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Sociaal leren is het 
leren in interactie 
vanuit collectieve 
verantwoordelijkheid. 

We ondersteunen Antwerpse 
scholen in hun ontwikkeling 
zodat ze voor alle leerlingen 
het welbevinden verhogen 

en streven naar 
doorstroming naar hoger 

onderwijs en/of de 
arbeidsmarkt

WERKKADER
SCHOOLONTWIKKELING

Organisatiebetrokkenheid 
is de mate waarin iedereen 
zich kan identificeren met 
de waarden, normen en 
missie van de school. 

MONITORIN
G &

 E
VA

LU
AT

IE

Monitoring en evaluatie is 
het in kaart brengen, 
opvolgen en bijsturen van 
de brede schoolwerking.

Continue transparante 
dialoog schept 
duidelijkheid tussen 
gelijkwaardige actoren in 
een klimaat van 
vertrouwen.

Dit kan door in te zetten op het verhogen van leerwinst, ontwikkelen van brede persoonsvorming en 
actief en verantwoord burgerschap. 

De begeleidershouding is faciliterend, op maat, coachend (o.a. helder, eerlijk, bekrachtigend en 
desnoods confronterend communiceren) en met aandacht voor  beleidsvoerend  vermogen.
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CHECKLIST 
SCHOOLONTWIKKELING

SOCIAAL LEREN

Checken van de onderwijsdatabank om partners/relaties 
weer te geven en voor allen helder te krijgen van en met 

wie geleerd kan worden

Blootleggen van alle relaties met de stakeholders  
(= opmaken van een partnerkaart) 

Actief inzetten van expertise die bijdraagt aan de leervraag 
(inhoud en proces) van de school 

(met nadruk op CLB en pedagogisch begeleider)

Continu faciliteren van het delen van expertise 
schoolintern en extern

Aanbieden van vorming op maat 
(waar nodig met het hele schoolteam)

Uitwisseling met partners en scholen 
(inspiratiedagen, trajecten, intervisie,…)

Aanreiken van materialen

Delen van bestaande goede praktijken

MONITORING & EVALUATIE

FACILITEREN VAN ACTIES OP NIVEAU VAN DE SCHOOL:

Uitgebreide beginsituatie-analyse met aandacht voor 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 

Beginsituatieanalyse vertalen in doelstellingen

Actieplan opstellen om doelstellingen te realiseren,
 op te volgen en bij te sturen 

360°-evaluatie (timing bij benadering 
vooraf vastleggen)

BOVENSCHOOLSE ACTIES:

Monitoring en evaluatie van de  e� ectiviteit van 
schoolondersteuning door AOB en haar partners

 (timing vooraf vastleggen)

Benchmarking

Signaleren tendensen (geanomiseerd) naar 
lokaal en regionaal beleid

ONTWIKKELEN MINDSET STAKEHOLDERS M.B.T.:

Datacultuur

Datageletterdheid en onderzoekvaardigheden

Delen van schoolgegevens

ORGANISATIEBETROKKENHEID

Nastreven van gedeeld leiderschap: creëren van een cultuur 
en structuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid in de 
besluitvorming opneemt

Zijn de besluitvormingsprocedures transparant en 
toegankelijk (Waar, hoe en op welke manier worden er 
beslissingen genomen)?

Hoe en wanneer streeft men naar participatie bij alle 
betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, 
schoolbestuur, CLB en het brede netwerk rond de school)?

Zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren in verschillende situaties duidelijk 
(mandaten en functieprofi elen)?

Heeft de school de expertise in huis om tot besluitvorming 
te komen?

Geldt de regel van subsidiariteit en complementariteit?

Speciale aandacht voor schoolleiding

Inzetten op visievorming: kaderen waarom beslissingen 
genomen worden om draagvlak te creëren

Aftoetsen en verbreden van het draagvlak, actiebereidheid en 
engagement

CONTINUE TRANSPARANTE DIALOOG

Formaliseren van duidelijke aanspreekpunten en taakafspraken 

Opstellen van een (actie)plan met heldere doelstellingen 
(sjablonen, ondersteuning, kritische vragen,…)

Stimuleren om acties, plan en evaluatie tijdig terug te 
koppelen & open te trekken naar andere actoren/collega’s 
(informatiefl ow helder krijgen)

Helder, eerlijk, bekrachtigend en desnoods confronterend 
communiceren

Helderheid scheppen in wederzijdse verwachtingen 

Verslagen maken enerzijds om de boodschappen in gevoerde 
gesprekken te checken, anderzijds geverifi eerde input om het 
gesprek met derden te voeren 


