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Voorwoord 
 
 
De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen vzw wil met dit begeleidingsplan 
tegemoet komen aan de decretale kerntaak zoals bepaald in art. 15 § 2 van het decreet betreffende 
de kwaliteit van het onderwijs van 8 mei 2009, aangepast op 23 augustus 2022:  
 
“Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt vijfjaarlijks een begeleidingsplan op voor de volgende 
vijf schooljaren. Zij dient dit uiterlijk in bij de bevoegde dienst op 1 april voorafgaand aan de start van 
het eerste schooljaar van de periode van in totaal vijf schooljaren waarop het begeleidingsplan 
betrekking heeft. In afwijking hiervan dient iedere pedagogische begeleidingsdienst uiterlijk op 30 
september 2022 een begeleidingsplan in bij de bevoegde dienst voor een periode van drie schooljaren 
die betrekking heeft op de schooljaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025.” 
 
Het werkveld van de begeleidingsdienst bestaat uit 21 scholen voor basisonderwijs, waarvan  
één voor buitengewoon onderwijs, verspreid over 24 vestigingsplaatsen; én uit 3 scholen voor 
secundair onderwijs, waarvan één voor buitengewoon onderwijs, verspreid over 10 
vestigingsplaatsen. Op 1 februari 2022 telden deze scholen samen 580,6 organieke ambten.  
In september 2022 organiseren twee vestigingsplaatsen secundair onderwijs in hun eerste graad naast 
de A-stroom ook een B-stroom. Drie vestigingsplaatsen secundair onderwijs organiseren naast de 
studierichting ASO R. Steinerpedagogie nog een bijkomende studierichting. Dit zijn respectievelijk de 
studierichtingen TSO Bouwtechnieken, BSO Zorg en Welzijn en BSO Hout. Een overzicht van alle scholen 
is te vinden op de website van de Federatie Steinerscholen vzw www.steinerscholen.be.  
  
Dit begeleidingsplan houdt rekening met de wijzigende regelgeving, het kwaliteitsdecreet, de evolutie 
binnen onze schoolbeweging, eigen reflecties en de aanbevelingen uit de opvolgingsevaluatie door de 
commissie o.l.v. dhr. G. Monard in 2018. 
 
 
 

 
  

http://www.steinerscholen.be/
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Deel 1  Algemene beschrijving van de organisatie 
 
 
 

1 Organogram  
 
De 24 Vlaamse steinerscholen met hun 34 vestigingen zijn enerzijds verbonden als lid van de 
Federatie Steinerscholen, anderzijds hebben zij per niveau een samenwerkingsverband in twee 
scholengemeenschappen. In deze scholen werden op 1 februari 2022 580,6  organieke ambten 
ingericht (355 in de basisscholen en 225,6 in het secundair onderwijs), het aantal dat dient voor 
de berekening van de toelagen ‘nascholing’ en ‘pedagogische begeleiding’. 
 
De pedagogische begeleidingsdienst wordt ingericht door de Federatie Steinerscholen en werkt 
samen met de scholengemeenschappen op de terreinen waar ook zij de scholen pedagogisch 
ondersteunen.  
 
Voor talrijke beleidsmateries overlegt de Federatie Steinerscholen structureel met partners uit het 
Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO). Vanuit die intense samenwerking groeide het 
ondersteuningsnetwerk OKOplus. 
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2 Personeelsbestand  
 

2.1 Situatie september 2022 

 

7,04 VTE personeel in dienstverband,          
door aanvulling vanuit de koepel, de scholengemeenschappen en een internationaal 
project   
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algemene coördinatie en beleid  0,70  0,50     

              

interne kwaliteitszorg   0,30    0,10  0.20 

              

organisatie van nascholingssessies en -trajecten         

 praktische realisatie vormingsaanbod 0,53      0,53 

 ontwikkeling van het aanbod  0,14    0,14   

              

inhoudelijke doelen           

1 versterking van de beroepsbekwaamheid          

  van de personeelsleden van de scholen 0,13    0,13   

2 versterking van de school           

  als professionele lerende organisatie 0,30   0,30    

3 ondersteuning bij de realisatie           

  van het eigen pedagogisch project 3,03  0,50 0,05 0,28 0,35 1,85 

4 implementatie van beleidsprioriteiten          

   (GEKLEURDE MIDDELEN)          

 4.1 brede basiszorg en verhoogde zorg 1,73   1,07 0,52  0,14 

 4.2 
effectieve 
didactiek   0,28   0,03 0,25   

 4.3 
data-
geletterdheid   0,10    0,10   

              

              

SOM          7,04   1,00 1,44 1,52 0,35 2,72 
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2.2 Eigen omkadering 
 

 De PBD kan volgens artikel 16 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (8/5/2009) 
twee halftijdse betrekkingen (1 VTE) van pedagogisch adviseur inrichten waarvan één kan worden 
omgezet tot adviseur-coördinator. 

 Wat de verloven wegens bijzondere opdracht betreft, kunnen we 1,44 VTE inrichten, afkomstig uit 
de volgend drie bronnen: 

o Uit de telling van de organieke ambten blijkt volgens artikel 17 van het decreet (8/5/2009) 
dat in een halve betrekking (0,5 VTE) het verlof wegens bijzondere opdracht kan worden 
uitgeoefend.   

o 0,818 VTE komt (uit verdeling tussen de OKO-partners) ter beschikking voor het project 
‘Ondersteuning in scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden’. Een 
convenant legt de opdrachten vast die met deze personeelsmiddelen gerealiseerd moeten 
worden. 

o een achtste betrekking (0,125 VTE) staat (na verdeling tussen de OKO-partners) ter 
beschikking om de opdrachten in het convenant met betrekking tot het taalbeleid te 
realiseren.  

 1,52 VTE wordt met werkingsmiddelen en aanvullende middelen bezoldigd. 

 Volledigheidshalve moet nog vermeld worden dat er op het niveau van OKO als geheel een 
halftijdse ondersteuning is voorzien voor de pedagogische samenwerking tussen de vier partners. 
Deze samenwerking is als opdracht opgenomen in het Convenant OKO in art 7, meer bepaald de 
punten 2 en 3.  

 
 

2.3 Ondersteuning vanuit de koepel Federatie Steinerscholen vzw 
 

Medewerkers van de federatie worden ook ingeschakeld voor de PBD-werking op het vlak van 
communicatie, planning, organisatie en logistieke verzorging van het vormingsaanbod. De globale 
logistieke en materiële ondersteuning vanuit de koepel kan geraamd worden op ongeveer 0,53 VTE. 

 
 

2.4 Toegevoegde middelen vanuit de scholengemeenschappen 
 

De twee scholengemeenschappen hebben elk een leidinggevende en enkele medewerkers. In de 
beheersovereenkomsten van de beide scholengemeenschappen neemt het pedagogisch-didactische 
aspect een prominente plaats in.  

Zo kan men stellen dat ongeveer 2.19 VTE vanuit de scholengemeenschappen worden ingezet voor 
opdrachten die nauw verwant zijn met die van de PBD-begeleiders, vooral op het vlak van de volgende 
PBD taken:  

(1) Curriculumwerk: deelname aan de nieuw in te richten ontwikkelcommissies voor eindtermen 
en ontwikkeling van een eigen leerplan. Momenteel richten zich de inspanningen op de 
tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In de komende drie jaren zullen dergelijke 
activiteiten wellicht ook nodig zijn voor het basisonderwijs en de eerste graad van het 
secundair. 

(2) Interne kwaliteitszorg 

(3) Versterking van de brede basiszorg 
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2.5 Europese (ERASMUS+) samenwerking in HERMMES   

 
De PBD is partner van het Erasmus+ project Hermmes, Holistic Education Resilience and Media 
Maturity in Educational Settings. In dit project worden adviezen voor het schoolcurriculum en de 
schoolcultuur op het vlak van media-educatie geformuleerd. HERMMES ontwerpt ook 
vormingstrajecten voor ouders, leraren en opleiders van leraren om een gezonde ontwikkeling van 
mediacompetenties en mediawijsheid bij kinderen en jongeren te leren ondersteunen. 
Dit schooljaar kunnen we 0.35 VTE te werk stellen in het kader van curriculumwerk, begeleiding, 
vorming en nascholing op het vlak van media-educatie. 
Meer info via https://ecswe.eu/hermmes/   

 

 

 
 
 

3 Overheidstoelagen 
 

In de PBD-begroting van 2022-2023 staan de volgende overheidstoelagen opgenomen: 

 
overheidstoelagen nascholing € 4 490,00   
overheidstoelagen ondersteuning 

projecten € 250,00   
overheidstoelagen werkingsmiddelen € 38 697,00   
overheidstoelagen aanvullende 

werkingsmiddelen € 33 926,34  

waarvan € 11436 reeds in het 

voorjaar van 2022 ontvangen 

 

  

 
  

https://ecswe.eu/hermmes/
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Deel 2  Totstandkoming van het begeleidingsplan  
 
 

1 Conclusies uit de interne kwaliteitszorg  
 

Uit reflecties na begeleidingstrajecten en vormingen, zoals ook in ons jaarrapport weergegeven, zijn 
bepaalde conclusies gegroeid die mee dit begeleidingsplan hebben gekleurd.  
 
o Heel wat begeleidingsaanvragen hebben betrekking op versterking van het beleidsvoerend 

vermogen. Er blijkt vaak nood aan een professionelere aanpak van het schoolbeleid, waarbij de 
collegiale samenwerking tussen de verschillende actoren cruciaal is. 

o De implementatie van nieuwe leerplannen leidt tot een grote nood aan specifieke begeleiding. 
o Workshops met lerarenteams rond kwaliteitsontwikkeling, waarbij zij zelf hun grootste 

uitdagingen selecteren en suggesties tot actie formuleren, zijn een dankbare vorm om 
schoolontwikkeling te stimuleren. 

o Het is zinvol om met scholen engagementen aan te gaan zodat er tijd en aandacht komt voor 
gemeenschappelijk vastgelegde thema’s (zoals taalbeleid, media-educatie …). 

o Hoewel verhoging van de beroepsbekwaamheid zeer wenselijk is, bereikt ons vormingsaanbod 
minder leraren, mentoren, coördinatoren en directies dan verhoopt. Zo ontstaat de zoektocht naar 
nieuwe vormen van interactie, ook sterker gebruik makend van media. 

o Schoolleiderschap is een veelzijdig vraagstuk. Schoolleiders hebben baat bij nascholing op het 
gebied van interne kwaliteitsontwikkeling, begeleiding van groepsprocessen en gedeeld 
leiderschap. 

o Begeleiding rond thema’s die alle scholen aanbelangen vragen een grondige voorstudie: de 
verkenning van de concrete noden, de voorbereiding en eigen nascholing rond gepaste inhouden, 
het ontwerp van efficiënte begeleidingsvormen nemen heel wat tijd in beslag.  Dit bleek bij de 
ontwikkeling van ons huidig aanbod rond media-educatie en taalbeleid, en dat zal voor thema’s 
zoals datageletterdheid, basiszorg en verhoogde zorg, de gezondmakende pedagogische houding, 
breed evalueren en inzicht in leerstrategieën ten behoeve van een effectieve didactiek niet anders 
zijn. 

 
 

2 Invloed vanuit de scholen 
 
Er zijn verschillende kanalen waarlangs de pedagogische begeleidingsdienst hoogte krijgt van de 
begeleidingsnoden. Die kanalen zijn ook dienstbaar voor het ontvangen van feedback op het 
bestaande aanbod en suggesties voor de verdere ontwikkeling daarvan. Wij noemen hier de volgende 
wegen van interactie die ons informatie brachten voor dit begeleidingsplan. 
 

o Op de raden en stuurgroepen van de twee scholengemeenschappen staan kwaliteitszorg en 
selectie van begeleidingsprioriteiten op de agenda.  

o In het intern bestuur van de federatie ontmoeten de twee coördinerende directeurs van de 
scholengemeenschap de coördinator van de pedagogische begeleidingsdienst. De evolutie van 
de brede begeleidingstrajecten (voor meerdere scholen tegelijk) wordt daar opgevolgd. 

o De scholengemeenschappen, die eindverantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van 
nieuwe eindtermen, leerplannen en leerlijnen, zijn volop in uitwisseling met de pedagogische 
begeleidingsdienst over de veranderingsprocessen in het curriculum. 
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o Nascholingstrajecten voor schoolleiders (‘ConduArta voor leidinggevenden’) geven aanleiding 
tot een natuurlijke interactie waardoor de zorgen vanuit de schoolleiding tot bij de 
pedagogische begeleidingsdienst doorklinken. 

o Een interview-ronde bij schoolleiders leidde tot een overzicht van noden. 
o Een bevraging van leraren aangaande taalgericht onderwijs leidde tot een werkplan in de 

scholengemeenschap van de basisscholen, waardoor alle directeurs nu meegenomen worden 
in een vorming rond taalbeleid. 

 
 

3 Interactie met andere actoren in het onderwijsveld.  
 
In eerste instantie kunnen we hier de uitwisseling noemen met andere begeleidingsdiensten, vooral 
met de partners binnen OKO (zie hoofdstuk 3 in deel 5).  Herkenning van begeleidingsvraagstukken en 
uitwisseling over adequate antwoorden bieden veel steun om gepaste acties te ontwikkelen naar de 
scholen. 
 
Deelname aan stuurgroepen van Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek (OBPWO) brengt  vanuit meerdere perspectieven inzicht  in actuele onderwijskundige 
uitdagingen. Maatschappelijke uitdagingen, die zich reflecteren in beleidsprioriteiten van de overheid 
en in toekenning van aanvullende werkingsmiddelen, bepalen mee de aandachtspunten van onze 
begeleidingsinterventies. 
 
Samenwerking met het Onderwijs Centrum Brussel zorgt voor complementariteit en verrijkende 
inzichten aangaande de veelzijdige problematieken in onze scholen binnen het Brusselse 
hoofdstedelijk gewest. 
 
De pedagogische begeleidingsdienst neemt verder deel aan overlegfora, zoals 
 

 Structureel overleg met PBD’s (departement, koepels, kabinet), recentelijk voor de opvolging van 
de aanwending van het nieuwe EDBI-instrument. 

 Structureel overleg inspectie – PBD (via OKO, zowel algemeen als BaO en SO)  

 Opvolging engagementsverklaringen. Via OKO, maar PBD Steinerscholen volgt strikt gesprek met 
BCH op. 

 Netoverschrijdende samenwerkingen met andere koepels en PBD’s: rond taal, 
competentieontwikkeling  

 
 

4 Uitwisseling met internationale partners.  
 
Deelname aan het Europese HERMMES-project (zie 2.5 in deel 1) zorgt voor inhoudelijke en vormelijke 
verrijking van ons aanbod op het vlak van media-educatie. In het schooljaar 22-23 komen verschillende 
buitenlandse gastdocenten ons nascholingsaanbod op dit terrein versterken. 
 
Lidmaatschap in de organisaties ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education) en IASWECE 
(International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education) biedt inspiratie om 
herkenbare uitdagingen te beantwoorden. Zo is er internationaal veel aandacht voor teacher training 
en curriculum development. 
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Deel 3  Visie op begeleiding  
 

1 Facetten van visie op pedagogische begeleiding 
 

1.1 Visie op onderwijskwaliteit 

 
De internationale steinerpedagogische beweging heeft een overtuigende visie op onderwijskwaliteit 
en ontwikkelt methodieken om daarover in gesprek te gaan. Hierbij verwijzen we naar de Handleiding 
Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit (zie https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/ ).  
Vooral in hoofdstuk 5 worden facetten van een degelijke pedagogisch-didactische praktijk besproken. 

 
 

1.2 Visie op schoolbeleid 

 
Elke school vormt als organisatie een gemeenschap, een mini-maatschappij waarin leerlingen aan de 
levende lijve ervaren hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenleven en samenwerken.  Zij 
worden meegenomen in de cultuur, ervaren aspecten van structuur, systemen en processen. 
 
De steinerpedagogie besteedt, naast de onderwijsdoelen van socialisatie en kwalificatie, bijzondere 
aandacht aan de ontluiking van de unieke persoonlijke potentie, en de grondprincipes voor een 
gezonde samenleving: vrijheid, gelijk(waardig)heid en solidariteit.  
Om deze drie principes op organische wijze te integreren heeft Steiner zelf nog aanbevelingen gegeven 
die na hem verder zijn onderzocht en ontwikkeld.  We hebben het hier over de zogenaamde 
driegeleding, waarin drie facetten in een organisatie door elkaar spelen:  

 het stichtende element dat de geestelijke laag vormt: de idealen, de visie op mens, 
maatschappij, opvoeding,  de missie van de organisatie; 

 het verenigende facet waardoor mensen op gelijkwaardige basis deelnemen aan het 
schoolgebeuren; 

 het ondernemende element dat de economische kant, het entrepreneurschap van ‘het 
schoolmanagement’ omvat.  

 
Vanuit de driegeleding komen aanwijzingen op meerdere terreinen: 

 de rol- en bevoegdheidsverdeling tussen organen zoals lerarenteam, directie, schoolbestuur 
en oudervereniging; 

 gedeeld leiderschap en dynamische delegering; 

 toekomstgerichte procesbegeleiding. 
 
De inspiratiebronnen die de overheid aanreikt (zoals Sterk schoolbestuur – krachtig beleid  
https://www.sterkschoolbestuur.be/ )  worden aangevuld met inzichten van verschillende auteurs 
zoals Otto Scharmer, Frederick Laloux, Udo Hermannstorfer, Margarete van den Brink, Bernard 
Lievegoed  (www.npi.eu), Adriaan Bekman en Jan Saal.  Eén en ander staat ook in de hogervermelde 
Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit verduidelijkt. 
  
 
 

 

https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/
https://www.sterkschoolbestuur.be/
http://www.npi.eu/
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1.3 Visie op begeleidingswerk 
 
 
Begeleidingswerk is mensenwerk. Daarmee wordt aangegeven dat nieuwe inzichten en adviezen voor 
verandering in gedrag, aanpak en organisatorische structuren of gewoontes pas daadwerkelijk tot 
kwaliteitsverbetering kunnen leiden als de betrokken personen zich aangesproken voelen om in 
beweging te komen. 
 
Dit veronderstelt, naast inhoudelijke ‘dossierkennis’, dat de begeleider met agogische tact op tocht 
gaat. De vier aspecten van horizontaal leiderschap (zie Adriaan Bekman, Vensters op organisaties) 
komen daarbij aan bod: 

 sturen van processen 

 coachen in het leerproces, waarin verschillende stijlen kunnen worden gehanteerd (zie Jef 
Clement, Inspirerend coachen en Karen Walthuis, Wisselende contacten).  Zoals in de 
pedagogie, worden ook hier het denken, voelen en willend handelen van de betrokkenen 
geactiveerd. Het is onze betrachting om de onderzoekersgeest, de kunstenaarsziel en het 
vakmanschap bij anderen te wekken. 

 inspireren met een visie 

 confronteren: ingrijpen en grenzen stellen.  De begeleide personen moeten de oproep tot 
eigen engagement voelen. Als zij (in vergelijking met vooraf afgesproken deelname) te weinig 
investeren in het proces, behoort het tot de mogelijkheden om het begeleidingsproces op te 
schorten. Het eigenaarschap van het ontwikkelingsproces moet immers maximaal bij de 
begeleide partij (personen, teams, scholen …) komen te liggen. 

 
Responsabilisering hoort hierbij. In het kader van begeleidingstrajecten wordt een duidelijk parcours 
met concrete verantwoordelijkheden en engagementen afgesproken.  Soms wordt met de 
scholengemeenschappen besloten samen werk te maken van bepaalde thema’s, zodat ook 
schoolleiders en coördinatoren hun krachten mobiliseren om de impact van de aangeboden 
begeleiding te maximaliseren. Bij een traject in één school worden, na een vraagverhelderend gesprek, 
doelen en plan van aanpak overeengekomen. 
 
Overigens moet er niet van worden uitgegaan dat de begeleider altijd inhoudelijk de grootste expert 
is. Vaak is het de kunst om de wijsheid in het veld te mobiliseren en werkvormen aan te bieden waarbij 
de betrokkenen maximaal van elkaar leren. 
 
De pedagogische begeleidingsdienst ontwikkelt ook documenten, cursussen en begeleidingsaanbod, 
zonder initiële vraagstelling van de scholen.  Met berichtgeving via de directies of via de 
scholengemeenschappen, maar ook soms via directe mailing naar leraren worden deze initiatieven 
bekendgemaakt.  
 
Voor de realisatie van educatieve publicaties werken we samen met de uitgeverij vzw Via Libra. Zo 
werd een Duitstalige brochure rond ICT en Media in vertaalde versie verdeeld, en kregen alle leraren 
in de steinerscholen een exemplaar van het boek ‘Antroposofische menskunde begrijpen’, van Albert 
Schmelzer en Jan Deschepper. 
 
Blinde vlekken in het schoolbeleid of gebrek aan beleidsvoerend vermogen zorgen er soms voor dat 
de eerste taak erin bestaat bewustzijn te wekken rond een bepaalde problematiek en aanklampend 
aan te dringen op een graad van ‘agency’ om antwoorden te vormen op de uitdagingen. 
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2 Visiedeling 
 
Gesprekken met de scholengemeenschappen leiden tot visiedeling met de schooldirecties aangaande 
de onderwijskwaliteit en het begeleidingswerk. 
 
Naar aanleiding van de gelijkwaardigheidsaanvragen voor eigen eindtermen en de ontwikkeling van 
eigen leerplannen worden documenten opgesteld die de steinerpedagogische visie op kwaliteitsvol 
onderwijs documenteren, met verwijzingen naar wetenschappelijke studies. De leerplannen zijn één 
van de manieren waarop de leraren het steinerpedagogisch perspectief leren kennen. Dit wil niet 
zeggen dat deze teksten niet kritisch kunnen gehanteerd worden. 
 
Pas in de dialoog kan de visie tot leven komen. Met behulp van een vragenlijst kan men met leraren, 
ouders, leerlingen, directieleden in gesprek gaan over de visie op onderwijskwaliteit.  In §2.3 van de 
handleiding (zie https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/ ) is een voorbeeld van een 
dergelijke vragenlijst opgenomen, specifiek voor workshops met lerarenteams. 

 
 

3 Werkvormen 
 
Zoals geformuleerd in onze werkingscode (zie bijlage in deel 6) beschouwen wij in ons 
begeleidingswerk de school als een lerende organisatie, die haar eigen doelen duidelijk vooropstelt en 
nastreeft.  Zij ziet het belang in van een voortdurend proces van verbetering.  Zij beschouwt de leraar 
als een professional die bij de uitvoering van zijn opdracht uitgaat van de eigen opvattingen, expertise 
en ervaringen, doch met een open houding om te leren.  
 
 

 

3.1 Gerichte nascholing: cursussen, workshops, voordrachten, webinars … 
 
Jaarlijks wordt een veelzijdig vormingsprogramma gerealiseerd. Studiedagen en nascholingstrajecten 
hebben tot doel de beroepsbekwaamheid van onderwijsprofessionals te versterken.  
 
De vormingsnoden binnen de scholen worden jaarlijks geïnventariseerd. Op vraag van een school of 
scholengemeenschap organiseert de PBD, in de mate van het mogelijke, specifieke nascholing. Die kan 
de vorm aannemen van breed toegankelijke cursussen of voordrachten, vormingssessies binnen een 
schoolteam of bijdragen en workshops op lerarenconferenties. 

 
Ook vanuit eigen initiatief ontwikkelt de PBD een nascholingsaanbod, inspelend op waargenomen 
uitdagingen in de scholen en evoluties in het onderwijslandschap. 

 
Niet alleen de pedagogisch-didactische competenties van de leraren moeten worden aangesterkt. Ook 
andere onderwijsprofessionals zoals school- en teamleiders, zorgcoördinatoren en ondersteuners, 
mentoren en docenten kunnen rekenen op nascholing waarbij hun agogische vaardigheden bij het 
leiden, begeleiden en opleiden van collega’s worden aangescherpt.  
  
Internationale samenwerking leidt tot expertise-verhoging. Niet alleen worden buitenlandse 
docenten uitgenodigd. Via blended learning worden internationale leertrajecten aangeboden op het 
vlak van mediapedagogie en schoolleiderschap. 

https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/
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3.2 Trajecten: integratie van expertise-overdracht en begeleiding  

 
Inzichten en vaardigheden die in vormingssessies verworven werden, moeten vertaald worden naar 
de werkvloer. Begeleiding en navorming worden daartoe zoveel mogelijk geïntegreerd. 
 
Na een verkennende intake-fase worden concrete doelen voor de begeleiding afgebakend, 
werkvormen en timing afgesproken, en engagementen van alle partijen in een overeenkomst 
vastgelegd. 
 
Het gaat hier om overdracht van expertise naar kleine groepen die in een gestructureerd 
begeleidingstraject zijn gestapt. Na de interactieve verwerving van nieuwe inzichten kunnen de 
deelnemers aan de slag. De implementatie van de aangeboden expertise wordt opgevolgd.  
 
Tussentijdse effect-evaluatie heeft tot doel om eventueel bij te sturen. Alle partijen kunnen hieruit 
leren welke factoren vooruitgang bespoedigen en welke wijzigingen van strategie of extra inzet van 
middelen nodig zijn om diepere verandering te bewerkstelligen.  
 
Effect-evaluatie kan succesfactoren in het daglicht brengen en de hindernissen op de weg naar 
gedrags- of organisatieverandering opsporen. Indien mogelijk kunnen begeleiders aanbevelingen 
formuleren om die te overstijgen. 
  
 

3.3 Spiegel-interventie  
 
Het gaat er hem hier om ontwikkelingsgerichte feedback en wederzijdse uitwisseling te bevorderen 
zodat processen van kwaliteitsontwikkeling versterkt worden. 
 
Deze doelgerichte begeleidingsinterventies brengen bewustzijn omtrent de factoren die nodig zijn om 
als schoolteam vol scheppingskracht de kwaliteit van het onderwijs blijvend op te tillen. Leiderschap is 
hierbij een belangrijk begrip waarmee de professionalisering, de samenwerking, de veelzijdige 
aspecten van duurzame processen en de verzorging van de organische structuur van een school ter 
harte worden genomen. 
 
Zo’n spiegel-interventies kunnen op meerdere vlakken plaatsvinden.  Klassiekers zijn: 

- spiegeling in het lerarenteam 
- spiegeling op beleidsniveau. Het kan zijn dat de PBD één school helpt om inzicht te krijgen in 

de sterktes en zwaktes van het interne kwaliteitsbeleid. Scholen kunnen er ook voor kiezen 
een soort interne audit te organiseren met een visiterende commissie van ervaren 
schoolleiders die het schoolbeleid a.h.w. komen doorlichten. Scholen kunnen ook een systeem 
opzetten van collegiale uitwisseling, waarbij er in wederzijdse toetsing nagegaan wordt hoe 
elkaars blinde vlekken worden weggewerkt, hoe inspiratie kan worden opgedaan uit elkaars 
succesvolle praktijkvoorbeelden en zo meer. 

 
 

3.4 Intervisie  

 
Ervaring leert dat gestructureerde intervisie-methodieken heel verrijkend en versterkend werken, 
waardoor de deelnemer met nieuwe inspiratie en motivatie in het werkveld terugkeert. 
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3.5 Praktijkonderzoek  

 
Om bepaalde pedagogisch-didactische inzichten levendig in praktijk te brengen is wisselwerking en 
onderzoek nodig, zodat de stimulerende en belemmerende factoren op de werkvloer in kaart worden 
gebracht en good practices kunnen worden gedeeld. Hier vervult de begeleider een faciliterende 
coördinator-rol die de bevindingen van de actoren op het veld bundelt en in communicatie brengt. 

 
 

3.6 Formuleren van leidraden en aanbevelingen  
 
Opvolging van de evoluties in het Vlaamse onderwijslandschap en de debatten in overlegorganen met 
de andere onderwijspartners en de overheid leiden, samen met studie, onderzoeks- en vertalingswerk, 
tot de realisatie van kwaliteitsdocumenten die de scholen een kader van aanbevelingen kunnen geven 
om eigen kwaliteitsbeleid te kunnen voeren.  
 

 

3.7 Nieuwe paden betreden 
 
Uit effect-evaluatie van onze activiteiten blijkt dat we nieuwe vormen van nascholing en begeleiding 
moeten ontwikkelen. Leraren komen niet meer zo talrijk naar vormingssessies zoals voorheen, en 
documentatie wordt te oppervlakkig doorgenomen. Op dit moment staan er pilootprojecten met 
podcast en kortfilms op stapel. 
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Deel 4  Inhoudelijke doelen  
 

1 Versterking van de beroepsbekwaamheid van de 
personeelsleden van de scholen 

 

 

1.1 Versterking van de beroepsbekwaamheid van personeelsleden met 
pedagogisch-didactische opdrachten 

 

1.1.1 Startersinitiatie voor beginnende leraren  

 
Voor de verschillende geledingen (kleuterschool, lagere school en middelbare school) wordt vorming 
aangeboden die startende leraren ondersteunt in hun nieuwe functie. Aspecten van de klaspraktijk en 
de leeftijdsgerichte didactiek komen aan bod. 
 
Thema’s die cyclisch doorheen opeenvolgende schooljaren terugkomen zijn o.a. 

- voor de peuter/kleuterleeftijd: vrij spel, huishoudelijke activiteiten, bewegingsspelen, 
beeldende, verhalende en muzikale activiteiten,  

- voor de lagere school: taal, wiskunde, heemkunde 
- voor de middelbare school: uitbouw van de leerlijnen, klasmanagement, evaluatie, kunstzinnig 

onderwijs 
 

type interventie gerichte nascholing 
expertise-overdracht en begeleiding 

doelgroep startende leraren  

beoogd effect op korte termijn  
  (bereik en leereffect) 

bereik: beginnende leraren van alle steinerscholen 
leereffect: praktische didactische handvatten 

beoogd effect op lange termijn 
  (gedrags- of organisatieverandering, of  
   effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

gevarieerde, vakgerichte didactische praktijk 
ten voordele van een bredere ontwikkeling op 
allerlei leergebieden 

mogelijke samenwerking met andere  
   expertisecentra 

grotendeels autonoom 
voor klasmanagement: samenwerking met Eekhout 
Academy 
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1.2 Versterking van de beroepsbekwaamheid van personeelsleden met 
agogisch-begeleidende opdrachten  

 

1.2.1 Coachingsvaardigheden voor (aanvangs)begeleiders, mentoren en ondersteuners   

 
Professionalisering van de aanvangsbegeleiders, mentoren en ondersteuners van het OKOplus 
ondersteuningsnetwerk blijft een aandachtspunt. Intervisie en casusbespreking zijn, naast een 
inhoudelijke expertisedeling, ideale werkvormen om de coachingsvaardigheden aan te sterken. 
 

type interventie  intervisie 

doelgroep begeleiders, mentoren, ondersteuners 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

bij deelnemers: verhoogde ervaring op het vlak van 
coachingsvaardigheden 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

bij de startende leraren: versterking van de 
pedagogisch-didactische competentie  
bij de leerlingen: een stimulerend leerklimaat 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

Inspirerend coachen 

 

 

1.2.2 Aanscherpen van didactische aandachtspunten bij (aanvangs)begeleiders en 
mentoren  

 
Aanvangsbegeleiders en mentoren zijn bij uitstek ‘teacher-trainers’ in het werkveld. De pedagogisch 
didactische aandachtspunten van de schoolbeweging  (zoals waarneming en beantwoording van 
gedragssignalen, brede evaluatievormen, effectieve leerstrategieën en taalgericht onderwijs) worden 
via hen, door de leraren, in praktijk gebracht.  
 
 

type interventie  praktijkonderzoek      

doelgroep begeleiders, mentoren, ondersteuners 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

bij deelnemers: gezamenlijke kennisverwerving over 
de mogelijkheden en moeilijkheden om opleiding 
van nieuwe leraren door te zetten via waarneming 
en terugkoppeling op de werkvloer  

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

bij de leraren: een toename van motivatie voor 
levenslang leren  
 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

Buitenlandse experten op het vlak van teacher-
training (zoals Martyn Rawson) 
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1.3 Versterking van de beroepsbekwaamheid van personeelsleden met 
leidinggevende opdrachten  

 

1.3.1 Professionalisering van de schoolleiding 

 
De coronatijd heeft de cruciale rol van schoolleiders nog eens in de verf gezet. De voorbije jaren 
hebben we al heel wat nascholing voor deze doelgroep ontplooid en dat zal in de toekomst niet anders 
zijn.  In het nascholingprogramma ConduArta (de kunst van het leiden, begeleiden en opleiden) zijn 
twee trajecten uitgezet voor leidinggevenden. 
(1) Vijf vormingsdagen worden gewijd aan de versterking van de leidinggevende competenties op het 

vlak van het bevorderen van samenwerking tussen collega’s. 
(2) Via internationale samenwerking is  een blended-learning project in de steigers gezet: ‘Learning 

journey: leadership’ via e-learning Waldorf.  Ingrediënten zijn: online inhoudelijke documentatie, 
live webinars en collegiale uitwisseling, waarbij de eigen werkpraktijk wordt getoetst aan de 
nieuwe inzichten.  De thema’s die aan bod komen zijn: mandateren en delegeren, participatie van 
leerlingen en ouders, leiderschapsstijl en professionalisering van leraren. 

 

type interventie gerichte nascholing 
intervisie   

doelgroep schoolleiders 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

inzichten en kennis van praktijkvoorbeelden op het 
vlak van horizontaal leiderschap 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

versterking van de praktijk van horizontaal 
leiderschap, duidelijker rolverdeling, verhoogde 
participatie  

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

European Council for Steiner Waldorf Education, e-
learningwaldorf, Begeleidingsdienst voor Vrije 
Scholen, Instituut voor Mens en Organisatieontw. 

 

1.3.2 Professionalisering van de schoolbesturen 

 
De schoolbesturen hebben nood aan begeleiding en expertise om verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen op het vlak van het lange-termijn schoolbeleid, en om professioneel te kunnen handelen in 
tijden van crisis of conflict binnen de schoolmuren. De pedagogische begeleidingsdienst zal de draad 
weer opnemen van vroegere vormingssessies voor schoolbesturen.  
 

type interventie gerichte nascholing 
intervisie    

doelgroep schoolbesturen 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

verwerven van inzichten en kennisname van de 
principes van hygiënisch, competent schoolbestuur 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

versteviging van het beleidsvoerend vermogen 
binnen de scholen 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

U-consult 
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2 Versterking van de school als professionele lerende 
organisatie  

 

2.1 Ondersteuning organisatie-ontwikkeling 
 

2.1.1 De biografie van een organisatie 

 
Beleidsaanbevelingen voor de inrichting van organisatievormen, samenwerkingspatronen, 
rol- en bevoegdheidsverdelingen, systemische procedures en afspraken kunnen slechts tot op 
zekere hoogte in algemene zin worden geformuleerd. Bijna steeds is context-afhankelijk 
maatwerk nodig voor de implementatie van deze aanbevelingen.  De biografie van de school 
speelt daarbij een grote rol. Inzicht in de evolutie vanuit het verleden en de potenties die de 
toekomst brengt, is zeer welkom bij de navigatie binnen de schoolgemeenschap. 
 

type interventie  Trajectbegeleiding.   

doelgroep schoolleiding 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

inzicht in de biografische kenmerken van de 
schoolgemeenschap 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

kennis en toepassing van organisatievormen die op 
maat van de eigen organisatie zijn getailleerd 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

U-consult 

 
 
 

 

2.2 Ondersteuning kwaliteitsontwikkeling 
 

2.2.1 Ondersteuning bij kwaliteitsopvolging 

 
Elk van de 37 kwaliteitsverwachtingen van het ROK kan aanleiding zijn tot een intern onderzoek.  De 
PBD heeft in het verleden mee gezocht naar gepast instrumentarium (zie ook bv de vragenlijst in §2.3 
in de Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit  https://steinerscholen.be/handleiding-
onderwijskwaliteit/ ) . Een dergelijke bevraging kan ook digitaal worden uitgezet.  Momenteel kunnen 
meerdere scholen via een identieke peiling (bevraging via het digitale platform WmK ‘Werken met 
Kwaliteit’) hun uitdagingen voor kwaliteitsontwikkeling in kaart brengen.  Alle scholen hebben de 
zelfde software en de scholengemeenschappen kunnen vergelijkend onderzoek tussen de scholen 
opstarten.   
 

type interventie  praktijkonderzoek 

doelgroep Schoolleiding 
lerarenteams 

beoogd effect op korte termijn  monitoring van kwaliteitscriteria 

https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/
https://steinerscholen.be/handleiding-onderwijskwaliteit/


 
 

22 
 
 

   (bereik en leereffect) 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

Kwaliteitsontwikkeling in een evidence-informed 
kader 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 

 
 

2.2.2 Ontwikkeling talenbeleid 

 
In de scholengemeenschap van de basisscholen start de PBD-begeleider een traject met de 
schooldirecteuren ter versterking van hun inzichten in de factoren van een krachtig taalbeleid op 
school .  In de secundaire scholen wordt een soortgelijk traject in het vooruitzicht gesteld. Niet alleen 
de verwerving en rijke aanwending van de Nederlandse taal, ook het vreemde-talen-onderricht komt 
hierin ter sprake. 
 

type interventie  gerichte nascholing 

doelgroep Schoolleiding 
lerarenteams 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

Kennis van modellen en suggesties voor een 
krachtig taalbeleid. 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

Vooruitgang op het gebied van taalvaardigheid bij 
de leerlingen. 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

CTO Leuven 

 
 

2.2.3 Ondersteuning bij de voorbereiding of de opvolging van een doorlichting 

 
Zoals in het verleden blijft de PBD beschikbaar voor heel specifiek advies en begeleiding naar aanleiding 
van een doorlichting.  
 

type interventie spiegel-interventie 

doelgroep schoolleiding 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

inzicht in de troeven en uitdagingen van de school 
met betrekking tot het referentiekader voor 
Onderwijskwaliteit 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

Verbeterde werking op het vlak van de focuspunten 
in het onderwijskundig beleid 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 
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2.3 Samenwerking tussen scholen 
 

2.3.1 Interne audits/ collegiale uitwisseling 

 
De pedagogische begeleidingsdienst maakt werk van interne audits, waarbij een kader zal worden 
gehanteerd dat verwant is met dat van de doorlichting. Bedoeling is ook dat scholen/vestigingen elkaar 
spiegelen en van elkaar leren op het vlak van onderwijskundig leiderschap. Collegiale toetsing zou men 
het kunnen noemen.  
 
De begeleidingsdienst zorgt voor het kader en het faciliteren van de audit. Naast de criteria die de 
overheid gebruikt, brengen wij ook elementen uit onze pedagogische visie aan bod (zoals de 
steinerpedagogische kracht van de leraar en de rijkdom van ontwikkelingsgerichte processen in het 
lerarenteam). Deze elementen staan vernoemd in de ‘Handleiding Schoolbeleid voor 
Onderwijskwaliteit’, zoals die de scholen ter beschikking is gesteld. 
 

type interventie spiegel-interventie 

doelgroep schoolleiding en lerarenteams 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

versterking van de kwaliteitscirkel binnen 
schoolbeleid 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

versterking van het beleidsvoerend vermogen, met 
name op het vlak van kwaliteitsontwikkeling 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 

 

2.3.2 Het expertise-portfolio 

 
Voor heel wat pedagogisch-didactische én beleidskundige thema’s kan men binnen de 24 scholen van 
ons netwerk experten vinden die in hun jarenlange carrière voorbeelden van good practice hebben 
neergezet.  We willen als PBD de scholengemeenschappen ondersteunen om lerende expertise-
netwerken te worden, waarbij scholen van elkaar weten waar collegiaal advies in te winnen is, waar 
men kan gaan hospiteren, of welke collega ‘geleend’ kan worden voor een vormingssessie in huis. 
Daartoe zullen wij elke school uitnodigen in een expertise-portfolio aan te geven voor welke thema’s 
buren mogen komen gluren.  De PBD zal daartoe een format opstellen. 
 
 

type interventie bevorderen van kennisdeling: hiervoor zullen met 
moderne mediavormen (podcast, kortfilms …)  

doelgroep alle leraren en schoolleiders 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

onderlinge bekendmaking van ‘good practices’ 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

uitwisseling van expertise, toename van het 
informele leren via lerende netwerken 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 
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3 Ondersteuning bij de realisatie van het eigen pedagogisch 
project   

 
 

3.1 Ontwikkeling en implementatie van eindtermen en leerplannen 

 

3.1.1 Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen  

 
Gezien het arrest nr.82/2022 van 16 juni 2022 van het Grondwettelijk Hof zullen er de komende tijd 
inspanningen gevergd worden voor de ontwikkeling van nieuwe eindtermen eerste, tweede en derde 
graad secundair onderwijs, en daarna de aangekondigde ontwikkeling van nieuwe eindtermen 
basisonderwijs. De PBD werkt op dit terrein samen met de scholengemeenschappen.     
 

type interventie kwaliteitsdocumenten      

doelgroep schoolbesturen 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

totstandbrenging van nieuwe voorstellen voor 
eindtermen 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen) 

nieuwe eindtermen die ruimte geven voor de 
realisatie van het steinerpedagogisch traject 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 

 

3.1.2 Ondersteuning bij implementatie van nieuwe leerplannen 

 
De PBD is betrokken bij de opmaak van nieuwe leerplannen. De begeleidingsdienst stelt aanbevelingen 
op en leidt sessies op vormings- en reflectiedagen om de lerarenteams inspiratie te bieden in het 
veranderingsproces. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het (breed opgevat) kunstzinnig 
vormgeven aan de pedagogie, ter bevordering van de ontwikkeling van vrije creativiteit bij de 
leerlingen (op alle ontwikkelingsgebieden).  
 

type interventie kwaliteitsdocumenten      

doelgroep alle leraren  

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

zoveel mogelijk leraren raken vertrouwd met de 
nieuwe leerplannen en zien de kansen van 
teamwork voor een gezamenlijke behartiging van 
niet-vakgebonden leerplandoelstellingen 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

verhoogde samenwerking tussen leraren die in de 
didactische lespraktijk oog hebben voor het geheel 
van leerplandoelstellingen 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

Curriculum-experts in de European Council for 
Steiner/Waldorf Education 
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3.1.3 Nascholing voor het ondersteuningsnetwerk   

 
Ervaring leert dat de ondersteuners van het OKOplus ondersteuningsnetwerk aan vele verwachtingen 
moeten voldoen. Zij komen op bezoek bij leraren die ondersteuning nodig hebben op het vlak van 
inclusieve klaspraktijk en specifieke leerlingenbegeleiding. Ook met zorgcoördinatoren is er veel 
uitwisseling , vooral aangaande de leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben. 
 
Ondersteuners zijn vakbekwaam in de begeleidingsproblematiek van leerlingen met bijzondere 
ontwikkelings- en leernoden. Opdat de expertise-overdracht naar leraren optimaal zou kunnen 
verlopen, is er een zekere resonantie nodig.  De ondersteuners moeten vertrouwd zijn met de 
steinerpedagogische visie, zoals die in leerplannen en in de didactische klaspraktijk wordt 
verwerkelijkt.  Alleen onder deze voorwaarde kunnen hun vakkundige aanbevelingen duurzaam 
verankerd worden in de klaspraktijk. 
 
In afspraak met de competentiebegeleiders wordt uit het PBD-vormingsaanbod een selectie gemaakt 
die ook voor de ondersteuners dienstbaar kan zijn.  
 

type interventie  gerichte nascholing      

doelgroep ondersteuners 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

inzicht in de achtergrond en de concrete didactische 
realisatie van het steinerpedagogisch project 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

sterke expertise-overdracht van ondersteuners aan 
leraren  
verhoging van de professionaliteit in de begeleiding 
van leerlingen met bijzondere ontwikkelings- en 
leernoden. 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 

 
 
 

3.2 Steinerpedagogische antwoorden op actuele uitdagingen 

 

3.2.1 Mediawijsheid   

 
Ons onderwijs heeft een uitgekiende leerlijn rond media-educatie waarin de overgang van analoge 
media naar digitale media een cruciaal element is. De ontwikkeling van mediawijsheid begint op jonge 
leeftijd met gezond sensorisch contact en gebruik van analoge media voor expressie en communicatie 
in klank en taal, schrift en beeld. Gradueel worden de competenties opgebouwd zodat jongeren in de 
bovenbouw soeverein digitale technieken kunnen gebruiken voor hun creatieve werk. 
 
De ontwikkeling van digitale competenties en mediawijsheid staan in de focus van een groeiend 
vormingsaanbod. Ook deze professionalisering zal een integratie vergen van vorming én begeleiding. 
Ankerpersonen van basis- en secundaire scholen verwerven de nodige expertise om binnen hun team 
te werken aan een mediaconcept in het schoolbeleid, verdieping van de leerlijn en communicatie met 
de ouders. 
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Het is een werk van lange adem: via workshops, ateliers, opvolging van de vorderingen in de scholen, 
uitwisseling tussen de ankerpersonen wil de PBD ontwikkeling op dit vlak blijven stimuleren. 
 

type interventie gerichte nascholing  en kwaliteitsdocumenten 
 

doelgroep de algemene vorming is geschikt voor elke leraar, de 
intensieve professionalisering richt zich op 
ankerpersonen in elke school  

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

bereik: via deze ankerpersonen willen we alle 
leraren in de scholen bereiken.  
leereffect: praktische workshops en uitwisseling 
moeten onmiddellijke inspiratie geven voor 
didactische opdrachten binnen de leerlijn van 
mediawijsheid  

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

beoogd effect: een didactische visie op de 
medialeerlijn van peuter tot 18 jaar die teambreed 
wordt uitgedragen.  

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

in binnenland: Vlaams kenniscentrum Mediawijs,  
in buitenland: partners het HERMMES project (zie 
§2.5 in deel 1) 

 

 

3.2.2 Digitalisering van het onderwijs 

 
Het lijdt geen twijfel dat de scholen met steeds meer vragen zullen geconfronteerd worden ten aanzien 
van de nuttige aanwending van moderne technologie en software. Samen met partners in haar 
netwerk (zie aanvraag ERASMUS+ in bijlage 1), ontwerpt de PBD gepaste aanbevelingen om scholen 
richting te geven hun lokale implementatie van overheidsinitiatieven zoals DIGISPRONG. 
 

type interventie  gerichte nascholing  en kwaliteitsdocumenten 

doelgroep Directies en media-ankerpersonen in de school 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

kennisname van de noden en opportuniteiten om 
nieuwe technologie en middelen aan te wenden 
binnen het eigen pedagogisch project 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

Ondersteuning van de leerlijn rond digitale 
competenties, versterking van de 
informatieverzameling en datageletterdheid op 
school- en bovenschools niveau 
Bij de leerlingen: effectief en gezond gebruik van 
digitale toepassingen waardoor gepersonaliseerde 
opdrachten mogelijk worden en ontwikkeling van 
digitale competenties gestimuleerd wordt. 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

in binnenland: Vlaams kenniscentrum Mediawijs,  
in buitenland: partners het HERMMES project (zie 
§2.5 in deel 1) 

 
 



 
 

27 
 
 

4 Implementatie van beleidsprioriteiten 
 

4.1 Brede basiszorg en verhoogde zorg 
 

4.1.1 Ondersteuning van passende begeleiding voor alle leerlingen: brede basiszorg  

 
De impact van de coronatijd op de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen is niet systematisch in 
kaart gebracht. Bepaalde fenomenen binnen het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen, die 
al vóór de pandemie bekend waren, verdienen hoe dan ook een pedagogisch onderbouwd antwoord. 
Dit is onder meer het geval bij moeilijke zelfregulatie bij jonge kinderen en toenemende situaties van 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
De PBD zal vormings- en begeleidingsinitiatieven ontplooien ter versterking van de 
leerlingenbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de seksueel-relationele 
opvoeding wordt in dit verband onder de aandacht geplaatst. Er komt een project in de basisscholen 
rond zelfregulatie bij jonge kinderen. En het project ‘Verbindend gezag bij grensoverschrijdend gedrag’ 
zal verder uitgebouwd worden voor alle leeftijdscategorieën. 
 
 

type interventie gerichte  nascholing en trajectbegeleiding 

doelgroep alle leraren  

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

bereik: zoveel mogelijk leraren 
leereffect: pedagogisch inzicht en kennis van 
aanbevelingen om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

een merkbare en door de ouders gewaardeerde 
ondersteuning van het psychisch-emotioneel welzijn 
van de leerlingen 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

De Eekhout Academy is partner voor het thema 
‘verbindend gezag’ 

 

4.1.2 Ondersteuning van passende begeleiding voor alle leerlingen: brede basiszorg, 
krachtige leeromgeving 

 
De PBD wil de scholen ondersteunen op elk van de vier begeleidingsdomeinen. Sommige van de 
onderstaande initiatieven verlopen via het nascholingstraject. Andere zullen een meer systemische 
ondersteuning vergen.  Ook de scholengemeenschappen zijn actief op dit terrein.   
 
1) Leren en studeren 

o vormingsaanbod omtrent de creatie van een aangepast leerklimaat  
o nascholing rond klasmanagement  (verbindend gezag bij grensoverschrijdend gedrag) 

2) Onderwijsloopbaan 
o De PBD biedt de mogelijkheid om met behulp van ‘Tapas for Students’- testen 

zelfreflectie bij leerlingen te verhogen aangaande hun talenten en passies, hetgeen 
ondersteunend werkt bij de studiekeuzebegeleiding 
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3) Psychisch en sociaal functioneren 
o vormings- en begeleidingsinitiatieven ontplooien ter versterking van de 

leerlingenbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. De seksueel-
relationele component en zelfregulatie zijn thema’s die zeker aan bod komen. 

4) Preventieve gezondheidszorg 
o nascholing rond media-coaching (ter preventie en herstel van schade door 

mediaverslaving, cyberpesten, inbreuk op privacy, …) 
o nascholing rond de gezondmakende werking van specifieke steinerpedagogisch-

didactische praktijken  

 
 

type interventie  gerichte nascholing en kwaliteitsdocumenten 

doelgroep afhankelijk van de specifieke werkvorm en het 
specifieke thema 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

verhoogde detectie van de pedagogische 
uitdagingen en aanbod van vorming om de nodige 
pedagogisch didactische competenties te 
ontwikkelen 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

versterking van de basiszorg 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

afhankelijk van het specifieke thema 
bv persoonlijkheidstesten via Tapascity, media-
coaching met Mediawijs e.a. 

 
 

4.1.3 Ondersteuning van passende begeleiding voor bepaalde leerlingen: verhoogde zorg 

 
De noden van de individuele leerling moeten professioneel worden waargenomen om gepaste inzet 
van steinerpedagogische werkvormen aan te bieden en REDICODIS-maatregelen in te richten. In het 
bijzonder voor de pedagogische ondersteuning van gekwetste of getraumatiseerde leerlingen wordt 
hiervoor een werkgroep opgezet die ook nascholing (o.a.) voor zorgcoördinatoren zal ontwikkelen. 
 

type interventie  gerichte  nascholing en kwaliteitsdocumenten    

doelgroep Directies en zorgcoördinatoren 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

kennisname van extra invalshoeken om gekwetste 
leerlingen professionele zorg te bieden  

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

Verhoogde agency bij alle leraren op het vlak van 
leerlingenbegeleiding bij de doelgroep van 
gekwetste leerlingen. 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

ondersteuningsnetwerk OKOplus 
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4.1.4 Ondersteuning van leerlingenbegeleiding in de hoofdstedelijke multiculturele 
context 

 
Met het OCB wordt een duidelijke complementaire samenwerking opgezet voor de twee 
Brusselse scholen die in het werkveld van onze PBD liggen.  Taalontwikkeling en de 
remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstand vormen grote uitdagingen in de 
multiculturele leerlingenpopulatie. 
 

 

4.2 Effectieve didactiek 

 

4.2.1 Verruiming van de didactische vaardigheden: algemeen, vakspecifiek en naar 
specifieke doelgroepen 

 
Klasmanagement, gebruik van coöperatieve werkvormen en differentiatie blijven thema’s 
waarrond nascholing zal worden ingericht. Ook de groep van hoogbegaafde leerlingen wordt 
in dit verhaal niet vergeten. Afwisselend richt het vormingsaanbod zich ook naar verschillende 
leergebieden of vakken om gerichte vakdidactische vaardigheden aan te scherpen. Binnen de 
vrij nieuwe TSO-richting Bouwtechnieken en de pas opgerichte BSO-richting Zorg en welzijn, 
maar ook in de hervormde BSO-richting Hout ‘die vroeger ‘Duurzaam wonen’ heette) is er 
nood aan afstemming van de didactische aanpak op de persoonlijke leerstrategieën. Hierover 
zal aan de lerarenteams op school begeleiding worden geboden. 
 

type interventie gerichte nascholing      

doelgroep afhangende van het type vorming 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

verhoogde kennis van didactische werkvormen die 
beantwoorden aan specifieke noden 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

bij leraren: een veelzijdiger didactische klaspraktijk, 
met oog voor specifieke doelgroepen en individuele 
ontwikkelingsnoden 
bij leerlingen: ontwikkeling van INDIVIDUELE 
LEERSTRATEGIEËN, versterking van de ‘growth 
mindset’, de leermotivatie en –winst bij leerlingen  

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

o.a. Begeleidingsdienst voor Vrije scholen 
Nederland, VrijHoog 

 

 

4.2.2 brede leerlingenevaluatie 

 
De basis-steinerscholen hebben een mooi uitgewerkt leerlingenvolgsysteem en kleuterobservatie-
instrument. In de secundaire scholen moet nog meer aandacht besteed worden aan de brede 
evaluatie, die ook in de nieuwe leerplannen beschreven staat.  We willen deze evaluatiepraktijk 
systemisch ondersteunen en tot dagelijkse praktijk ontwikkelen in een cultuur van teamwork. 
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Op beide niveaus verdienen de daaropvolgende stappen nog bijzondere aandacht. Welke 
handelingsplannen worden ontwikkeld op basis van de geconstateerde groeipunten? Hoe worden 
kijkwijzers geïmplementeerd? Welke pedagogische maatregelen worden genomen en structureel 
opgevolgd naar aanleiding van pedagogische waarnemingen of toetsresultaten? De inspanningen die 
leraren (als bijsturing van hun didactisch handelen) op individuele basis nemen moeten als voorbeeld 
dienen om ook hefbomen te ontwikkelen in teamverband, gevoed door degelijk onderwijskundig 
beleid op schoolniveau en gespiegeld door andere scholen. 
 
 

type interventie gerichte nascholing 
praktijkonderzoek 

doelgroep schoolleiding 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

versterking van de leerlingenvolgcultuur binnen de 
secundaire scholen 
 
ontwikkeling van handelingsplannen op basis van de 
groeipunten die het leerlingenvolgsysteem 
signaleert 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

 
doeltreffender sturing van de pedagogische 
inspanningen naar de noden op de klasvloer 
 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

autonoom 

 
 

 

4.2.3 hoge doelen in het buitengewoon onderwijs 

 
Op dit moment loopt een subsidie-aanvraag, samen met vijf andere PBD’s, om in het kader van het 
project ‘Hoge doelen in het buitengewoon onderwijs’ samenwerking tussen buitengewoon en gewoon 
onderwijs te versterken.  De projectdoelstellingen werden als volgt geformuleerd: 

 
1. Het verder bekendmaken en versterken van goede of veelbelovende praktijken binnen het 

buitengewoon onderwijs op het vlak van het stellen van hoge doelen aan alle leerlingen, 
aangepast aan hun noden.  

2. De ontwikkelingsnoden van de betrokken scholen detecteren en die gebruiken om schooleigen 
doelen en effecten binnen dit project voorop te stellen.  

3. Systematische kennisopbouw van doorslaggevende factoren en processen die bepalend zijn voor 
het bereiken van de doelen gekoppeld aan het project ‘hoge doelen’ genereren.  

4. Deze factoren en processen betreffen onder meer de onderwijsleerpraktijk en -organisatie.  

5. Vanuit een onderzoek van de goede of veelbelovende praktijken in de betrokken scholen 
aanbevelingen formuleren voor een verdere professionalisering van het onderwijskundig beleid 
ter versterking van de leernoden op vlak van hoge doelen op Vlaams niveau.  
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6. Disseminatie van goede of veelbelovende praktijken verwezenlijken o.a. via communicatie van de 
bevindingen en expertisedeling binnen lerende netwerken met andere scholen, … met aandacht 
voor de cruciale bepalende factoren en voorwaarden die nodig zijn voor succesvolle overdracht 
naar andere contexten.  

7. Netwerkoverschrijdend expertise (evidence-informed) opbouwen tussen de PBD’s bij de 
ondersteuning van kansrijke projecten in het buitengewoon onderwijs met het oog op 
verduurzaming.  

 
 

 

4.3 Datageletterdheid 

 

4.3.1 Datageletterdheid 

 
Aansluitend bij het vorige punt, groeit de noodzaak om data omtrent de ontwikkeling van de leerlingen 
breder en bewuster te verzamelen, te interpreteren en te gebruiken als element binnen de 
oordeelsvorming op pedagogisch-didactisch vlak en op beleidsniveau. 
 
Via OKO volgt de PBD de ‘technische werkgroep data’ die het departement Onderwijs heeft opgericht. 
 
Systematische verzameling van data van leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling, over de 
breedte van ons pedagogisch project, is een grote uitdaging, waarover met de scholen een plan van 
aanpak moet worden uitgestippeld. 
 
In samenwerking met de PBD’s van OKO worden in het schooljaar 2022-2023 studie- en 
uitwisselingsdagen voor begeleiders; waarna we ons nadien zullen beraden hoe we verder de krachten 
bundelen en de scholen meenemen in dit verhaal. 
 

type interventie Gerichte nascholing  

doelgroep schooldirecties 

beoogd effect op korte termijn  
   (bereik en leereffect) 

een plan van aanpak voor bredere dataverzameling 
als informatiebron voor onderwijskundig beleid 

beoogd effect op lange termijn 
   (gedrags- of organisatieverandering, of  
     effect in leeruitkomsten bij leerlingen 

bewuste datahantering als element binnen de 
oordeelsvorming op pedagogisch-didactisch vlak en 
op beleidsniveau 

mogelijke samenwerking met andere  
     expertisecentra 

andere PBD’s 
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Deel 5  Doelen op organisatieniveau 
 

1 Personeels- en professionaliseringsbeleid 
 

 

1.1 Expertise-ontwikkeling 

 
De samenwerkingsverbanden die her en der bij bovengenoemde initiatieven werden vermeld, zijn een 
bron van expertise-ontwikkeling. Expliciet wordt hier nog eens verwezen naar de uitwisseling in OKO-
verband. 
 
Deze collegiale versterking wordt aangevuld met gerichte nascholing (zoals onlangs in de opleidingen 
‘Inspirerend Coachen’, mediacoach bij Mediawijs, fysieke en online deelname aan de Duitstalige cursus 
https://www.alanus.edu/de/weiterbildung/detail/medienbildung-360-grad-muendige-kita-und-
grundschule  ). 

 
 

1.2 Taakverdeling en tijdsbesteding 

 
De tabel in § 2.1 in deel 1 geeft al een indruk over de spreiding van de personeelsmiddelen over de 
respectievelijke inhoudelijke doelen. 
 
Er wordt gestreefd naar een vorm van horizontaal leiderschap, waarin de part-time begeleiders 
eigenaarschap ontwikkelen voor een bepaald begeleidingsthema of -traject. Er is een rechtstreekse lijn 
met de  coördinator. Op de PBD-teamvergaderingen worden ervaringen en expertise gedeeld. 
 
In het intern bestuur van de federatie (samen met de coördinerende directeurs) wordt  
kwaliteitsontwikkeling in de scholen een weerkerend agendapunt. 
 
Aan de collega’s wordt gevraagd om wakkerheid te handhaven aangaande de besteding van de 
werkuren. De volgende indicatieve categorieën worden daarbij gehanteerd: 

i. uren voor de PBD als geheel (overleg, communicatie …) 
ii. eigen studie/nascholing 

iii. contacturen met doelgroepen in projecten  (begeleiding of vorming) 
iv. uren (inhoudelijke voorbereiding/ administratie / communicatie) in voor- of nazorg van deze 

projecten  
 
Ook deze spreiding van de werkuren zal onderwerp zijn van de interne kwaliteitszorg, waarover zal 
worden gerapporteerd. 

 
 
 

https://www.alanus.edu/de/weiterbildung/detail/medienbildung-360-grad-muendige-kita-und-grundschule
https://www.alanus.edu/de/weiterbildung/detail/medienbildung-360-grad-muendige-kita-und-grundschule
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2 Kwaliteitsontwikkeling 

 

2.1 Inventarisatie van begeleidingsnoden  
 
Door de frequente uitwisseling met de scholengemeenschappen, meest uitgesproken in de 
bijeenkomsten van het intern bestuur, komen noden en kwaliteitsvragen snel tot bij de PBD-
coördinator. De scholengemeenschappen spelen overigens een cruciale rol: begeleidingsvragen 
worden er in de stuurgroepen besproken en gewogen. 
 
Jaarlijks zijn er rechtstreekse bevragingen naar de scholen aangaande de begeleidings- en 
vormingsnoden.  
 
Samen met de andere OKO-PBD’s wordt gewerkt aan de PBD-datageletterdheid. We willen meer 
inzicht verwerven omtrent wegen, die naast rechtstreekse uitwisseling met de scholen kunnen worden 
bewandeld,  om zicht te krijgen op kwaliteitsuitdagingen binnen de scholen. 
 

 

2.2 Interne evaluatie van de werking, de impact en de effecten 

 
 
Feedback van de betrokkenen leert ons een en ander over de effecten van onze interventies. Het 
bereik van onze initiatieven is vrij eenvoudig te meten. Deelnemers aan het vormingsaanbod worden 
snel om evaluatieve opmerkingen gevraagd.  Het nieuwe EDBI-instrument is daarbij dienstbaar.  
Docenten en begeleiders zijn begaan met de impact en de betekenis van hun acties. 
 
Het recent ontwikkelde EDBI-instrument zal worden getest in meerdere begeleidingscontexten. 
Aangevuld met kwalitatieve bevragingen kan het dienen om scherper zicht te krijgen op de effecten 
op korte en langere termijn. De gezamenlijke aanpak met de andere PBD’s vormt onderwerp van 
overleg in de komende maanden. In de jaarrapporten zullen we verslag geven van onze ervaringen 
terzake.  
 
De effecten op langere termijn, zoals de gedragsveranderingen van de personeelsleden of de 
structurele wijzigingen in de schoolorganisatie, of nog sterker, het effect op de ontwikkeling van de 
leerlingen, zijn moeilijker in kaart te brengen. Toch zal ook op dit terrein terugkoppeling worden 
uitgevoerd. De structurele effecten zijn in deze groep nog het meest waarneembaar: de blijvende 
goede werking van nieuw opgerichte organen, de overgang naar een nieuwe leidinggevende of nieuw 
leidinggevend team, of de verzelfstandiging van een nieuwe vestiging. Maar ook de wijze waarop 
leidinggevenden met leidraden aan de slag gaan, of hoe beleidsinstrumenten ingang vinden in de 
scholen, zorgt voor enige voldoening binnen de PBD. 
 
De cel ‘Interne Kwaliteitszorg’ zal bij teamvergaderingen van de begeleidingsdienst systematisch 
poolshoogte houden van de effectiviteit van onze begeleidingsaanpak. Feedback vanwege de 
begeleide partijen is één bron van informatie. Uitwisseling en wederzijdse bevraging tussen 
begeleiders is daarbij even leerrijk. 
  
De kenmerken van professionaliseringsinterventies, die in het oog kunnen worden gehouden om 
effectiviteit te verhogen, (zoals bij het EDBI-rapport beschreven), zijn ons bekend, alsook de niveaus 
van effectiviteit (zoals Kirkpatrick en Guskey die beschrijven).   
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In de beweging van Vlaamse steinerscholen is het vrij natuurlijk dat de begeleidingsdienst regelmatig 
overleg heeft met de scholen. De meest directe uiting daarvan zijn de frequente bijeenkomsten van 
de coördinerende directeuren van de scholengemeenschappen en de PBD-coördinator. Inwinning van 
de begeleidingsnoden en voorstelling van de professionaliseringsinitiatieven gebeurt via de raden van 
de scholengemeenschappen. 
 
In speciale zittingen van het bestuursorgaan van de Federatie Steinerscholen worden de bijzondere 
uitdagingen van onze scholen, zoals de ontwikkeling van een sterk onderwijskundig beleidsvoerend 
vermogen, besproken. Samen met de bestuurders wordt gezocht naar adequate initiatieven. 

 
De cel ‘interne kwaliteitszorg’ binnen de PBD ontwikkelt momenteel bijkomende strategieën en 
methodieken om de grip op interne kwaliteit, vanuit een mensgerichte kwaliteitsvisie, te verhogen. 

 
 
 

2.3 Opvolging van het overheidsbeleid 
 

Rechtstreekse deelname aan enkele stuurgroepen die Onderwijskundig beleids- en praktijkgerichte 
onderzoeken (OBPWO’s) opvolgen, zorgt voor grondige visievorming op terreinen zoals 
kwaliteitsmonitoring, effectiviteit van begeleidingsinterventies en blended learning. 
 
De inspanningen van de PBD worden afgestemd op actuele uitdagingen in het onderwijs en op 
knelpunten die door de inspectie in Onderwijsspiegel gerapporteerd worden. Door de wisselwerking 
binnen OKO  blijft de PBD op de hoogte van projecten zoals i-Learn, de versterking van 
datageletterdheid en effectief leesonderwijs.  
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3 Doelgerichte samenwerking en netwerking 
 

3.1 Samenwerking tussen PBD’s binnen OKO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3.1.1 Wetenschappelijke onderbouwing, visie- en standpuntbepaling 

 
- Advies vragen aan onderzoeksgroepen (universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum, 

expertisecentrum,…) 
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- Expertise, praktijkervaring en inzichten uitwisselen over onderwijsthema’s 
(beleidsdossiers, wetenschappelijk onderzoek, (inter)nationale tendensen,…) 

- Elkaar inspireren vanuit de visie en praktijk van het eigen pedagogisch project 
- Standpuntbepaling vanuit belangenbehartiging en vertegenwoordiging in diverse 

overlegorganen) 

Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO-partners 

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

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

Samenwerkingen op dit niveau voor de eigen PBD 

- In het kader van het HERMMES project is er samenwerking met buitenlandse universiteiten: 

Alanus Hochschule en de Freie Hochschule in Stuttgart 

 

3.1.2 Zich samen professionaliseren 

 
- Samen een bestaande vorming volgen en met elkaar de leerwinst voor de eigen werking 

bespreken  
- Een vorming voor pedagogisch begeleiders organiseren vanuit een gezamenlijke nood of 

vraag en daar vooraf en achteraf over uitwisselen 
- Inspirerende praktijken delen en via intervisie uitdiepen waardoor er professionalisering 

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

samen de relevantie voor de praktijk bespreken. k 

Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO-partners 

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

- Lerend netwerk datageletterdheid: in ’22-’23 professionaliseren de vier OKO-PBD’s zich in 
een lerend netwerk rond datageletterdheid. Er was al een eenmalige vorming die we 
samen organiseerden rond toolkit gevalideerde toetsen. 

- Als critical friends elkaar inspireren om de effect-evaluatie van begeleidingen te 
interpreteren en samen mogelijkheden onderzoeken om dit effect te optimaliseren. 
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3.1.3 Samen materiaal ontwikkelen 

 
- Vanuit een gezamenlijke nood of vraag materiaal ontwikkelen dat kan doorvertaald 

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

ontwikkelen 
- Samen een visietekst schrijven n.a.v. standpuntbepaling 

Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO-partners 

- OKO-memorandum dat we bij elke nieuwe ambtstermijn aan de minister bezorgen 
- OKO-fiche voor effectiviteit begeleidingsinterventies 

 

3.1.4 Samen op de werkvloer de scholen ondersteunen 

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

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

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

specifieke scholen van alle meewerkende partners 

Samenwerkingen op dit niveau tussen de vier OKO-partners 

- Lerend netwerk datageletterdheid: in ’23-’24 willen we het lerend netwerk uitbreiden 
naar de organisatie van nascholing en begeleiding voor de scholen. 

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

 

 

3.2 Netoverschrijdende samenwerking tussen acht PBD’s 

 
De pedagogische begeleidingsdiensten werken samen rond gelijkaardige uitdagingen, met name rond 
gemeenschappelijke operationele doelen binnen de respectievelijke begeleidingsplannen 
(bijvoorbeeld het thema datageletterdheid, waarrond we ook met academici netoverschrijdend willen 
werken). 
Het streven naar meerwaarde en efficiëntie van de internetten-samenwerking staat voorop. We 
werken samen vanuit onze eigenheid, ieder met zijn eigen sterktes en dit op verschillende manieren. 
Er is immers een continuüm van samenwerkingsmogelijkheden: (1) wetenschappelijke onderbouwing 
en expertise-opbouw, (2) expertise-uitwisseling, (3) samen ontwikkelen, (4) samen op de werkvloer de 
onderwijsinstellingen en respectievelijke personeelsleden ondersteunen en (5) het monitoren van de 
samenwerking ifv kwaliteitsontwikkeling. We zijn ook flexibel in samenwerkingsvormen: we werken 
zowel met alle begeleidingsdiensten samen, als bilateraal. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing en expertise-opbouw 
Uiteraard staat hier het begeleidingswerk, het professionaliseren centraal. We richten een 
netoverschrijdende adviesgroep met onderzoekers, met experten op rond effectief professionaliseren 
(zie wetenschappelijke onderbouwing). 
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Expertise-uitwisseling - Effectmeting van Doelgerichte BegeleidingsInterventies 
De begeleidingsdiensten hadden al een netoverschrijdende samenwerking rond het thema 
effectiviteit. De overheid stelt de begeleidingsdiensten nu een wetenschappelijk onderbouwd 
instrument ter beschikking om de effectiviteit van DBI in kaart te brengen. In schooljaar 2022-2023 
wordt dit proefgedraaid. De verschillende begeleidingsdiensten zullen hierrond samenwerken en 
ervaringen uitwisselen. 
 
Expertise-uitwisseling – Talenbeleid/lezen 
Rond talenbeleid hebben de begeleidingsdiensten al jarenlang een sterke traditie om samen te 
werken. We continueren die samenwerking, op het vlak van gezamenlijke uitwisseling, expertisedeling 
en professionalisering. We verkennen of we een stap verder kunnen zetten, bijvoorbeeld door 
gemeenschappelijk bepaalde initiatieven op te zetten, bijvoorbeeld i.v.m. het Leesoffensief of de 
taalintegratietrajecten. 
  
Samen ontwikkelen – nieuw curriculum 
In functie van curriculumontwikkeling wordt er ook samengewerkt, bijvoorbeeld rond de 
eindtermen/SPETTEN en de curriculumdossiers. 
 
Samen in rechtstreeks contact met scholen/centra en de respectievelijke personeelsleden – 
buitengewoon onderwijs 
Op vlak van het buitengewoon onderwijs professionaliseren we samen leidinggevenden, leraren en 
andere personeelsleden via gezamenlijke collegiale visitaties en lerende netwerken. We zullen ook 
netoverschrijdend samenwerken in het project ‘Hoge doelen stellen in het buitengewoon onderwijs’, 
een samenwerking die we ook na afloop van het tweejarig project willen continueren. 
 
Het monitoren van de samenwerking ifv kwaliteitsontwikkeling 
De pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsverstrekkers komen op 
leidinggevend niveau structureel en frequent samen. Samen bereiden we inhoudelijke dossiers voor, 
wisselen we expertise uit, monitoren we netoverschrijdende samenwerking en sturen bij waar nodig. 
 
In de toekomst verkennen we ook een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden. We staan open voor 
het samen indienen van projecten zoals prioritaire nascholingsprojecten. Naast deze Vlaanderenbrede 
samenwerking zijn er ook tal van lokale samenwerkingsverbanden die vaak bottom-up ontstaan. 
Denken we maar aan onze grootsteden, waarin we bijvoorbeeld samen initiatieven opzetten voor onze 
scholen rond bepaalde thematieken.  

 
 

3.3 Wisselwerking met expertise-partners 

 
In eerste instantie is hier de samenwerking met de andere PBD’s binnen OKO vermeldenswaardig, 
zoals in §3.1 beschreven. Op het gebied van talenbeleid, hoogbegaafdheid, media-educatie en 
schoolleiderschap is de laatste jaren een groeiende uitwisseling ontstaan met binnen- en buitenlandse 
studiecentra. Wij vermelden hier 
 

 Centrum voor Taal en Ontwikkeling,  

 Inspirerend Coachen, 

 Nederlandse Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, 

 U-consult voor intervisie en schoolbegeleiding (organisatiekunde), 

 Tapascity 
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 ArtObe 
 VrijHoog 

 Alanus Hochschule 

 Freie Hochschule Stuttgart 
 E-learningwaldorf 

 

 

3.4 Deelname aan het Europees ERASMUS+ project HERMMES 
 
De PBD is betrokken bij het HERMMES-project (zie §2.5 in deel 1). De 11 partners in het netwerk zijn: 
 

1 European Council for Steiner Waldorf Education  
2 International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education 
3 Freie Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik 
4 Alanus Hochschule gGmbH (Duitsland) 
5 Steinerskolenes foreldreforbund (Noorwegen) 
6 EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION  
7 elewa-eLearningWaldorf e.V. (Duitsland) 
8 vzw Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen  
9 Wittering.nl (Nederland) 
10 LA CRUNA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINER WALDORF (Italië) 
11 Mevolution BV (Nederland) 

 
Project name: Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings: Parents, 
teachers and researchers together towards a development-oriented and age appropriate approach 
to ICT and media education  
 
Project acronym: HERMMES  

Abstract: One of the greatest challenges of our time is to help children and youngsters in the 
development of their media maturity and digital literacy. Technology is evolving by leaps and bounds 
every day. Parents, pre-school teachers and teachers are constantly confronted with the fact that the 
children and young people in their care are using technology and are moving in virtual worlds that 
the adults responsible for them cannot even imagine. 

However, the question arises HOW they are using it, whether they are able to digest the contents, 
and whether they are aware of the dangers and pitfalls lurking in the digital world, and how to deal 
with these at different age levels. In its resolution “Shaping digital education policy” of 25th March 
2021, the European Parliament suggests to ”introduce digital technologies in a learner-focused, age-
appropriate and development-oriented way” insisting that “digital learning strategies need to take 
into account research on the effects that early use of digital technology may have on the 
development of young children” 

This resonates with the strong belief of all partners in this project. At the end of their school career, 
all pupils should be able to use the full range of analogue and digital media properly for their own 
education, participation in civil society and the labour market, whereas the timing and form of using 
digital media in education should be closely aligned with the developmental phases of children. 
Therefore, parents, teachers and researchers have joined their resources, and aim to work towards 
helping children and youngsters become resilient and media mature citizens who can make their own 
informed choices. 
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The project will result in five tangible outcomes: a website, a framework curriculum, school policy 
guidelines, trainings for practising teachers and webinars for parents. Using the wide dissemination 
reach of all formal and associated partners the project results will have a Europe-wide impact on the 
target groups. 

3.5 Overleg met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus 

 
In functie van onze decretale opdracht Art. 15 §1.6° plegen wij overleg met tal van onderwijsactoren. 
Op die manier zorgen wij voor beleidsontwikkeling, vlotte aansluiting bij nieuwe evoluties, kennis 
van actuele initiatieven en projecten, en voor kruisbestuiving omtrent professionalisering in het 
begeleidingswerk. 
 
Enkele fora waar wij aan deelnemen zijn: 
 
 structureel overleg van de 8 PBD’s (met departement en kabinet);  

 structureel overleg inspectie – PBD (via OKO, zowel algemeen als BaO, SO en BuO);  

 opvolging engagementsverklaringen. Via OKO, maar PBD Steinerscholen volgt strikt het gesprek 
binen het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie op; 

 netoverschrijdende samenwerkingen met andere koepels en PBD’s: rond taal, 
competentieontwikkeling;  

 PBD-overleg via OKO (zie §3.1); 

 aanwezigheid van de PBD via OKO binnen de VLOR: in de raden, in de commissies van de 
algemene raad of van de deelraden,  en in werkgroepen; 

 deelname aan de stuurgroepen van drie OBPWO’s.  

 
 

4 Financieel beleid 
 

In de PBD-begroting van 2022-2023 staan de volgende belangrijke uitgaven gepland: 

 
cursusmateriaal € 400,00 

vergoedingen voor docenten van cursussen € 23 000,00 

vergoedingen voor voordrachtgevers € 400,00 

vergoeding externe begeleiders € 18 000,00 

begeleidingstools € 1 000,00 

educatieve publicaties, brochures & 

drukwerk € 1 000,00 

huur lokalen € 2 600,00 

verplaatsingskosten medewerkers € 3 000,00 

aankondigingen & publiciteit: drukwerken € 500,00 

website € 2 000,00 

vrijwilligersvergoedingen € 1 400,00 

nascholing medewerkers € 1 200,00 

vergoedingen medewerkers PBD € 48 000,00 

 
De verdeling van het laatste bedrag (personeelskosten) kan worden ingeschat met de tabel 
in § 2.1 in deel 1.  
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Deel 6  Bijlagen 
 

1 Werkingscode 

1 Toepassingsgebied 

(a) Op wie is deze code van toepassing?    
De werkingscode is van toepassing op de pedagogische medewerkers die werken binnen de 
Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen. 

(b) Ten aanzien van wie is de code geldig? 
De werkingscode is geldig ten aanzien van alle scholen die lid zijn van de Federatie Steinerscholen, hun 
schoolleiding en hun personeelsleden. Met personeelsleden wordt bedoeld: alle werknemers bij een 
schoolbestuur die bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen betrokken zijn. 

(c) Onderwijsniveaus 
De Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen begeleidt scholen en personeelsleden van het 
gewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en het 
buitengewoon secundair onderwijs. 
 

2 Aard van de begeleiding  

(a) Wijze van werken 
De pedagogische begeleidingsdienst organiseert verschillende schooloverstijgende initiatieven, op 
basis van de noden en behoeften van de scholen en leraren enerzijds en de ontwikkelingen op 
maatschappelijk en onderwijspedagogisch vlak anderzijds. 
Het begeleidingswerk gaat uit van een visie op de school als lerende organisatie, die haar eigen doelen 
duidelijk vooropstelt en nastreeft en die het belang inziet van een voortdurend proces van verbetering 
en de leraar als een professional die zijn opdracht uitvoert uitgaande van de eigen opvattingen, 
expertise en ervaringen, doch met een open houding om te leren. 
 
De scholen en personeelsleden worden uitgenodigd om actief te participeren in initiatieven die 
worden genomen. Er wordt een volgehouden engagement verwacht van wie zich inschrijft. Daartoe 
worden duidelijke afspraken gemaakt bij aanvang van het initiatief. Naast het werk waarin 
samenwerking met en inbreng van de scholen centraal staan, houden de medewerkers zich ook bezig 
met studie en onderzoek wat kan leiden tot publicaties op allerlei gebieden. De opbrengst van het 
gezamenlijke werk wordt zo ruim mogelijk verspreid en ten dienste gesteld. 

(b) Werkvormen 
De Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen beschikt over een beperkt aantal middelen en 
medewerkers waarmee zij zoveel mogelijk scholen wil bereiken. Zij doet dit onder meer door, bij iedere 
opdracht, heel gericht te kiezen voor de meest geschikte werkvorm. We beschrijven hieronder de 
mogelijke werkvormen. 
Documenten: het werk met betrekking tot kwaliteitsverbetering en onderwijsinnovatie zal vaak 
uitmonden in een document. Deze documenten kunnen bv. de vorm krijgen van een draaiboek of 
kwaliteitshandboek. Aan het schrijven van deze documenten gaat meestal een fase vooraf van 
ontmoeting en overleg met de scholen enerzijds, of studie anderzijds, specifiek rond het thema dat in 
het document wordt behandeld. De documenten worden voorgesteld en toegelicht aan alle scholen. 
Door de verspreiding van deze documenten kan een groot publiek worden bereikt. Er is ook een 
implementatieplan voorzien en een terugkoppeling na een bepaalde tijd.  
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Uitwisseling/netwerking: het organiseren van contactmomenten waarop verschillende scholen of 
groepen leraren of directies, met elkaar kunnen uitwisselen rond bepaalde thema’s of waarop ze 
praktijkvoorbeelden met elkaar kunnen delen. Deze contactmomenten kunnen de vorm krijgen van 
(studie)overleg, fora, reflectiegroepen, intervisie. 
Studie/onderzoek en vertaling: studie- en onderzoekswerk ten behoeve van het bevorderen van de 
onderwijskwaliteit. Resultaten van het werk worden bekendgemaakt of als innovaties besproken in 
cursussen of studiedagen of verwerkt in de verantwoordingsstukken voor de overheid. Ook het 
intranet is hier een belangrijke medium.  
Cursussen en studiedagen: Het nascholingsaanbod wordt bij de scholen door middel van een brochure 
en op de website bekend gemaakt. Het aanbod aan vormingsactiviteiten is vooral bedoeld voor leraren 
en directies. De cursussen richten zich zowel naar beginnende leerkrachten als naar ervaren mensen. 
Ze kunnen de vorm aannemen van studienamiddagen, studiedagen, maar ook van langlopende 
meerdaagse activiteiten. Er kunnen ook cursussen op verzoek ingericht worden. 
School- of teambegeleiding: de scholen kunnen een beroep doen op begeleiding op school- of 
teamniveau.  Deze begeleiding kan vraag- of aanbodgestuurd zijn en kan zowel één of enkele bezoeken 
alsook een begeleidingstraject op iets langere termijn omvatten. Waar aan de orde, kan worden 
getracht de beleidsvoering van de schoolleiding te spiegelen en te ondersteunen. Het doel van de 
begeleiding is steeds de kwaliteit van de school of de klaspraktijk te verhogen. De coaching en 
ondersteuning van leidinggevenden vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Eventueel kan ook hulp 
worden geboden bij het opstellen van een traject ter verbetering van de deelaspecten na 
(zelf)evaluatie. De individuele begeleiding van personeelsleden (zoals aanvangsbegeleiding) kan niet 
in het takenpakket van de begeleidingsdienst worden opgenomen. 

(c)  Bevoegdheden van de medewerkers 
De medewerkers van de Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen hebben een informerende, 
adviserende en onderwijsondersteunende bevoegdheid.  
 
Alle documenten die de pedagogische medewerker ontvangt van de school, zal hij vertrouwelijk 
behandelen. De informatie die hem wordt gegeven in het kader van zijn werk, blijft evenzeer 
vertrouwelijk. Ook alle adviezen die aan scholen gegeven worden, moeten als vertrouwelijk worden 
beschouwd, tenzij hier in onderling overleg anders is over beslist. 
 
Alle werk wat door medewerkers op schrift wordt gesteld gedurende de werktijd en in opdracht van 
de leiding van de begeleidingsdienst, blijft eigendom van de Federatie Steinerscholen. 
 
De functie van PBD-coördinator in de Federatie Steinerscholen vzw wordt momenteel door Arnout De 
Meyere vervuld, arnout.de.meyere@steinerscholen.be . 
 

3 Samenwerking met andere partners ter ondersteuning van de onderwijskwaliteit 
 

Bij de pedagogische ondersteuning kan worden samengewerkt met andere initiatieven en organisaties. 
Er kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen. 
 

4 Klachtenprocedure 
 

Eventuele klachten worden schriftelijk gemeld aan en behandeld door de raad van bestuur van de 
Federatie Steinerscholen als inrichter van de Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen. 
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