreken we groeikansen en/of leernoden. De pedagogisch

begeleider staat in voor modeling met reflectie nadien. COVID-19 zorgde voor minder kansen

hiertoe, begeleidingsinitiatieven dienden online plaats te vinden.

In Limburg sprong het schoolbestuur mee op de kar om co-teaching in te bedden in de cultuur

van de school. Dit zorgt voor verdere implementatie in volgende graden/leerjaren.

In een Oost-Vlaamse school wordt n.a.v. OK-praktijk een integrale analyse van OK-werking

vormgegeven. Aan de hand van de uitkomsten van die analyse worden mogelijke

aandachtspunten voor verdere begeleiding gefilterd.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Modeling en reflectieve dialoog zijn tools die de voorbije 3 scholjaren ingezet werden om de

co-teach-werking te verstevigen en in de school nog meer te laten wortelen.

Aan de hand van tussentijdse analyse - via tempelmodel van Van Acker & Demaertelaere (2014)

- wordt de werking gescreend. Deze screening toont aan welke pijlers verder verstevigd kunnen

worden. Verder willen we vanuit data-analyse co-teachers aanzetten om data-gebruik mee in de
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werking te incorporeren. Co-teachers sturen hun werking vanuit die analyse bij en borgen wat

goed is.

Effectiviteit in leren, haalbare differentiëring en formatief handelen blijven aandachtspunten.

OD1.5 Lerarenteams ondersteunen bij

het vormgeven van krachtig

lesontwerp.

2019-2021: 8 volwaardige cycli Lesson study zijn

afgerond.

2020-2021

Door COVID-19 zijn de cycli tijdelijk opgeschort; van zodra mogelijk, wordt het traject terug

opgepikt. De wil om de cyclus volledig vorm te geven is aanwezig. In tussentijd worden

ontwikkelde instrumenten, ingezet in de cyclus, verfijnd.

In PIBO Tongeren werd een 3de cyclus voor het vak Frans afgewerkt.

In Richtpunt campus Hamme gingen leraren wiskunde (1ste, 2de en 3de graad) met deze

professionaliseringsbenadering aan de slag om effectieve didactiek in de praktijk te brengen en

van elkaar en van de leerlingen te leren. Op basis van een onderzoekshouding willen ze het leren

van wiskunde voor hun leerlingen versterken.
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Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Lesson Study blijkt een bijzonder krachtige professionaliseringsbenadering. Elke doorlopen

cyclus genereert in ruime mate het leren van leerlingen en van leraren. Het blijft echter moeilijk

deze breed ingang te laten vinden in de scholen ondanks de vele stimulansen vanuit de

begeleidingsdienst.

OD1.6 Leraren inzicht geven in

resultaten van wetenschappelijk

onderzoek en de vertaalslag maken

naar de lespraktijk. We gaan met de

scholen aan de slag met de resultaten

van het thema-onderzoek van de

onderwijsinspectie van zodra

uitgevoerd en beschikbaar.

2018-2021:

 -  Betrokken leraren bij onze

ondersteuningsinitiatieven hebben kennis

genomen van praktijkgerichte reviews en

handelen evidence informed binnen hun

lespraktijk.

 -  Zowel leidinggevenden als leraren in de

provinciale scholen werken systematisch aan

verbeterpunten die op Vlaams niveau door de

onderwijsinspectie gedetecteerd worden door

middel van thema-onderzoeken en

verslaggeving over doorlichtingen.

 -  leidinggevenden binnen het provinciaal

onderwijs delen praktijkvoorbeelden, zoals

bijvoorbeeld masterclass leidinggevenden

2020-2021

We hebben expliciet resultaten van wetenschappelijk onderzoek gei ̈ntegreerd in onze

leestrajecten close reading en LIST, in de methodieken EDI en Lesson Study, in de ondersteuning

bij formatief handelen en ontwikkelingsgerichte feedback, in de professionele

leergemeenschappen (PLG's) eindtermen 1e en 2e graad, bij de begeleiding STEM, bij het verder

ontwikkelen van de nieuwe functiebeschrijving van leraar, ...

Ook resultaten van andere thema- (zoals ONW, vervolgschoolcoach,...), SONO- en internationale

onderzoeken zijn aan onze aandacht niet ontsnapt.

Bijkomende masterclasses modernisering werden georganiseerd om de nieuwe directies mee te

nemen in de uitrol van de modernisering.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije schooljaren hebben we ingezet op de concrete vertaalslag van wetenschappelijk

onderzoek naar de school- en lespraktijk: modeling - begeleider (samen) in de klas,

inspiratiebundels en filmpjes, professionele dialogen op basis van reflectie,...

Ook stimuleren we scholen en centra om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.
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Begeleiding Duaal

OD1.7 Leraren duaal ondersteunen in

het begeleiden van de leerlingen in

een duale opleiding op de werkvloer.

2019-2021:

100% van de provinciale scholen met duale opleidingen

of die vanaf sept 2020 een duale opleiding zullen

opstarten volgen een professionaliseringstraject voor de

TV/PV-leraar-trajectbegeleider rond implementatie van

duaal leren.

100% van de provinciale scholen met duale opleidingen

of die vanaf sept 2020 een duale opleiding zullen

opstarten implementeren de duale werking volgens de

kwaliteitsverwachtingen.

100% van de provinciale scholen met duale opleidingen

of die vanaf sept 2020 een duale opleiding zullen

opstarten gaan aan de slag met de aanbevelingen van

het rapport van de proefdoorlichtingen door de

onderwijsinspectie.

30 TV/PV leraar-trajectbegeleiders volgen een training

coachende vaardigheden.
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In 2020-2021 heeft de professionele leergemeenschap (PLG) duaal leren groep 2 zijn traject dat

in 19-20 gestart is, vervolgd. De PLG groep 3 is opgestart in het voorjaar van 2021. Hieraan

nemen alle scholen deel die nieuw opstarten met een duale opleiding of

trajectbegeleiders-leraren die voor het eerst zullen begeleiden in een duale opleiding (of dit

reeds enige jaren doen maar nood ervaren aan verdere professionalisering). Alle teams duaal van

alle provinciale scholen krijgen opnieuw begeleiding om verdere stappen te zetten in de richting

van de kwaliteitsverwachtingen gesteld door de onderwijsinspectie en het departement WSE aan

duale opleidingen. Zo werd in een Limburgse school met het team duaal gewerkt aan een

schooleigen visie op duaal leren en verbreed naar het ganse schoolteam. Voor een aantal scholen

werd expliciet gewerkt aan de brug met de sector in functie van duaal leren. Een

inspiratienamiddag werd opgezet voor leraren PAV in een duale opleiding om het belang van

afstemming AV - BGV te duiden. Voor leerlingenbegeleiders werd eveneens een inspiratiesessie

gehouden , in het kader van leerloopbaanbegeleiding, over de concepten arbeidsrijpheid -

arbeidsbereidheid en het verplichte advies hieromtrent.  Ook binnen het netwerk TAC werd dit

geduid.

De opleiding coachende vaardigheden voor trajectbegeleiders-leraren die het vorige schooljaar

werd geannuleerd wegens corona (deze opleiding kon niet digitaal doorgaan omwille van de

specificiteit ervan) werd ook dit schooljaar geannuleerd, om dezelfde reden.  Deze wordt

doorgeschoven naar schooljaar 21-22.

Via het ESF-project Beestig Duaal wordt er intensief gewerkt met de land- en tuinbouwscholen

die één of meerdere duale opleidingen inrichten of zullen inrichten vanaf het schooljaar 21-22.

Hoofdpartners in dit project zijn De Wijnpers, de sectoren Boerenbond en Eduplus, het

netoverschrijdend CLB TOPunt uit Gent en ICT-bedrijf TrajectX.  Alle andere land- en

tuinbouwscholen, alsook CLW Kapellen en 2 stedelijke CLW’s, zijn partners in de buitenbaan.  Zij

worden volledig betrokken bij de werking en genieten mee van de realisaties van Beestig Duaal.

Tussen de opstart in januari 2021 en het einde van schooljaar 20-21 werden er zo voor alle

opleidingen duaal binnen dit domein folders opgemaakt voor scholen, CLB’s en sector

(uitgezonderd OK2 duaal en de BUSO-opleidingen). Er wordt intensief samengewerkt met de

betrokken scholen om een evaluatietool te ontwikkelen in lijn met de kwaliteitsverwachtingen bij

duaal leren en om de opleidingsplannen te herschrijven.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije schooljaren hebben we vanuit POV samen met de provinciale scholen intensief

ingezet op duaal leren: het nieuwe concept duaal leren en de kwaliteitsverwachtingen mbt duaal

staan hierbij centraal.

Wat staat nog op de planning? De PLG duaal leren wordt voor een vierde groep opgestart.

Speciale aandacht zal deze keer gaan naar het bereiken van de BGV-leerkracht in de centra.

De opleiding coachende vaardigheden voor trajectbegeleiders wordt in 21-22 opnieuw

ingepland. Mogelijks zal deze twee maal doorgaan. Doelstelling is leraren-trajectbegeleiders te

ondersteunen in het coachen van hun duale leerlingen, in de school en op de werkplek, bij het in
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eigen handen nemen van hun leren (zelfregulerend leren). Dit zal ook ondersteunend werken in

hun omgang met de mentor in de onderneming.

Alle scholen met duale opleidingen blijven opgevolgd worden (minstens één fysieke begeleiding

met het team duaal en constante ondersteuning via digitale weg). We zullen extra inzetten op

een kwaliteitsvolle inkanteling van het systeem Leren en Werken in duaal leren en op de

professionalisering van de BGV-leerkracht in zijn trajectbegeleiding duaal.

We zullen extra inzetten op een vertrouwensrelatie met de sectoren in functie van de

kwalitatieve uitbouw van duaal leren. Ook het verder laten inzetten op het proces binnen de

leerloopbaanbegeleiding dat het verplichte advies AR en ABR voorafgaat maken we verder

bespreekbaar met leidinggevenden.

Het project Beestig duaal loopt verder tot december 22. In september 21 staat onder meer het

evenement per school ‘Meet my school’ voor ondernemingen gepland (bedrijven worden

uitgenodigd op school), later in het schooljaar een ‘Meet my school’ voor ouders. Ook zal een

inspiratiedag Beestig Duaal georganiseerd worden voor geïnteresseerden uit alle scholen. Via dit

project zullen nog minimaal 2 nieuwe scholen een visietraject duaal lopen.

Door onze betrokkenheid in andere ESF-projecten  (Agoria, TOPunt Gent, Educam en het

sectoroverstijgend ESF-project) verruimen we onze blik en verbinden we de realisaties van de

verschillende projecten aan elkaar.

SD2 - Coachen van startende leraren
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Dia’s uit infosessie aardrijkskunde 1e graad

OD2.1 STARTENDE LERAREN (inclusief

leraren met andere opdracht)

eerste/tweede graad ondersteunen in

een BEGRIP van de eindtermen eerste

graad/tweede graad: bouwstenen en

taxonomie van Bloom

2019-2021

Augustus - november

Herhaling in januari

100% van de startende leraren nemen deel aan de

professionele dialoog vakfiches eerste graad/tweede

graad

In 2020-2021

We planden sessies voor de startende leraren in (september en februari 2020) over de provincies

heen. Op vraag van de scholen hebben we ook individueel leraren/vakgroepen begeleiding rond

de (nieuwe) eindtermen.

Alle sessies vakfiches september (en februari) 2020 werden online georganiseerd.

2020-2021 in cijfers: we hebben we  15 sessies  georganiseerd en hebben we  61 leraren  bereikt. Dit

voor alle vakken van de basisvorming.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije drie schooljaren hebben we sessies georganiseerd om met starters een professionele

dialoog te voeren over de eindtermen van de basisvorming. Ook de taxonomie van Bloom werd in

deze gesprekken meegenomen. We organiseerden deze sessies op meerdere momenten omwille

van tijdelijke vervangingen of ingevulde vacatures.

OD2.2 Mentoren van startende

leraren ondersteunen in het opmaken

en implementeren van een visie op

en plan van aanpak met betrekking

tot aanvangsbegeleiding.

2019-2020: 100% van de provinciale scholen beschikt

over een evidence informed plan van aanpak met

betrekking tot aanvangsbegeleiding.

2019-2021:

70% van de mentoren van het provinciaal onderwijs

(buitengewoon onderwijs, secundair onderwijs en

volwassenenonderwijs) worden ondersteund in het

coachen en begeleiden van startende leraren dmv

coaching on the job en/of PLG.

In 2020-2021 
Doorstart van de professionele leergemeenschap (PLG) VO, ook de provincies Antwerpen en

Limburg sluiten aan. Alle centra voor volwassenenonderwijs van het provinciaal onderwijs namen

deel. Naast een vast item intervisie op basis van eigen ingebrachte casussen, werd er gewerkt

rond één onderzoeksvraag die via stappen uit Lesson Study en praktijkonderzoek  resulteerde in

een “rijkere gereedschapskist” voor de mentoren.
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De PLG’s SO Oost-Vlaanderen en BuBao gingen verder aan de slag met intervisie mbt eigen

casussen. Daarnaast werden vaardigheidstrainingen aangeboden, tools verkend om de

begeleiding te versterken en de structuur van de schooleigen begeleidingsaanpak verder verdiept.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

We wensen complementair te werken aan de ondersteuningsinitiatieven voor starters door de

verschillende schoolbesturen. Zo hebben we professionele leergemeenschappen opgestart voor

mentoren uit het VO, BuBaO en SO (Oost-Vlaanderen). De PLG’s VO, SO en BuBao hebben elk nog

heel wat ambities. De PLG VO wil verder aan de slag met hun praktijkonderzoek mbt de

begeleiding en ondersteuning van de hybride (praktijk)leraar, de PLG’s SO en BuBao willen zich

verder bekwamen in het versterken van hun begeleidings- en ondersteuningspraktijk en verder

oefenen in het voeren van coachingsgesprekken.
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Mentoren zijn heel succesvol en enthousiast aan de slag gegaan met app ‘Bekwaam als leraar’. Bestaat uit:
resultaatsgebied, gedrag/activiteiten van de docent en reflectievragen. Hierboven 2 screenshots.

SD3 - Onderwijsleerpraktijk: coachen van leraren

volwassenenonderwijs  in de realisatie van de leerplandoelen via

een gerichte effectieve didactische aanpak.

OD3.1 Leraren NT2 ondersteunen bij

het afstemmen van de

onderwijsleerpraktijk op de

leerplandoelen NT2.

2018-2021:

1. Centra volwassenenonderwijs met een

NT2-aanbod delen en dialogeren over het

maximaliseren van leereffecten bij cursisten

(behoeftegericht werken, cursistenparticipatie

en verticale leerlijnen woordenschat) en

gei ̈ntegreerde trajecten (lerend netwerk NT2)

overeenkomstig het OK-kader.

2. Binnen 1 centrum met een NT2-aanbod voeren

leraren een intensieve, krachtige

professionalisering door door middel van Lesson

Study.

3. Netoverschrijdende collegiale visitatie met als

focusdomeinen behoeftegericht werken, breed

evalueren, samenwerkingsverbanden en

trajectbegeleiding.

In 2020-2021

Vertegenwoordigers van de verschillende PCVO's hebben actief geparticipeerd aan de

internetten lerende netwerken voor richtgraden 3 en 4, voor verlengde trajecten en voor

trajectbegeleiding NT2 waarbij de focus ligt op het delen van ervaringen en kennis, het verhogen

en construeren van kennis, het opbouwen van een professioneel netwerk onder collega’s en het

uitwisselen van producten en materialen.

In de provinciale professionele leergemeenschap NT2 wisselden de PCVO's met een NT2-aanbod

uit over:

- feedbacktechnieken haalbaar en efficiënt zijn in een NT2-context;

- hoe we feedback zichtbaar kunnen maken voor NT2-cursisten (met specifieke aandacht

voor feedback bij afstandsonderwijs).

Expertise werd gedeeld rond:

- de didactische aanpak en opbouw van een goede afstandsles NT2;

- de frustratie om de doelen niet te bereiken door het tragere leerproces te wijten aan AO;

- betrouwbaar evalueren.
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Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije drie schooljaren hebben we de PCVO’s met NT2 aanbod (netoverschrijdend) van

elkaar laten leren via collegiale visitatie en professionele leergemeenschappen. We gaan op dit

elan verder.

Er worden netoverschrijdend lerende netwerken opgericht in samenwerking met VDAB. Er

wordt gestart met Sector 2 en Verkoopstalent.

Het is de bedoeling een netoverschrijdende inspiratiedag rond NT2 en werkomgeving te

organiseren in het voorjaar van 2022.

Het terugkommoment om de landelijke en stedelijke cycli ‘Collegiale visitatie NT2’ af te sluiten,

moest opnieuw uitgesteld worden door corona. Het wordt nu voorzien in het voorjaar van 2022.

Op 15/12/21 wordt de netoverschrijdende inspiratiedag ‘Digitale geletterdheid in het

volwassenenonderwijs’ georganiseerd met als specifieke focus het versterken van de digitale

competenties van cursisten.

Wij willen ook verder inzetten op het inspireren van centra m.b.t. het inzetten van

geletterdheidsmodules. Hiervoor zal eerst een analyse van het huidige aanbod gebeuren op

basis van cijfermateriaal dat door AHOVOKS wordt aangeleverd.

OD3.2 Praktijkleraren ondersteunen

bij het taalontwikkelend lesgeven.

2019-2020: traject G-krachtige didactiek in

samenwerking met VOCVO

In 2020-2021

Door corona-omstandigheden is er geen vervolg geweest van het traject.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Klasobservaties met focus taalontwikkelend lesgeven, terugkoppeling naar leidinggevenden en
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centrumbreed lerarenteam, vuistregels voor een G-krachtige leeromgeving en professionele

dialoog binnen de vakgroepen zijn gerealiseerd binnen dit traject. Een intensieve coaching van

leraren in intensieve trajecten met gedifferentieerde doelgroep en een 2-daagse training zijn

helaas omwille van corona niet kunnen doorgaan.

Vrijstellingsproef Engels

OD3.3 Leraren vreemde talen

ondersteunen bij het afstemmen van

hun onderwijsleerpraktijk op de

leerplandoelen.

2019-2020:

De centra volwassenenonderwijs ontwikkelen in

co-creatie kijkwijzers om tot valide evaluatietaken te

komen voor de receptieve vaardigheden.

Centra volwassenenonderwijs met een moderne

talen-aanbod delen en dialogeren over effectieve

evaluatiepraktijken (lerend netwerk talen)

overeenkomstig het OK-kader.
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In 2020-2021 
De centra willen samen vrijstellingsproeven ontwikkelen. Ze hebben eerst ervaringen en

expertise uitgewisseld over hun vrijstellingenbeleid. Er werd gestart voor Engels met het

verzamelen van vragen die tot een valide toets kunnen bijdragen en koppelen dit aan de geteste

leerdoelen. Op basis hiervan wordt een verticale opbouwende lijn gemaakt (wat moet in welk

niveau gekend zijn).

Er werd netoverschrijdend een mini rondetafelconferentie georganiseerd met alle centra met

een vreemde talen aanbod met als doel de taalopleidingen van het volwassenenonderwijs

flexibeler te maken en zo (opnieuw) meer cursisten aan te trekken.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije drie schooljaren werden scorewijzers voor spreek- en schrijfvaardigheid ontwikkeld

in co-creatie. Bestaande scorewijzers voor de receptieve vaardigheden werden met elkaar

gedeeld. Ook rond vrijstellingsproeven wordt er samengewerkt. Het voorbeeld dat voor Engels

werd ontwikkeld dient als toetssteen voor andere talen.

Uit de mini rondetafelconferentie kwamen drie denkpistes prominent naar boven:

- De vraag naar ‘open modules’, met een gerichte selectie van basiscompetenties om

kortere en maatgerichte taalopleidingen voor specifieke doelgroepen te kunnen

aanbieden;

- Het opsplitsen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in aparte modules en dit

vanaf RG1 (als bijkomende mogelijkheid, niet als verplichting);

- Het ontwikkelen van een vervolgaanbod na RG2 voor de niet-Europese talen.

Ondertussen werden alle opleidingsprofielen van alle vreemde talen ingediend zodat het

opsplitsen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden mogelijk wordt. Eens die OP’s zijn

goedgekeurd, lijkt een uitwisseling en brainstorm over de opportuniteiten een must. Dit zal

eveneens gelden voor de ‘open modules’ als deze binnen een regelluw kader van de Edusprong

mogelijk worden.
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OD3.4 Leraren ondersteunen in de

afstemming tussen de

eindterm/leerplandoelstelling, de

beginsituatie van de lerende, het

onderwijsleerproces met

bijhorende ontwikkelingsgerichte

feedback op drie niveaus en de

evaluatie.

2018-2020: ontwikkelen en proefdraaien van een digitaal

leerpad feedback gekoppeld aan coaching van

lerarenteams en van individuele leraren. Ontwikkelen en

proefdraaien van een kijkwijzer “effectief feedback geven in

de klas”.

2019 -2021: 50 leraren professionaliseren zich rond

ontwikkelingsgerichte feedback aan de hand van een online

leerpad gecombineerd met coaching van lerarenteams en

individuele leraren.

70% van de participerende leraren heeft een effectieve

handelingsbekwaamheid in feedback geven in de klas

zichtbaar gemaakt door de kijkwijzer "effectief feedback

geven in de klas"

In 2020-2021 
De coronamaatregelen maakten dat veel scholen afzagen van begeleiding op de klasvloer

waardoor trajecten nog niet hebben kunnen plaatsvinden. In plaats daarvan werd het online

leerpad feedback uitgetest door een aantal vrijwillige leraren. Aansluitend werd met hen in

gesprek gegaan omtrent de inhoud en de vormgeving van het online leerpad.

Eén centrum voor leren en werken hanteerde het online leerpad feedback om te

professionaliseren en om een nulmeting te doen d.m.v. een leerwandeling (Walk) en

focusgesprekken met leerlingen (Talk). Dit resulteerde in verscherpte afspraken m.b.t. feedback

in het team. In juni vond een pedagogische studiedag plaats waarin het team van de 3de graad

een afsprakenkader mbt feedback opgemaakt heeft, waarmee ze aan de slag zullen gaan vanaf

september 2021.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Begin volgend schooljaar starten we met een schoolbreed project ‘implementatie feedback

vanuit formatief handelen’ bij avAnt en in OV2 en OV3 bij De Wissel (uitgestelde trajecten nav

Covid-19).

OD3.5 Leraren ondersteunen

leraren bij een brede en een

onderbouwde evaluatie van het

onderwijsleerproces en het

behalen van de doelen.

2020-2021: 1 centrum wordt begeleid
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In 2020-2021

In de provincie Limburg zijn we dit schooljaar gestart met een intensief begeleidingstraject

aangaande evaluatie NT2 RG1 en 2. Samen met directie, coördinatoren en leraren gaan we voor

een meer ontwikkelingsgerichte uitbouw en uitrol van het onderwijsleerproces (in het bijzonder

van de evaluatie), vertrekkend van de beginsituatie.

Hieruit werden een aantal acties geformuleerd:

 -  de verdere ontwikkeling en finalisering van de databank. Er wordt een plan van aanpak

uitgewerkt waarin de systematische kwaliteitscontrole van de databank wordt

ingeschreven.

 -  ‘evaluatie tijdens de coronacrisis’: er wordt in kaart gebracht welke acties/afspraken

ondernomen werden, hoe die geëvalueerd zijn (of nog kunnen worden), wat

weerhouden, verworpen en/of bijgestuurd werd of nog kan worden.

 -  een plan van aanpak wordt uitgewerkt om nog meer een formatieve en

ontwikkelingsgerichte aanpak in de evaluatie te krijgen.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Gezien de gewijzigde context (fusie bewegingen en regelgevend) van het volwassenenonderwijs

en op vraag van de centra zullen we trajecten rond cursistenevaluatie verderzetten/opstarten.

We vertrekken van een uitgebreide SOAR, ontwikkelen een transparante en gedragen visie op

cursistenevaluatie en gaan samen met het team verder met de uitbouw en uitrol van een meer

ontwikkelingsgerichte (formatieve) manier van evalueren.
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OD3.6 Leraren AAV ondersteunen bij

het versterken van leren leren bij

cursisten.

2019 - 2021:

Netoverschrijdende ondersteuning van centra

volwassenenonderwijs met een aanbod AAV bij

leerplanrealisatie, bij selectie van motiverende

lesinhouden en geschikte werkvormen en bij de

evaluatie.

In 2020-2021 
De 3 regionale trefdagen werden vervangen door een online inspiratiemoment over de

bouwstenen van motivatie en op welke manier je als leraar impact hebt op de motivatie van

cursisten. Aansluitend volgde een uitwissel- en reflectiemoment.

Op de inspiratiedag 'Klare Taal' kregen de centra een ruim aanbod aan achtergrondinformatie en

workshops rond de thema's geletterdheid, gei ̈ntegreerd en duaal leren. Goede

praktijkvoorbeelden rond deze thema's werden aangereikt.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije schooljaren werd gewerkt rond het verhogen van motivatie bij cursisten en

taalondersteuning.

Er wordt in 21-22 (3/12) opnieuw een trefdag georganiseerd met inspirerende lezingen en

voorbeelden van goede praktijk. De focus ligt deze keer op een meer inclusief TKO.

OD3.7 Coo ̈rdinatoren Jeugd- en

gehandicaptenzorg ondersteunen bij

competentiegericht evalueren.

2019 - 2021:

Netoverschrijdende ondersteuning van centra

volwassenenonderwijs met een aanbod Jeugd- en

gehandicaptenzorg.
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In 2020-2021 
Vertegenwoordigers van centra met de opleiding 'jeugd- en gehandicaptenzorg' hebben

expertise uitgewisseld rond competentiegericht evalueren. Er werd vertrokken van een checklist

om de eigen evaluatie te screenen. Daarnaast werden ervaringen uitgewisseld over lesgeven en

evalueren in afstandsonderwijs: wat lukt en wat loopt moeilijk.

Er werd een gezamenlijk document opgesteld over welke handelingen stagiaires JGZ onder

welke voorwaarden mogen stellen.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Een netwerk jeugd- en gehandicaptenzorg werd opgestart om deze opleiding binnen de CVO’s

te versterken en te leren van elkaar. De deelnemers bepalen zelf de thema’s. We gaan op de

ingeslagen weg verder.

SD4 - Het schoolleiderschap als fundament (ver)bouwen om de

kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en de

onderwijsleerpraktijk te kunnen realiseren

OD4.1 Scholen/centra hanteren het

provinciaal leiderschapsvenster (PLV)

als kader voor schoolleiderschap met

aandacht voor poortwachterschap

2019-2021 :

70% van de participerende directies aan de meerdaagse

Rotterdam (2019) passen het poortwachterschap

concreet toe

In 2020-2021 
Omwille van Covid-19 werd er in 20-21 geen meerdaagse voor leidinggevenden georganiseerd.

Voor de jaarlijkse Interprovinciale Ontmoetingsdag was er een online conferentie met Peter

Hinssen als gastspreker over het ‘never normal’ en hoe we onze leerlingen (en leraren) op deze

technologische veranderende wereld kunnen voorbereiden.
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Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De begeleidingsdienst organiseert elk jaar een meerdaagse: 2 opeenvolgende jaren voor

leidinggevende teams (i.f.v. gedeeld leiderschap) en het derde jaar voor directies (i.f.v.

veerkracht en intervisie). De komende twee schooljaren is POV ook partner in 2 projecten rond

leiderschap in samenwerking met Vives en Odisee. Scholen van het provinciaal onderwijs die

intekenen op deze projecten zullen begeleid worden door POV.

Daarnaast zullen de masterclasses voor de startende leidinggevenden blijven plaatsvinden.

OD4.2 Vormgeven van een doelgericht,

systematisch, planmatig en transparant

onderwijskundig beleid met een

daaraan gekoppeld

kwaliteitszorgsysteem waar afspraken

en maatregelen vastgelegd zijn en

uitgebouwde ondersteuning van

leraren voorzien is.

2018-2021: Provinciale scholen en centra hebben hun

beleid en kwaliteitszorg ingeschaald (K-schalen) en

prioritaire acties ter verbetering gepland en

uitgevoerd.

2019-2021:

50% van de scholen beschikken over een beleidsplan

en professionaliseringsplan (zal verder opgenomen in

2020).

OD4.3 Doelgericht

professionaliseringsbeleid gebaseerd

op wetenschappelijk onderzoek verder

ontwikkelen en vormgeven binnen de

school of het centrum, met bijzondere

aandacht voor startende leraren.

2018-2021: 50% van de scholen beschikken

professionaliseringsplan, inclusief ondersteuning

startende leraren. Provinciale scholen en centra

hebben hun personeels- en professionaliseringsbeleid

ingeschaald (P-schalen) en prioritaire acties ter

verbetering gepland en uitgevoerd.

In 2020-2021

Vijf beleidsplannen werden in co-creatie opgesteld.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De voorbije schooljaren ondersteunen we scholen en centra intensief bij het ontwikkelen van

een beleidsplan. Via betrokkenheid van en communicatie naar het team worden de prioritaire

doelen vormgegeven, met een focus op de onderwijsleerpraktijk en het begeleiden van

(kwetsbare) leerlingen. De keuze van de doelen is op basis van dataWe hebben een sjabloon

ontwikkeld voor een beleidsplan waarin professionalisering systematisch aan de verschillende

doelen gekoppeld is en waarin ook effecten en indicatoren zijn opgenomen. De systematische

en cyclische evaluatie van de prioritaire doelen is zo gewaarborgd.

OD4.4 Aantrekken van sterke profielen

toekomstige schoolleiders provinciaal

onderwijs.

2019-2020: evalueren en bijsturen van het

scoutingsconcept.

2020-2021: 10 deelnemers participeren aan de

tweedaagse scouting.
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In 2020-2021 
Het concept van het scoutingweekend van toekomstige schoolleiders provinciaal onderwijs

werd bijgestuurd op basis van de evaluatie van het weekend 19-20: enkele vooropdrachten

m.b.t. eigen inzichten op leiderschap en leiderschapskenmerken opdat de reflectie tijdens het

weekend nog dieper en individueler kan. Een verdiepend natraject voor aspirant

leidinggevenden en startende leidinggevenden werd ook voorzien.

Omwille van Covid-19 kon het vernieuwde concept van het scoutingweekend nog niet opnieuw

ingericht worden.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Het scoutingsconcept is een eerste maal kunnen doorgaan in 19-20 en vervolgens bijgestuurd.

We hebben vastgesteld dat 73% van de deelnemers is doorgegroeid naar een leidinggevende

functie in een school. Omwille van corona is het in 20-21 niet georganiseerd lezen.

OD4.5 Versterken van de competenties

van de schoolleiders in de

verschillende fasen van het

professionaliseringscontinuu ̈m.

2019-2021: ten minste 5 startende schoolleiders

nemen deel aan de in service

opdrachtenondersteuning gericht op de 5 pijlers in

combinatie met coaching op de werkvloer

70% van deelnemende startende schoolleiders heeft

een verhoogde handelingsbekwaamheid.

Reflectie en planning 2020-2021 
De masterclass 1e  graad is georganiseerd voor startende leidinggevenden. Ondanks corona is
deze masterclass fysiek kunnen doorgaan. Nadien is een traject op maat in elke school verder
begeleid door de begeleidingsdienst.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

 Startende leidinggevenden krijgen via in-service training coaching in het versterken van hun

onderwijskundig leiderschap. De eerste pilots (onderwerpen: eerste graad: implementatie van

de transversale ET ICT en media en leren/leren) werden daartoe opgestart. Deze masterclasses

zijn een onderdeel van een professionaliseringstraject dat enerzijds concreet opgevolgd wordt

en anderzijds breder gaat dan de directeur, nl. het breder leidinggevend team wordt betrokken

in het ‘na-traject’ van de masterclass.

Daarnaast maken de startende schoolleiders ook deel uit van het netwerk directeurs waar ze

ervaren leidinggevenden en leiderschapsteams ontmoeten en met hen in dialoog kunnen gaan

omtrent de onderwijsactualiteit. Op deze netwerkbijeenkomsten wordt ook kennis, ervaring en

praktijkvoorbeelden gedeeld.
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OD4.6 Versterken van de

subsidiariteitsrol van de besturen

ter ondersteuning van directies in

scholen/centra.

2018-2021:

1. infopunt voor functionerings- en evaluatiedossiers ter

ondersteuning van directies,

2. elk bestuur heeft concreet haar subsidiariteitsrol

geoptimaliseerd naar aanleiding van de collegiale visitatie

schoolbesturen.

In 2020-2021 
Omwille Covid-19 is het collegiaal bezoek aan het provinciebestuur van Antwerpen nog niet

kunnen doorgaan.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

Als de coronamaatregelen het toelaten zal het provinciebestuur Antwerpen 2020-2021

 gevisiteerd worden door vertegenwoordigers van de andere provincies. De focusdomeinen

zullen personeelsbeleid, welzijn en interne communicatie zijn.

OD4.7 Besturen ondersteunen bij

de ontwikkeling van nieuw

functieprofiel leraar en directeur

aangepast aan de nieuwe

taakstelling in onderwijs o.a.

nieuwe ET.

2019-2020:

- profiel leraar

- profiel directeur

In 2020-2021 
De functiebeschrijving leraar werd herwerkt op basis van het nieuwe nieuwe DRP.

Reflectie plan 18-21 en vooruitblik plan 21-24

De functiebeschrijving leraar werd ontwikkeld in samenwerking met de besturen. Als basis

voor de herwerking werden meegenomen: het OK-kader, het decreet leerlingenbegeleiding

met de vier domeinen, het nieuwe DRP, laatste wetenschappelijke inzichten aangaande

leerwinst, … De functiebeschrijving profiel directeur werd ingevuld als 1 functiebeschrijving

voor het volledige directieteam bestaande uit een directeur, TAC en adj-directeur. De keuze

voor 1 functiebeschrijving is een sterk signaal van gedeeld leiderschap met een duidelijke

taakverdeling binnen het directieteam. De feedback van de vakbonden werd meegenomen in

de finale redactie van de functiebeschrijvingen.



70

Slot

#Dankjewel…
@leidinggevenden provinciale scholen/centra/CLB en KW Ibis: om in tijden van pandemie toch tijd

en ruimte te maken om het provinciaal onderwijs te versterken - en dit met de glimlach!

@leraren provinciale scholen en KW Ibis: om het verschil te maken voor de leerlingen in het

(provinciaal) onderwijs, ook al vraagt de curriculumwijziging én corona veel van jullie.

@personeelsleden provinciale scholen/centra/CLB en KW Ibis: om het beste van jullie zelf te geven

voor de leerlingen in het (provinciaal) onderwijs, ook al vraagt corona veel van jullie.

@schoolbesturen provinciaal onderwijs: om mee te bouwen aan, mee te denken over, mee te

begeleiden van en mee te investeren in een kwaliteitsvol onderwijs.

@POV-team: om telkens weer - gepassioneerd, empathisch en flexibel - leraren en

leidinggevenden te ondersteunen en te doen glimlachen.

@experten leergemeenschappen: voor jullie zeer gewaardeerde inhoudelijke, vakdidactische en

warme inbreng.

@overheid: om onze scholen en centra van (preventieve) maatregelen te voorzien in coronatijden,

telkens met ons in gesprek te gaan en om kritisch doch met waardering naar de invulling van onze

kerntaken te kijken.

@samenwerkende partners: om de SAMENwerking - concreet, complementair en kwaliteitsvol.

@onderwijsinspectie: voor de vele inhoudelijke (in)formele gesprekken en samen verkennen van

soms moeilijke ‘vraagstukken’.

@sectoren: om het samen investeren in het duaal leren en het versterken van onze

praktijkopleidingen, zo bijzonder voor het provinciaal onderwijs.


