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Werkkader en flow
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Sociaal leren is het leren in 
interactie vanuit collectieve 
verantwoordelijkheid.

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

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

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

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.*

* 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.

Werkkader 
schoolontwikkeling
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Doel en context van deze 
samenvatting

De bedoeling van deze samenvatting is de werking van schoolontwikkeling 

te verduidelijken aan alle lezers die schoolontwikkeling mee vorm geven. 

Dit doen we zowel voor de collega’s van onderwijs netwerk Antwerpen 

zelf, als voor alle stedelijke en niet-stedelijke partners die met scholen aan 

de slag zijn of willen. 

Schoolontwikkeling streeft immers naar een ondersteuning voor scholen die

• duurzaam is,

• aansluit bij de nood/noden van de school, en

• tussen de verschillende partners optimaal is afgestemd. 

Dit doen we in functie van ‘sterke scholen voor sterke leerlingen’. Scholen 

waar de randvoorwaarden van sterke scholen vervuld zijn, leveren immers 

tot twee jaar leerwinst op bij hun leerlingen 1. We kunnen dit enkel realise-

ren in samenwerking met een breed netwerk aan ondersteuners (netwerk 

schoolontwikkeling). Om duurzame innovatie ingang te doen vinden, zijn 

immers vaak intensieve trajecten nodig. Die kunnen enkel slagen wanneer 

ze zowel binnen de school als van alle partners rondom de school priori-

teit krijgen. 

1 Hattie, J. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.  
New York: Routledge.

A) Ten eerste verduidelijkt deze brochure de vier kwadranten van het 

werkkader schoolontwikkeling. 

Voortschrijdend inzicht leerde ons beter vast te pakken wat we juist be-

doelen met de concepten in de onderdelen van het werkkader, ook wel 

puzzelstukken genaamd. Hiervoor lieten we ons inspireren door weten-

schappelijke inzichten, zoals wat echt werkt volgens de meta-analyse van 

Hattie 1, het pIEO-project  2 en de pijlers van beleidsvoerend vermogen  3. 

Door deze bronnen gecombineerd met onze gezamenlijke expertise 

kwamen we tot deze puzzelstukken. De inhoud van de puzzelstukken zijn 

essentieel om duurzame verandering in onderwijs vorm te geven. Ze ge-

ven schoolondersteuners een gemeenschappelijke taal en kunnen verder 

geconcretiseerd worden in een aanpak of aanbod naar scholen toe.

B) Ten tweede stelt deze brochure onze flow scherp. 

Deze flow beschrijft de weg die een ondersteuningsvraag van een school 

aflegt en hoe we die met het netwerk schoolontwikkeling samen grondig 

bekijken, zodat 

• een traject op maat van de noden van de school opgezet kan worden,

• de partner uit het netwerk met de juiste expertise aan de slag kan,

• andere partners hiervan op de hoogte zijn en ruimte geven aan het 

gekozen traject, en

• de trajecten geëvalueerd kunnen worden. 

2 Koning Boudewijnstichting (2015). Windkracht 4. pIEO, rijke verhalen voor duurzame schoolontwikkeling. 
Brussel. Deze publicatie is het slotstuk van het Vlaamse pIEO-project dat een duurzame impact beoogde 
op het welbevinden, de leerwinst en de leerprestaties van leerlingen. In het onderzoek werd een integrale 
aanpak omschreven voor schoolontwikkeling met tevens vier onderdelen die essentieel zijn voor duurza-
me onderwijsinnovatie. 

3 Vanhoof, J. & Van Petegem, P. (2006). Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Praktijkboek voor de beleid-
seffectieve school. Mechelen: Wolters Plantyn. Dit boek omschrijft acht pijlers voor sterk schoolbeleid die 
door de schoolse actoren beïnvloedbaar zijn en die de kerntaak van onderwijs, namelijk het leren van de 
leerling, versterken: doeltreffende communicatie, gedeeld leiderschap, ondersteunende professionele en 
persoonlijke relaties, geïntegreerd beleid, reflectief vermogen, gezamenlijke doelgerichtheid, responsief 
vermogen en innovatief vermogen.
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Het werkkader expliciteert ook de begeleidershouding van de actoren die 

schoolontwikkeling mee vormgeven. Het stelt dat schoolondersteuners 

processen faciliteren, op maat werken en coachend zijn. Deze houding 

zit vervat in de uitgetekende flow zodat het juiste aanbod op maat van de 

vraag van de school uitgewerkt kan worden. De communicatie is helder, 

eerlijk, bekrachtigend en confronterend indien nodig. Algemeen geeft de 

begeleidershouding aan dat schoolondersteuners de puzzelstukken uit 

het werkkader ook zelf in de praktijk brengen tijdens de schoolondersteu-

ning: “practice what you preach”.

LEESWIJZER

In de tekst spreken we in algemene termen over schoolactoren, 

aangezien de inhoud van de verschillende puzzelstukken van 

toepassing is op alle betrokkenen en hun onderlinge interactie. 

Het gaat dus zowel over schoolinterne actoren (leerkrachten, 

leerlingen,…), als over nauwe partners bij de school en diens 

werking (ouders, buurtpartners, experts, bestuur,…). 

Concretisering van het 
werkkader 

Elk van de puzzelstukken van het werkkader omvat enkele kernconcepten 

die samen de essentie van het puzzelstuk omschrijven. Deze werden in 

onderling overleg tijdens de ontwikkeling van het werkkader vastgelegd én 

aangevuld na een uitgebreidere literatuurstudie. De kernconcepten lichten 

we in deze samenvatting kort toe.
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• Datacultuur
• Datageletterdheid
• Innovatief vermogen

• Feedbackcultuur

1.
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• Reflectieve dialoog
• Collectieve 

verantwoordelijkheid
•  Praktijkdeprivatisering

3. Organisatiebetrokken
h

eid

• Gedeeld leiderschap
• Gezamenlijke 

doelgerichtheid
• Commitment

Voor elk van de puzzelstukken geven we eerst de definitie. Vervolgens 

omschrijven we welke kernconcepten allemaal tot het puzzelstuk behoren 

en wat ze juist inhouden. Ten slotte geven we in het kader ‘voorbeelden 

van aanbod’. Dit aanbod werd kritisch overwogen op basis van noden uit 

scholen, na analyse van de markt en in samenspraak met de netgebonden 

diensten. Het is onderhevig aan verandering.
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1. Sociaal Leren

DEFINITIE

Sociaal leren is leren in interactie vanuit collectieve verantwoordelijkheid.

KERNCONCEPTEN

Collectieve verantwoordelijkheid 

Reflectief vermogen

Praktijkdeprivatisering

De ambitie van sociaal leren is professionaliseren met impact. De impact 

van professionaliseringsinitiatieven op het handelen van leerkrachten blijft 

vaak beperkt  4. Om het handelen van leerkrachten tot op de klasvloer te 

beïnvloeden, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het belang van 

de ‘bril’ van waaruit leerkrachten kijken. Het handelen van een leerkracht is 

immers nauw verweven met de overtuigingen die ze hebben over zichzelf 

als leerkracht (professioneel zelfverstaan  5) en over goed onderwijs meer 

algemeen (de subjectieve onderwijstheorie  6)  7. 

Om inzicht te krijgen in ‘het hoe en wat van’ sociaal leren namen we on-

derzoeken naar professionele leergemeenschappen en effectieve profes-

sionalisering ter hand. Deze verschaften ons inzicht in de kenmerken van 

een leerkrachtenteam zowel op intermenselijk als op individueel leerkracht-

niveau, die sociaal leren mogelijk (of onmogelijk) maken. Professionele 

4 Teaching and Learning International Study (2013). Denken, handelen en professionele ontwikkeling van 
Vlaamse leraren en schoolleiders. Vlaamse overheid.

5 Met professioneel zelfverstaan bedoelen we de opvattingen van leerkrachten over zichzelf (zelfbeeld, 
zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, taakopvatting, toekomstperspectief). 

6 De subjectieve onderwijstheorie is het persoonlijke geheel van kennis en opvattingen over onderwijzen 
(vakinhoudelijke kennis, effectieve didactische strategieën, klasmanagement).

7 Klaassen, C., Beijaard, D., & Kelchtermans, G. (1999). Perspectieven op de professionele identiteit van 
leraren. Pedagogisch Tijdschrift, 24, 375-399.

leergemeenschappen kunnen pas effectief zijn wanneer aan volgende 

intermenselijke kenmerken worden voldaan (de vos)  8:

• Collectieve verantwoordelijkheid is de mate waarin leerkrachten zich 

verantwoordelijk voelen voor het leren van alle leerlingen en niet enkel 

voor hun eigen leerlingen. Het is de mate waarin ze zich verantwoorde-

lijk voelen voor elkaars instructie en voor een verbetering van de school 

ten dienste van alle leerlingen. 

• Reflectieve dialoog gaat om discussies en gesprekken tussen leerkrach-

ten over onderwijskundige zaken die op zo’n manier gevoerd worden 

dat ze een impact hebben op hun persoonlijk interpretatiekader en 

bijgevolg hun handelen en gedrag. Wordt er voor deze reflectieve dia-

loog ruimte voorzien en genomen in de schoolorganisatie, dan kan het 

reflectieve vermogen van de school groeien, met effectieve innovatie 

tot gevolg.

• Praktijkdeprivatisering is de ruimte voor leerkrachten om elkaars klas-

praktijk te observeren of om samen les te geven en elkaar hierover feed-

back te geven (zie verder bij continue transparante dialoog). Het gaat 

over alle initiatieven die men neemt om via interactie zijn eigen (en die 

van de andere) klaspraktijk te verbeteren: lesvoorbereidingen, klasbe-

zoeken, co-teaching,….

Vanuit onderzoek naar professionalisering van leerkrachten weten we dat 

ook verschillende individuele leerkrachtkenmerken ertoe doen. Leerkrach-

ten die het gevoel hebben impact te hebben (doelmatigheidsbeleving) en 

autonomie ervaren zullen het snelst interpersoonlijke hulp zoeken. Ook 

de andere componenten (naast autonomie) binnen de motivatietheorie 

blijken een impact te hebben op sociaal leren. Leerkrachten die zich com-

petent en verbonden voelen met collega’s zullen het meest gebruiken ma-

ken van en input leveren aan sociaal leren. Ander recent onderzoek naar 

netwerken in onderwijs bevestigt dat netwerken de professionele ont-

wikkeling van leerkrachten sterk bevorderen, zeker wanneer deze breed 

8 De Neve D., Vanblaere B. & Devos G. (2013), Teacher and school characteristics in teachers’ professional 
learning in primary education, Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.
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en divers samengesteld zijn  9. In het kader van sociaal leren is het daarom 

interessant inzicht te vergaren in de grootte en samenstelling van de net-

werken van leerkrachten. Indien nodig, kan er zo bewust ingezet worden 

op het verruimen en versterken van deze professionele netwerken.

Zowel structurele als culturele componenten hebben invloed op sociaal 

leren. Leerkrachten moeten enerzijds de tijd en ruimte krijgen (formeel) 

om samen na te denken, om te overleggen, lessen voor te bereiden, … Dit 

betekent ook dat leerkrachten hiervoor de nodige infrastructuur en hulp-

middelen krijgen. Anderzijds is er een cultuur van overleg nodig waarbij 

er in vertrouwen over waarden en overtuigingen gesproken kan worden, 

waar men van mening mag verschillen en waar het voor zichzelf en an-

deren is toegestaan om fouten te maken. Tenslotte zijn een gedragen en 

gedeelde visie en verbondenheid met elkaar essentieel.

VOORBEELDEN VAN AANBOD

• Faciliteren van Schooloverstijgende intervisies of lerende netwerken  

(wijkgebonden of thematisch)

• Collegiale visitatie 

• Critical friends reviews

• Professionele leergemeenschappen

• Inzetten op netwerkbewustzijn

9 Sara Van Waes (2017). The ties that teach. Teaching networks in higher education. Proefschrift voorgelegd 
tot het behalen van de graad van doctor in de Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen te 
verdedigen.

2. Monitoring en Evaluatie

DEFINITIE

Monitoring en evaluatie is het in kaart brengen, opvolgen en bijsturen van 

de brede schoolwerking.

KERNCONCEPTEN

Datacultuur

Datageletterdheid

Innovatief vermogen 

Om Monitoring en Evaluatie in de praktijk om te zetten hanteren we 

het PDCA-model (of de kwaliteitscyclus van Deming), dat reeds breed 

verspreid is in onderwijs. Het model zorgt er onder andere voor dat het 

project of het beleid meer doelgericht is, zodat opgevolgd kan worden 

of het beoogde effect bereikt wordt en zodat er ook effectief iets gedaan 

wordt met de evaluatie. Dit alles noemen we het innovatieve vermogen 

van de school. De naam van dit kernconcept ontlenen we uit de literatuur 

rond de pijlers van beleidsvoerend vermogen en weerspiegelt de mate 

waarin een school tot effectieve verandering kan komen. Het model stelt 

een eeuwig draaiende cyclus van verandering en verbetering voor met 

vier stappen:

• In de Plan-fase (P) leggen we door middel van doelstellingen vast wat 

we op het einde van het schoolontwikkelingsproject bereikt willen heb-

ben. Om in de 3de fase (evaluatie) een uitspraak te kunnen doen of de 

acties in het actieplan de doelstellingen effectief bereikt/gediend hebben  

en dus over het slagen van het project, is het nodig een beginsituatie-

analyse (BSA) te maken. De BSA stelt de situatie (over het deelgebied 

waarop het project impact wil hebben) vast zoals ze nu is. Het is een  

nulmeting waartegen de meting tijdens de evaluatie zich kan verhouden.  

De BSA toetst de buikgevoelens en veralgemeningen die vaak aan de 

oorsprong van projecten liggen, empirisch af. Hierdoor verhoogt de 

effectiviteit van het schoolontwikke lingsproject drastisch.
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• Tijdens de Do-fase (D) worden de acties uitgevoerd, die de doelstellin-

gen trachten te realiseren. Bij Monitoring en Evaluatie gaat het ons niet 

zozeer om het uitvoeren van het schoolontwikkelingsproject zelf, maar 

om een goede opvolging van het al dan niet bereiken van de doelstel-

lingen. Deze opvolging doen we met behulp van zogenaamde indicato-

ren. Deze ‘metertjes’ stellen ons in staat om te monitoren of het beoog-

de effect al optreedt, en zo ja, in welke mate. Deze metertjes worden 

tijdens de BSA geformuleerd en in kaart gebracht. Het zijn richtingaan-

wijzers op de weg. Het totaal van de indicatoren over de verschillende 

projecten heen brengt de brede schoolwerking in kaart. 

• In de Check-fase (C) evalueren we of de acties effectief de doelstellin-

gen gerealiseerd hebben. Het gaat ons hierbij niet zozeer om een eva-

luatie van het gelopen proces, als wel om het nagaan of de vooropge-

stelde doelstellingen bereikt zijn door de uitgevoerde acties. Dit wordt 

ook productevaluatie genoemd. Hiervoor vergelijken we de situatie op 

het einde van het project met die zoals vastgesteld in de BSA. Op basis 

daarvan kunnen we een oordeel uitspreken. Net als bij de BSA kun-

nen hier zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken voor ingezet 

worden, en kunnen hierbij verschillende soorten gegevens betrokken 

worden (schooleigen of administratief, schoolintern of –extern, …)

• Tot slot komen we bij het vierde en laatste deel van de PDCA-cyclus, 

de Act-fase (A). Hierbij ondersteunen we de school om conclusies uit 

deze evaluatie te trekken en op basis daarvan bijsturen. Het gaat daarbij 

om wat je doet met de resultaten uit de evaluatie. Hierna begint de 

cyclus op nieuw. Dit kan in drie mogelijke richtingen gaan: [+] Borgen, 

overbren gen naar de reguliere werking; [-] Bijsturen om de doelstellingen 

alsnog te halen; [0] Neutraal, bedenken of een vervolgproject op zijn 

plaats is of niet.

Verder streeft Monitoring en Evaluatie ook het bevorderen van een cultu-

reel aspect na dat we datacultuur noemen. Het gaat om een mindset bin-

nen de school waarbij het algemeen aanvaard is dat het beleid er gevoerd 

wordt op basis van data. Bij vragen of problemen is het in een school waar 

een datacultuur heerst, normaal om data op te zoeken, ze te delen, er  

samen naar te kijken en er conclusies uit te trekken of beslissingen op 

basis daarvan te nemen.

Ten slotte kan je dit wel ‘willen’, maar om zo’n attitude te ontwikkelen 

moet je natuurlijk ook over de nodige specifieke (onderzoeks-)vaardig-

heden beschikken. Je moet het ook kunnen. Ook dit willen we met Moni-

toring en Evaluatie bereiken. Een persoon of school die over de benodig-

de vaardigheden beschikt, noemen we datageletterd.

VOORBEELDEN VAN AANBOD

• Ondersteuning bij het maken en analyseren van een beginsituatieanalyse 

• Doelstellingen en indicatoren formuleren

• Evaluatietrajecten (eventueel met vorige onderdelen inbegrepen)

• Voorzien van instrumenten, sjablonen, checklists, ed. ter ondersteuning 

van het M&E-proces
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3. Organisatiebetrokkenheid 

DEFINITIE

Organisatiebetrokkenheid is de mate waarin iedereen zich kan identifice-

ren met de waarden, normen en missie van de school.

KERNCONCEPTEN

Gezamenlijke doelgerichtheid

Gedeeld leiderschap 

Commitment

Ook het concept van gezamenlijke doelgerichtheid ontlenen we uit de 

pijlers van beleidsvoerend vermogen. Gezamenlijke doelgerichtheid gaat 

over de mate waarin alle actoren in en rond de school expliciteren wat 

ze belangrijk vinden en gemeenschappelijkheid vinden in wat ze willen 

bereiken. De doelen die hier nagestreefd worden, zijn eerder strategisch 

van aard. Het expliciteren van deze doelen in een participatief proces cre-

eert betrokkenheid en eigenaarschap bij alle actoren. Dit eigenaarschap 

kan op zijn beurt zorgen voor een collectieve verantwoordelijkheid bij het 

team (zie sociaal leren), aangezien de doelen enkel gerealiseerd kunnen 

worden door gezamenlijke inspanningen. De acties van individuen (bv. op 

de klasvloer) zijn bijgevolg rechtstreeks gerelateerd aan de gezamenlijke 

doelen en alle actoren nemen ook verantwoordelijkheid op voor school-

brede of klasoverstijgende acties. Om deze gezamenlijke doelgerichtheid 

te creëren en behouden, is een continue transparante dialoog nodig.

Hier raken we aan het volgende concept, namelijk gedeeld leiderschap 

(ook één van de pijlers van beleidsvoerend vermogen). Voor de invulling 

hanteren we het leiderschapsmodel van Vandendriessche  10. De drie rollen 

van leidinggevenden (leider, manager en coach) die hierin omschre-

ven worden, bieden immers een helder en toepasbaar kader om meer 

10 Vandendriessche, F. & Clement, J. (2006). Leidinggeven zonder bevelen. De outputmanager. Scriptum.

autonomie en verantwoordelijkheid bij alle leden van het schoolteam te 

leggen. Samengevat kunnen alle actoren vanuit gezamenlijke doelgericht-

heid eigenaarschap nemen voor deze gezamenlijke doelen. Door gedeeld 

leiderschap te hanteren, nemen alle actoren vervolgens ook verantwoor-

delijkheden op voor hun eigen acties én voor gezamenlijke belangen. Het 

leiderschapsmodel wordt inhoudelijk uitgebreid toegelicht in de handlei-

ding schoolontwikkeling. 

Het subconcept commitment expliciteert de betrokkenheid van belang-

hebbenden ten opzichte van de school als organisatie. Het is als concept 

het slotstuk binnen dit puzzelstuk waartoe gedeeld leiderschap en geza-

menlijke doelgerichtheid (alsook o.a. collectieve verantwoordelijkheid en 

een reflectieve dialoog bij sociaal leren) moeten bijdragen. Het concept 

commitment is afkomstig uit de human resources literatuur en gaat verder 

dan het Nederlandstalige woord ‘betrokkenheid’. Het gaat om de mate 

waarin actoren loyaal zijn aan de school als organisatie en men een extra 

inspanning wil leveren voor de gezamenlijke doelen.

VOORBEELDEN VAN AANBOD

• Coaching van leidinggevenden in onderwijs

• Opleiding coachende vaardigheden voor leidinggevenden

• Ondersteuning rond projectmanagement 

• Hulp bij het in kaart brengen of verhelderen van de prioriteiten 
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4. Continue Transparante Dialoog

DEFINITIE

Een continue transparante dialoog schept duidelijkheid tussen gelijkwaar-

dige actoren in een klimaat van vertrouwen.

KERNCONCEPT

Feedbackcultuur

We definiëren hier slechts één kernconcept, namelijk ‘feedbackcultuur’. 

Er zijn nog andere concepten te bedenken die bijdragen aan de continue 

transparante dialoog. Deze vinden echter vooral hun weerklank bij de 

andere puzzelstukken. Zo kan bijvoorbeeld het creëren van transparantie 

in verantwoordelijkheden horen bij gedeeld leiderschap en de manier 

waarop het delegeren van verantwoordelijkheden geëxpliciteerd wordt. 

Effectieve manieren installeren om informatie te delen tussen alle betrok-

ken actoren, hoort dan weer eerder bij sociaal leren. Het vastpakken van 

een heldere visie en concrete nastreefbare doelen, is een onderdeel van 

de manier waarop we monitoring en evaluatie in scholen ingang doen 

krijgen. Deze concepten hoeven bijgevolg hier niet herhaald te worden. 

Alle puzzelstukken haken zo steeds in op elkaar. 

Een feedbackcultuur staat verder ten dienste van een goede onderlinge 

samenwerking en effectieve professionele relaties. In die zin is het essenti-

eel om voor dit culturele aspect oog te hebben. Het is een noodzaak voor 

het slagen van het schoolbeleid. De mate waarin een feedbackcultuur 

aanwezig is, heeft ook een effect op het welbevinden en de betrokken-

heid van de medewerkers. We kunnen stellen dat de kwaliteit van een 

geleverde dienstverlening van een organisatie onder andere afhangt van 

de mate waarin er feedback gegeven wordt.

Omdat er zoveel kaders bestaan rond feedback, lijkt het ons zinvol om 

even toe te lichten wat wij er juist onder verstaan. We gebruiken hiervoor 

het boek ‘Inspirerend coachen’ van Jef Clement als leidraad  11. Feedback is 

een proces dat bestaat uit twee pijlers, namelijk de waarderende/bekrach-

tigende kant en de bijsturende/kritische kant. De uitgebreide theorie kan 

teruggevonden worden in de uitgebreide handleiding. 

VOORBEELDEN VAN AANBOD

• Opleiding feedback vaardigheden voor schoolteams tijdens een traject 

op maat

11 Clement, J. (2017). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Tielt: 
Lannoo.
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Van aanmelding over ondersteuning tot evaluatie: de flow

ROL 1A:

DETECTOR

STAP 1A

VRAAGDETECTIE

ROL 1B:

FACILITATOR

STAP 1B

AANBOD FACILITATIE

ROL 2:

DISPATCHER  
(Onderwijsnetwerk Antwerpen)

STAP 2

DISPATCHING

ROL 3:

VRAAGVERHELDERAAR

STAP 3

VRAAGVERHELDERING

ROL 4: EXPERT

ROL 5: UITVOERDER/
ONDERSTEUNER

STAP 4

CASEBESPREKING

ROL 5: UITVOERDER/
ONDERSTEUNER

STAP 5

UITVOERING

STAP 6

EVALUATIE

Indien één of meerdere van onderstaande 

situaties van toepassing zijn:

• Vraag naar een traject op maat of naar een 

niet-regulier product/aanbod

• Reeds verschillende lopende trajecten/acties 

die draagkracht/beleidsruimte vragen van de 

school (zie onderwijsdatabank)

• Negatieve doorlichting of doorlichting met 

opmerkingen

• School stelde al veel vragen naar Info/advies 

(zie onderwijsdatabank)

• Doelstelling zijn nog niet helder

• Vraag met (noodzakelijk) impact op 

beleidsniveau om tot duurzame verandering 

te komen

• …

Voorbereiding samen-

werkingsovereenkomst: 

(Goal-Reality-Will)

Uitwerken en  

ondertekenen samen-

werkingsovereenkomst: 

G-R-R-O-W

(doelstellingen, BSA, 

partners, rollen, 

actieplan, (budget))

Terugkoppeling  

aan de school

School beslist over 

aanbod/traject.

Casebespreking 

(Recources-Options)

Goedkeuring  

budget

Uitvoering product(en):

• Bestaand aanbod

• Aanbod op maat

• Experiment

• Rondetafel

• Advies

• Vorming

• Doorverwijzing

• …

Evaluatie

Nieuwe vraag?

Registratie 

Onderwijs

databank

A.

VRAAG

Vraag naar 

informatie?

Registratie 

Onderwijs

databank

QUICK SCAN

START

QUICK SCAN

EINDE

JAJASTART

JA

JA

MET BUDGET

NEE

NEE

B.

(Partner met)

AANBOD

Dispatching:

doorsturen aan 

dispatchers / twee 

vraagverhelderaars 

worden aangesteld

Vraagverheldering:

vooronderzoek, 

voorbereiding gesprek, 

gesprek  

(Goal-Reality-Will),  

voorbereiding casetafel

NEE

START



Heb je nog vragen?  
Neem dan contact op met het team Schoolontwikkeling van Onderwijsnetwerk Antwerpen  

via schoolontwikkeling@stad.antwerpen.be.


