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TIJS KEUKELEIRE - actief lid van de leerlingen – en schoolraad 
in de Sint-Ludgardisschool in Antwerpen
“Participatie, transparantie, rechtvaardigheid en dialoog. 

Dat zijn elementen van het referentiekader die essentieel 

zijn voor mij! Aan onderwijskwaliteit bouw je samen met 

scholieren.”

KATRIEN DE MAEGD - mama van 
Joke (13), Bas (11) en Ico (4). Haar jongste 
kinderen lopen school in Methodeschool De Buurt in Gent.
“Ik wil samen school maken, op alle niveaus! Ik heb als ouder een heel belangrijke 

opvoedingswaarde, niet enkel over hoe mijn kind zich gedraagt, maar ook hoe 

het leert. Kinderen leren immers ook buiten de school. Ik vind het fijn om in 

dialoog te gaan met leerkrachten. Ik vind dat wijs.”

ELKE SCHELFHOUT - intern begeleider, 
GOK-coördinator, starterscoach en ambulante 
leerkracht in de Vrije Basisschool voor 
Buitengewoon Onderwijs Berkenbeek in 
Wuustwezel
“Participatie is cruciaal. Het geeft je vrijheid, 
het vergroot je welbevinden, je betrokkenheid, 
maar ook je verantwoordelijkheid. Het zorgt 
voor ‘de goesting’ in ons team. Zo werken wij 
hier samen aan onderwijskwaliteit.”

HASSAN AL HILOU - jongste ondernemer 
van België en leerling van het GO! atheneum 
Anderlecht 
“Als iedereen zijn rol opneemt, de directeur op 

kop, word je vanzelf trots op je school. Expliciteer wat 

er goed is bij de leraren, de leerlingen, de infrastructuur, de activiteiten, de 

ouderraad. Bekijk het als een eeuwige start - up. Maak je team en droom.”

MAAK KENNIS MET 
ONZE AMBASSADEURS04



MIEKE BONTE - kleuteronderwijzeres in GBS ’t Klavertje te Wenduine
“Ik vind het belangrijk dat elke kleuter de kans krijgt om zich te ontplooien 

tot een uniek persoon. Dat elk kind zichzelf mag zijn. De zorg voor 

onderwijskwaliteit, die is nodig.” 

CAROLINE THEUS - directeur in het volwassenenonderwijs bij PCVO 
Scheldeland
“Dit referentiekader maakt de kwaliteitsverwachtingen explicieter, duidelijker. 

We benaderden de verschillende aspecten ervan al lang, maar nu worden ze 

op scherp gesteld.”

REMKO DEVROEDE EN CATHY BAELEMANS - coördinatoren van en 
leerkrachten dans bij MAGO, de Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO! 
Antwerpen 
“Onze kinderen leren het gesprek aan te gaan over ‘hoe maken we samen iets’ 

en ‘hoe gaan we hierover communiceren’. In dans en in kunst in het algemeen, is 

communicatie, democratie en samenwerken héél erg nodig. Je moet naar elkaar 

kijken en rekening houden met elkaar. Het gaat hier niet enkel om technische zaken, 

het gaat ook om sociale vaardigheden en burgerschap.”

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit is gebaseerd op de waardevolle inbreng van 

heel wat belanghebbenden waaronder leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, 

pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, 

vakbonden. Lees de volledige interviews op www.mijnschoolisok.be.
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WAT IS HET REFERENTIEKADER VOOR ONDERWIJSKWALITEIT?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het 
gaat om verwachtingen waar we het samen over eens zijn. Ze weerspiegelen de beleidskracht van 
de Vlaamse scholen en waarderen de professionele schoolteams. Het referentiekader biedt houvast 
en respecteert de autonomie van iedere school.  Het geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen, 
met uitzondering van het hoger onderwijs. De formulering ‘school’ omvat zowel school, centrum 
als academie. De term ‘lerende’ heeft betrekking op een breed spectrum van personen gaande van 
kleuter tot volwassene. 

WAAROM HET REFERENTIEKADER VOOR ONDERWIJSWALITEIT?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert scholen om een eigen (kwaliteits)beleid 
te maken en een eigen weg uit te tekenen. Het ondersteunt de dialoog tussen de verschillende 
onderwijspartners, een cruciaal element om tot ontwikkeling te komen. Scholen, centra en 
academies kunnen het referentiekader ook gebruiken met het oog op hun eigen ontwikkeling. Het 
referentiekader wil in de eerste plaats de goede praktijken en inzichten die in scholen aanwezig zijn 
versterken.

WAT STAAT IN HET REFERENTIEKADER 
VOOR ONDERWIJSKWALITEIT?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit beschrijft een aantal context- en inputkenmerken 
waarmee scholen best rekening houden bij het vormgeven van hun onderwijs. De kern van het 
referentiekader bestaat uit kwaliteitsverwachtingen. Ze zijn verdeeld over vier rubrieken, met name 
‘resultaten en effecten’, ‘ontwikkeling van de lerenden’, ‘kwaliteitsontwikkeling’ en ‘beleid’. Iedere 
kwaliteitsverwachting wordt verduidelijkt in een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld is beschrijvend 
maar ook uitnodigend geformuleerd.

HOE LEES JE HET REFERENTIEKADER 
VOOR ONDERWIJSKWALITEIT?
De verschillende kwaliteitsverwachtingen staan in nauwe relatie met elkaar en grijpen op elkaar in. 
Het is belangrijk om het samenspel en het totaalbeeld van het referentiekader goed voor ogen te 
houden. De kwaliteitsverwachtingen zijn niet hiërarchisch geformuleerd.

Het referentiekader bestaat uit vier rubrieken: 
•  resultaten en effecten
•  ontwikkeling stimuleren
•  kwaliteitsontwikkeling
•  beleid
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Twee rubrieken zijn onderverdeeld in deelrubrieken. Zo vind je bij de rubriek ontwikkeling stimuleren 
vier deelrubrieken: doelen, onderwijsleerproces en leef-en leeromgeving, begeleiding en opvolging. 
De rubriek beleid is onderverdeeld in vijf deelrubrieken: beleid, onderwijskundig beleid, personeels- 
en professionaliseringsbeleid, financieel en materieel beleid en veiligheidsbeleid.  
 

Elke rubriek of deelrubriek bevat kwaliteitsverwachtingen. 
WAT IS EEN KWALITEITSVERWACHTING?
Een kwaliteitsverwachting is een verwachting voor kwaliteitsvol onderwijs waar we het 
samen over eens zijn. Deze geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen, met uitzondering 
van het hoger onderwijs. Samen vormen de kwaliteitsverwachtingen het referentiekader 
voor Onderwijskwaliteit.
 
Onder iedere kwaliteitsverwachting vind je een kwaliteitsbeeld. 
WAT IS EEN KWALITEITSBEELD?
Een kwaliteitsbeeld verduidelijkt een kwaliteitsverwachting. Een kwaliteitsbeeld beschrijft 
welke elementen van belang zijn om een bepaalde kwaliteitsverwachting in te lossen.

  DE SCHOOL COMMUNICEERT TRANSPARANT 
  OVER HAAR WERKING MET ALLE BETROKKENEN.  

  De school voert een actieve communicatie met interne en externe belanghebbenden
  over haar doelen, resultaten, effecten en (onderwijskundige) ontwikkelingen. Ze 
  creëert hiervoor voldoende mogelijkheden tot open dialoog.

HOE KREEG HET REFERENTIEKADER 
VOOR ONDERWIJSKWALITEIT VORM?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel 
wat belanghebbenden waaronder leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, pedagogisch 
begeleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden … , op wetenschappelijk 
onderzoek over kenmerken van effectieve klas- en schoolpraktijken en op praktijkgerichte literatuur. 
Dit referentiekader werd in co-creatie ontwikkeld. Dialoog, inspraak en studie stonden hierbij centraal. 

WIE MAAKTE HET REFERENTIEKADER 
VOOR ONDERWIJSKWALITEIT?
Het referentiekader voor OnderwijsKwaliteit is het resultaat van samenwerking tussen Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, 
(POV), Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG), Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) 
en de onderwijsinspectie. Leerlingen, cursisten, ouders, schoolteams en andere betrokkenen werkten 
hier intensief aan mee. De opdracht ging uit van de Minister van Onderwijs. Het referentiekader voor 
Onderwijskwaliteit kreeg vorm in het schooljaar 2015-2016.

VOORBEELD
KWALITEITS-

VERWACHTING

VOORBEELD
KWALITEITS-

BEELD
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CONTEXT
Iedere school functioneert in een specifieke context die van belang is voor wat de school doet en 
welke keuzes ze maakt. Onder context verstaan we:

•  administratieve, structurele, bestuurlijke gegevens en historiek
•  socio-economische en andere kenmerken van het werkgebied (zoals grootstedelijk gebied, 
 aanwezigheid kansarmoede, aanwezigheid van sociaal-culturele voorzieningen, instroom 
 van anderstaligen …)
•  infrastructuur
•  financiële middelen
•  regelgeving
•  ...

INPUT
De lerende, de ouders/thuisomgeving, het schoolteam en de bestuursleden zijn van belang voor wat 
de school doet en welke keuzes ze maakt. Dit is de input en omvat:

•  kenmerken van de lerenden (zoals gender, aanvangssituatie, attitudes en motivationele 
 kenmerken …)
•  kenmerken van de ouders en de thuisomgeving (zoals socio-economische kenmerken, 
 thuistaal, etniciteit/immigratiestatus, ouderlijke betrokkenheid …)
•  kenmerken van het schoolteam (zoals didactische en inhoudelijke vakkennis, verwachtingen 
 m.b.t. de lerende, attitudes en motivationele kenmerken, doelmatigheidsbeleving, 
 opleidingsniveau, aantal jaren onderwijservaring …)
•  kenmerken van de bestuursleden (samenstelling van het bestuur, professionaliteit …) 
•  ...

“Maak gebruik van ons om over 
belangrijke zaken mee na te denken. 
We zijn het waard en kunnen het aan.”
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DE SCHOOL BEREIKT RESULTATEN EN EFFECTEN

DE SCHOOL BEREIKT DE MINIMAAL GEWENSTE OUTPUT 
BIJ EEN ZO GROOT MOGELIJKE GROEP VAN LERENDEN.

De minimaal gewenste output omvat het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren 
van de eindtermen, basiscompetenties en leerplandoelen. Dit hangt samen met het streven naar 
welbevinden en betrokkenheid van lerenden en leerkrachten. De algemene kwaliteitscultuur in 
de school en de kwaliteit van de pedagogische relatie tussen lerenden en teamleden vormen 
hierbij sleutelelementen.

DE SCHOOL STREEFT NAAR WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID BIJ ALLE 
LERENDEN EN HET SCHOOLTEAM EN NAAR TEVREDENHEID BIJ OUDERS EN BIJ 
ANDERE RELEVANTE PARTNERS.

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelt. 
Betrokkenheid uit zich onder andere in de mate waarin iemand geconcentreerd en geïnteresseerd 
is en actief deelneemt. Welbevinden en betrokkenheid beïnvloeden het leren, de ontwikkeling 
en de vorming van de lerenden. Ze spelen eveneens een cruciale rol bij de teamleden in het 
realiseren van gewenste resultaten en effecten. De mate waarin ouders en andere relevante 
partners tevreden zijn over de school is eveneens een belangrijk outputelement. Welbevinden, 
betrokkenheid en tevredenheid vormen hefbomen voor kwaliteitsontwikkeling.

DE SCHOOL STREEFT BIJ ELKE LERENDE NAAR ZOVEEL MOGELIJK LEERWINST.
Het is belangrijk dat de school alles in het werk stelt om elke lerende zoveel mogelijk 
ontwikkelingskansen te bieden. Ze ambieert een ruime ontwikkeling en streeft naar zoveel mogelijk 
leerwinst bij elke lerende. Dit duidt op de toename van kennis en vaardigheden en op de ontwikkeling 
van attitudes, competenties en talenten van lerenden gedurende een bepaalde periode.

DE SCHOOL STIMULEERT DE STUDIEVOORTGANG VAN ELKE LERENDE.
Studievoortgang is het bereiken van de minimaal gewenste output binnen een vooropgesteld 
tijdspad. De school volgt de deelname aan het onderwijsgebeuren van de lerende op en ondersteunt 
de studievoortgang. De school streeft ernaar dat zoveel mogelijk lerenden gekwalificeerd 
uitstromen, waarbij ze minimaal voldoen aan de vereisten van het gevalideerd doelenkader.

DE SCHOOL WAARBORGT DE TOEGANG TOT ONDERWIJS VOOR ELKE LERENDE.
Iedereen heeft recht op onderwijs. Daarom heeft iedere school de maatschappelijke opdracht 
om voor elke lerende de toegang tot onderwijs te waarborgen en gelijke onderwijskansen te 
realiseren. Scholen kunnen maar resultaten en effecten bereiken als lerenden participeren 
aan het onderwijsleerproces. De school volgt de deelname van alle lerenden aan het 
onderwijsgebeuren op en gaat die waar nodig stimuleren.

DE SCHOOL STREEFT NAAR EFFECTEN OP LANGERE TERMIJN BIJ ALLE LERENDEN.
De school beoogt bij alle lerenden persoonlijkheidsontwikkeling, deelname aan het 
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en aan diverse facetten van de samenleving. In welke mate 
deze effecten op langere termijn bereikt worden, hangt af van vele factoren waarop scholen 
niet altijd een invloed hebben.
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DE SCHOOL STELT DOELEN VOOR DE LERENDEN

HET SCHOOLTEAM REALISEERT DOELGERICHT EEN BREDE 
EN HARMONISCHE VORMING DIE BETEKENISVOL IS.

Om een brede en harmonische vorming te realiseren is een evenwichtige aandacht voor de diverse 
cultuurcomponenten (exact-wetenschappelijk, muzisch-creatief …) en alle ontwikkelingsgebieden 
(cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vorming) cruciaal. Doelgericht leren veronderstelt 
dat het schoolteam zowel algemene als specifieke doelen nastreeft op het vlak van kennis, 
vaardigheden, attitudes en competenties. Dit gaat over zowel schooleigen doelen als doelen 
uit het gevalideerd doelenkader. Een betekenisvolle vorming veronderstelt dat het schoolteam 
de overdracht van het geleerde naar andere situaties stimuleert. Wat de lerenden op school 
verwerven, krijgt zo betekenis in de wereld buiten de school. De buitenwereld binnenbrengen 
in de school verhoogt de werkelijkheidsgerichtheid van het onderwijs.

HET SCHOOLTEAM HANTEERT DOELEN DIE SPOREN MET HET GEVALIDEERD
DOELENKADER EN ZORGT VOOR SAMENHANG TUSSEN DE DOELEN.

Om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen hanteert het schoolteam doelen die 
gebaseerd zijn op het gevalideerd doelenkader. Met gevalideerd doelenkader wordt bedoeld: 
de eindtermen, de basiscompetenties, de ontwikkelingsdoelen of de doelen vastgelegd in 
een leerplan. De doelen sluiten aan bij het verwachte beheersingsniveau. Het schoolteam 
werkt samen om een volledig en samenhangend aanbod te garanderen. Vanuit betekenisvolle 
contexten werken aan doelen uit verschillende domeinen noemen we horizontale samenhang. 
De verticale samenhang verwijst naar de continuïteit van doelen over de klasgroepen, 
pedagogische eenheden of leerjaren heen.

HET SCHOOLTEAM HANTEERT UITDAGENDE EN HAALBARE DOELEN.
Het schoolteam heeft zicht op de beginsituatie van de lerenden en benut dit bij het vooropstellen 
van de doelen. De leer- en ontwikkelingsbehoeften vormen hierbij het uitgangspunt. Het 
schoolteam doet dit om met zoveel mogelijk lerenden het gemeenschappelijk curriculum te 
realiseren. Door het evenwicht tussen haalbare en uitdagende doelen te bewaken, verhoogt het 
schoolteam de kans op succeservaringen, de motivatie en het effect op leren.

HET SCHOOLTEAM EXPLICITEERT DE DOELEN EN DE BEOORDELINGSCRITERIA.
Teamleden zijn zich bewust van het gedrag dat ze concreet nastreven bij de lerende of welke 
verandering ze bij de lerende willen zien. Ze leggen de doelen helder uit zodat lerenden deze 
beter begrijpen en eigenaar worden van het leerproces. Dit impliceert ook dat ze verduidelijken 
aan de lerenden welke criteria gebruikt worden om te oordelen of de doelen bereikt zijn.
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DE SCHOOL GEEFT HET ONDERWIJSLEERPROCES 
EN DE LEEF- EN LEEROMGEVING VORM

HET SCHOOLTEAM EN DE LERENDEN CREËREN SAMEN 
EEN POSITIEF EN STIMULEREND SCHOOL- EN KLASKLIMAAT.

Een positief en stimulerend school- en klasklimaat gebaseerd op veiligheid, vertrouwen en 
wederzijds respect vormt de basis van de schoolwerking. Om dit te realiseren investeren het 
schoolteam en de lerenden in positieve en ondersteunende relaties en interacties. Een dergelijk 
klimaat betekent ook dat het schoolteam met inspraak van de lerenden duidelijke afspraken en 
regels maakt en deze consequent hanteert.

HET SCHOOLTEAM EN DE LERENDEN GAAN POSITIEF OM MET DIVERSITEIT.
Diversiteit is een normaal gegeven waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee 
te maken krijgt. Het kan gaan om verschillen in taal, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, 
cultuur, ras, socio-economische status, cognitieve en fysieke mogelijkheden, beleving, interesses, 
bezigheden, zienswijzen, behoeften … Deze diversiteit is een meerwaarde voor de ontwikkeling 
van lerenden indien het schoolteam ze in het onderwijsleerproces positief aanwendt. Zo bouwt 
het schoolteam aan een inclusieve cultuur.

DE LEEF- EN LEEROMGEVING EN DE ONDERWIJSORGANISATIE 
ONDERSTEUNEN HET BEREIKEN VAN DE DOELEN.

De leef– en leeromgeving verwijst naar de situatie waarin de lerende leeft en leert. Wanneer 
men specifieke inspanningen levert om het leren van de lerende gericht te ondersteunen, 
spreken we van onderwijzen. De fysieke omgeving, de infrastructuur en de aanwezige leer- en 
onderwijsmiddelen beïnvloeden het leren van de lerende. Naast de leeromgeving ondersteunt 
ook de onderwijsorganisatie het bereiken van de doelen. Twee elementen spelen hierbij 
onder meer een rol: de onderwijstijd en de groeperingsvormen. Het schoolteam wendt de 
onderwijstijd en de groeperingsvormen doordacht aan. Elke lerende krijgt voldoende tijd en 
kansen om te leren en te oefenen. Groeperingsvormen verwijzen naar vele mogelijke vormen 
van werken met individuen, kleine of grote klasgroepen, heterogene of homogene groepen, 
klasoverstijgend werken …

HET SCHOOLTEAM BIEDT EEN PASSEND, ACTIEF 
EN SAMENHANGEND ONDERWIJSAANBOD AAN.

Leren verloopt zowel incidenteel als intentioneel. Bij incidenteel leren is het beoogde resultaat 
niet vooraf bepaald. Scholen streven intentioneel of doelgericht leren na en benutten incidenteel 
leren. Met het oog op het intentioneel nastreven van de doelen biedt het schoolteam de 
inhouden en activiteiten doelbewust aan. De aanpak is afgestemd op de doelen. De activiteiten 
en de inhouden zijn uitdagend en haalbaar voor de lerenden en sluiten aan bij hun voorkennis. 
De inhouden en activiteiten worden in gevarieerde en indien relevant, in betekenisvolle 
contexten aangeboden. Het schoolteam betrekt de lerenden actief bij het leren en onderwijzen 
en zorgt voor samenhang tussen de verschillende inhouden en activiteiten.
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ZES CONCENTRISCHE CIRKELS 
IN NAUWE RELATIE MET ELKAAR
De visuele voorstelling van het referentiekader voor 
Onderwijskwaliteit bestaat uit zes concentrische 
cirkels. De cirkels organiseren zich rond een 
gemeenschappelijk middelpunt: de ontwikkeling   
van de lerende. Samen zorgen voor 
onderwijskwaliteit betekent dus steeds de 
ontwikkeling van de lerende voor ogen houden.

Tussen de binnencirkel ‘ontwikkeling van 
de lerende’ en de buitencirkel ‘context 
en input’ situeren zich de cirkels die de 
vier rubrieken weergeven: ontwikkeling 
stimuleren, kwaliteitsontwikkeling, beleid 
en resultaten en effecten. 

De interactie en het samenspel tussen de 
cirkels zijn cruciaal. De lerende, de ouders, 
de schoolteams, de schoolbesturen, de 
partners … maken samen onderwijs-
kwaliteit. Samen zorgen ze voor de 
noodzakelijke verbinding en dynamiek. 
De gestippelde lijnen geven de openheid 
en stimulatie tot verbinding weer. De pijlen 
geven de relatie tussen de deelrubrieken aan. 

ONTWIKKELING VAN DE LERENDE
De ontwikkeling van de lerende staat centraal. 
Alle lerenden hebben recht op het best mogelijke 
onderwijs dat een maximale ontwikkeling 
nastreeft. Elke inspanning in het onderwijs heeft 
als doel het bevorderen van de ontwikkeling van de 
lerende.
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ONTWIKKELING STIMULEREN
Het kernproces leren en onderwijzen krijgt een 

fundamentele plaats. In de klas realiseert de leraar 
samen met de lerenden en de andere teamleden 

kwaliteitsvol onderwijs. Schoolteams leggen een 
doordachte verbinding tussen de vier deelrubrieken: 
doelen stellen, het onderwijsleerproces en de 
leef- en leeromgeving vormgeven, de lerende 
begeleiden en de lerende opvolgen.

KWALITEITSONTWIKKELING 
Het kernproces samen met de andere 
processen (bijvoorbeeld professionalisering) 
systematisch onderzoeken en ontwikkelen 
zorgt voor kwaliteitsontwikkeling. 
Kwaliteitsontwikkeling is essentieel in het 
optimaliseren van de onderwijskwaliteit.

BELEID 
De mate waarin de school een beleid, een 
onderwijskundig beleid, een personeels- en 
professionaliseringsbeleid, een financieel 
en materieel beleid en een veiligheidsbeleid 
voert en deze deelrubrieken op elkaar 
afstemt, heeft een invloed op de ontwikkeling 

van de lerende. 

RESULTATEN EN EFFECTEN 
Sterk onderwijs vertrekt van en resulteert 

in resultaten en effecten. De ontwikkeling 
van de lerende gaat verder dan enkel meetbare 

leeruitkomsten. Resultaten en effecten omvatten 
minimaal gewenste output, welbevinden, betrokkenheid 

en tevredenheid, leerwinst, studievoortgang, toegang tot 
onderwijs en effecten op lange termijn.

CONTEXT EN INPUT
Zowel de contextkenmerken als de inputkenmerken beïnvloeden de 

uitgangspositie van de school. Het is belangrijk dat schoolteams een 
zicht hebben op de input- en contextkenmerken en deze benutten in de 

vormgeving van het onderwijs.

Een beeld zegt soms meer dan woorden. De onderstaande voorstelling 
visualiseert de samenhang tussen de verschillende rubrieken en 

deelrubrieken van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit. Het is een 
middel om het referentiekader in één oogopslag voor te stellen.

KWALITEITSONTW
IKKELIN

G

G 

                        
         

RESULTATEN EN EFFECTE
N

                                                                             RESU
LTA

TEN
 EN

 EFFECTEN
     

SLEERPROCES EN LEEF- EN
 LEER

O
M

G
EV

IN
G

GELEIDING

                       
        

       
 VEILIGHEID

SBELE
ID

           BELEID                               O
ND

ERW
IJSK

U
N

D
IG

 B
ELEID

INPUT 

CO
N

TEX
T

IN

PU
T

ONTWIKKELING
AN DE

LERENDE



14

DE SCHOOL BEGELEIDT DE LERENDEN 

HET SCHOOLTEAM GEEFT DE BEGELEIDING VORM VANUIT EEN GEDRAGEN VISIE 
EN SYSTEMATIEK EN VOLGT DE EFFECTEN VAN DE BEGELEIDING OP.

Om alle lerenden adequaat te begeleiden, gaat het schoolteam uit van een gedragen visie. De 
school plant en coördineert haar begeleiding systematisch en cyclisch. Het schoolteam volgt 
de gewenste en ongewenste effecten van de begeleiding op. Dit leidt tot het verankeren van 
doeltreffende praktijken en de nodige bijstellingen in de begeleiding op het niveau van de 
lerende, de teamleden en de school.

HET SCHOOLTEAM BIEDT ELKE LERENDE EEN PASSENDE BEGELEIDING 
MET HET OOG OP GELIJKE ONDERWIJSKANSEN.

DE SCHOOL STIMULEERT DE 
ONTWIKKELING VAN ALLE LERENDEN

HET SCHOOLTEAM BIEDT BEGELEIDING ZOWEL OP HET VLAK VAN LEREN
, LOOPBAAN, SOCIAAL

.

Om een passende begeleiding te realiseren, detecteert het schoolteam de mogelijkheden en de 
behoeften van de lerenden en differentieert ze waar nodig. Het schoolteam gaat ervan uit dat 
iedereen de kracht en de capaciteiten in zich heeft om te leren, te groeien en te veranderen. 
De sterktes van de lerenden vormen het uitgangspunt voor de begeleiding. Het schoolteam 
begeleidt de lerenden via een continuüm van zorg en/of via handelingsplanning. Een gefaseerde 
benadering van brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg, een individueel 
aangepast curriculum en/of handelingsplanning vormt de ruggengraat van de begeleiding. Een 
sterke brede basiszorg werkt preventief. Voor lerenden met specifieke onderwijsbehoeften plant 
het schoolteam redelijke en gepaste aanpassingen waaronder het inzetten van stimulerende, 
remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen. Op die 
manier draagt het schoolteam bij tot het realiseren van gelijke kansen voor alle lerenden en 
tot inclusie.

Met het oog op het bereiken van de doelen met alle lerenden biedt het schoolteam 
leerbegeleiding aan.  heeft daarbij onder meer aandacht voor het stimuleren van de
metacognitieve kennis en vaardigheden. Hiermee worden de kennis en de opvattingen over het  
eigen denken en leren en het actief bewaken en bijsturen ervan bedoeld. De school geeft de 
lerende inzicht in zijn individuele competenties en ondersteunt een vlotte overgang tussen de 
verschillende leerperioden en organisaties. Horizonverruiming en keuzebekwaamheid vanuit de 
eigen interesses, talenten en competenties bij de lerende zijn hierbij belangrijke elementen. Het 
schoolteam  besteedt  ook  aandacht  aan  

.
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HET SCHOOLTEAM GEEFT DE BEGELEIDING VORM SAMEN MET DE LERENDE, 
DE OUDERS/THUISOMGEVING EN ANDERE RELEVANTE PARTNERS.

DE SCHOOL VOLGT DE ONTWIKKELING VAN DE LERENDEN OP

HET SCHOOLTEAM GEEFT DE LERENDEN ADEQUATE FEEDBACK 
MET HET OOG OP DE VOORTGANG IN HET LEER- EN ONTWIKKELINGSPROCES.

Feedback geven aan lerenden verhoogt het leerrendement. Dit gebeurt in onderlinge 
wisselwerking tussen lerenden en teamleden en werkt het best ingebed in een klimaat 
van veiligheid en vertrouwen. Feedback is nauw verbonden met het stellen van doelen en 
leerbegeleiding en sluit aan bij de leerervaring van de lerenden.

HET SCHOOLTEAM EVALUEERT OP EEN BREDE EN ONDERBOUWDE WIJZE 
HET ONDERWIJSLEERPROCES EN HET BEHALEN VAN DE DOELEN.

Evaluatie vormt een essentieel en integraal onderdeel van het leerproces van de lerende. Het 
schoolteam hanteert een onderbouwde visie op evaluatie. De evaluatie is breed en representatief 
voor de eigen doelen en het gevalideerde doelenkader. Het schoolteam kiest doordacht voor 
verschillende evaluatieprocedures en -instrumenten om betrouwbaar gegevens te verzamelen. 
De gehanteerde beoordelingscriteria zijn objectief en helder gecommuniceerd. De evaluatie is 
stimulerend en ontwikkelingsgericht en verloopt fair en transparant.

HET SCHOOLTEAM STUURT HET ONDERWIJSLEERPROCES BIJ 
OP BASIS VAN DE FEEDBACK- EN EVALUATIEGEGEVENS.

Het schoolteam verzamelt, analyseert en interpreteert de evaluatiegegevens van de lerenden 
en stuurt op basis hiervan het onderwijsleerproces bij. Feedback leidt tot de nodige borging en 
bijsturing van het onderwijsleerproces.

HET SCHOOLTEAM BESLIST EN RAPPORTEERT ONDERBOUWD 
OVER HET BEHALEN VAN DE DOELEN BIJ DE LERENDE.

Het schoolteam rapporteert tijdig en regelmatig over de voortgang van het leer- en 
ontwikkelingsproces en communiceert hierover transparant. Deze informatie vormt tevens 
de basis om een beslissing met betrekking tot de eindevaluatie te nemen en te onderbouwen. 
Het schoolteam oriënteert elke lerende op basis van de behaalde doelen, competenties en 
interesses. Hierbij betrekt het schoolteam de lerende en de ouders/thuisomgeving.

Diverse actoren versterken de begeleiding door samenwerking en partnerschap. Lerenden 
en ouders (thuisomgeving) zijn gelijkwaardige partners en worden actief betrokken door 
het schoolteam. De begeleiding is transparant voor alle betrokkenen. Het schoolteam 
houdt rekening met andere culturen, opvoedingsstijlen en socio-economische milieus. Elke 
school van het leerplichtonderwijs werkt voor de begeleiding samen met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) .
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DE SCHOOL ONDERZOEKT EN ONTWIKKELT 
OP SYSTEMATISCHE WIJZE HAAR ONDERWIJSKWALITEIT

DE SCHOOL ONTWIKKELT HAAR KWALITEIT VANUIT EEN GEDRAGEN VISIE 
DIE VERTAALD IS IN DE ONDERWIJSLEERPRAKTIJK.

Kwaliteit heeft te maken met de juiste dingen goed doen. Elke school bepaalt voor zichzelf 
wat de juiste dingen zijn. De school houdt rekening met de regelgeving en met de schooleigen 
doelen. Ze betrekt hierbij het schoolteam. Wat in de klas gebeurt, zorgt ervoor dat lerenden 
kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale en veerkrachtige mensen. Dit draagt eveneens bij tot 
goede leerprestaties. Daarom concretiseert de school haar visie tot op de praktijkvloer.

DE SCHOOL EVALUEERT HAAR WERKING CYCLISCH, SYSTEMATISCH 
EN BETROUWBAAR VANUIT DE RESULTATEN EN EFFECTEN BIJ DE LERENDEN.

Scholen onderzoeken, borgen en verbeteren op systematische wijze hun onderwijskwaliteit. Ze 
bepalen zelf de inhoud en de methode voor de eigen kwaliteitszorg op basis van hun vaststellingen, 
prioriteiten of doelen. Bij het zelf analyseren en evalueren van de onderwijskwaliteit gebruikt de 
school diverse relevante bronnen en betrekt ze belanghebbenden. De resultaten en effecten die 
de school bij de lerenden bereikt, vormen daarbij samen met de context- en inputkenmerken het 
uitgangspunt. Er is maar sprake van systematiek als de school op geregelde basis haar werking 
evalueert. Naast het systematische is het cyclische karakter van kwaliteitszorg belangrijk. Een 
cyclus herhaalt niet de vorige maar voegt er iets aan toe. Op die manier wordt bij elke cyclus 
kwaliteit verder ontwikkeld.

DE SCHOOL BORGT EN ONTWIKKELT DE KWALITEIT 
VAN DE ONDERWIJSLEERPRAKTIJK.

Zorgen voor kwaliteit veronderstelt dat de school op geregelde basis processen plant, uitvoert, 
controleert, bijstuurt waar nodig en verankert in de werking. Bij deze kwaliteitsontwikkeling 
is het van belang dat de school rekening houdt met de veranderende contexten, zich 
positioneert ten opzichte van vergelijkbare anderen en rekening houdt met externe evaluaties. 
Belanghebbenden hebben het recht om te weten hoe de school voor de eigen onderwijskwaliteit 
zorgt en die ontwikkelt. In de school heerst een kwaliteitscultuur als alle teamleden en de school 
als organisatie zichzelf bevragen, de kwaliteit borgen en waar nodig bijstellen.



“Het leren verwoorden van 
feedback op een constructieve 

manier, is belangrijk.”
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DE SCHOOL VOERT EEN BELEID 
REKENING HOUDEND MET HAAR 
CONTEXT- EN INPUTKENMERKEN18

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN BELEID

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN GEDRAGEN, 
GEÏNTEGREERD EN SAMENHANGEND BELEID REKENING HOUDEND 
MET HAAR (PED)AGOGISCH PROJECT.

De school ontwikkelt en expliciteert haar gedeelde waarden, missie en visie. Ze houdt hierbij 
rekening met haar context- en inputkenmerken. De school streeft duidelijke en gedragen 
doelen na en ontwikkelt een strategie. Ze stimuleert alle teamleden om zich hiervoor 
gezamenlijk in te zetten. In het beleid dat de school voert, is er gerichte aandacht voor zowel de 
onderwijskundige werking als voor het personeels- en professionaliseringsbeleid, het financieel 
en het materieel beleid. Keuzes op onderwijskundig vlak worden vertaald in het personeels- en 
professionaliseringsbeleid en het financieel en materieel beleid van de school.

DE SCHOOL GEEFT HAAR ORGANISATIE VORM 
OP HET VLAK VAN CULTUUR EN STRUCTUUR.

De school bouwt doelgericht aan de cultuur en structuur van haar organisatie, die het bereiken 
van haar vooropgestelde doelen ondersteunen. Teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de realisatie van deze doelen. De organisatiecultuur en -structuur worden geregeld 
geëvalueerd, verankerd of bijgesteld.

DE SCHOOL WERKT PARTICIPATIEF EN RESPONSIEF.
De school ontwikkelt een cultuur waarin participatie en dialoog belangrijke elementen zijn. 
Participatie is overleggen, afstemmen en rekening houden met elkaar. Vooral het uitwisselen 
van zienswijzen tussen de verschillende participanten en samen school maken is belangrijk. 
Dit verhoogt het draagvlak voor beslissingen en de betrokkenheid van het schoolteam en de 
lerenden. De school staat open voor externe vragen en verwachtingen en maakt hierbij bewuste 
en onderbouwde keuzes.

IN DE SCHOOL HEERST EEN INNOVATIEVE EN LERENDE ORGANISATIECULTUUR.
In de school zijn de teamleden gericht op voortdurende ontwikkeling. De school initieert 
veranderingen om het leren en onderwijzen te verbeteren. Het schoolteam probeert nieuwe 
benaderingen en werkwijzen uit. De school stimuleert de samenwerking tussen de teamleden 
en het leren van en met elkaar met het oog op expertisedeling.

DE SCHOOL BOUWT SAMENWERKINGSVERBANDEN UIT 
DIE HET LEREN EN ONDERWIJZEN TEN GOEDE KOMEN.

De school bouwt aan relaties met ouders en andere partners. Ze verbindt de schoolpraktijk 
met de thuisomgeving en de lokale en bredere omgeving. Ze zorgt voor een doeltreffende 
samenwerking met andere partners. Ze legt daarbij prioriteiten in functie van het leren en 
onderwijzen.
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DE SCHOOL COMMUNICEERT TRANSPARANT 
OVER HAAR WERKING MET ALLE BETROKKENEN.

De school voert een actieve communicatie met interne en externe belanghebbenden over 
haar doelen, resultaten, effecten en (onderwijskundige) ontwikkelingen. Ze creëert hiervoor 
voldoende mogelijkheden tot open dialoog.

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT 
EEN ONDERWIJSKUNDIG BELEID

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND BELEID 
OP HET VLAK VAN LEREN EN ONDERWIJZEN.

De school ondersteunt en monitort de continuïteit, de opbouw en de samenhang van de doelen, 
de vormgeving van het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving, de begeleiding en 
de evaluatie- en rapporteringspraktijk. Ze verzamelt gerichte informatie om haar werking te 
borgen en bij te stellen.

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN PERSONEELS- 
EN PROFESSIONALISERINGSBELEID

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND PERSONEELSBELEID 
DAT INTEGRAAL EN SAMENHANGEND IS.

De school gebruikt duidelijke en overlegde criteria bij het aanwerven en inzetten van teamleden. 
Ze speelt in op de competenties van het schoolteam. De school voert informele en formele 
gesprekken met de teamleden en heeft specifieke aandacht voor ondersteuning. De teamleden 
krijgen feedback over de manier waarop ze hun opdracht vervullen. Hierdoor toont de school 
dat zij de inspanningen van de teamleden waardeert. De school voert een transparant en 
rechtvaardig evaluatiebeleid.

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND 
PROFESSIONALISERINGSBELEID EN HEEFT HIERBIJ SPECIFIEKE 
AANDACHT VOOR BEGINNENDE TEAMLEDEN.

De school ontwikkelt een systematisch professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de 
professionaliseringsnoden van de teamleden en de prioritaire doelen van de school centraal. 
De school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen en biedt 
hierbij de nodige ondersteuning. Interne en externe expertisedeling worden gestimuleerd. De 
school moedigt de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan en volgt de effecten 
ervan op. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding.
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“Je veilig voelen op school 
is een elementair deel 

van onze schoolcultuur. 
De kinderen voelen dat.”
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DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT 
EEN FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND 
FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID.

De school heeft zicht op de materiële noden. Ze wendt de toegekende middelen aan op basis 
van duidelijke en overlegde criteria in functie van de prioriteiten en de doelen die ze wil 
bereiken. De school volgt de effecten van haar financieel en materieel beleid op.

DE SCHOOL BEHEERST DE KOSTEN VOOR ALLE LERENDEN.
De school reflecteert over de kosten voor alle lerenden. Ze maakt strategische keuzes om deze 
te beheersen. Ze heeft hierbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. De 
school communiceert transparant over de kosten met alle belanghebbenden.

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN BELEID OP 
HET VLAK VAN DE FYSIEKE EN MENTALE VEILIGHEID 
VAN DE LEEF-, LEER- EN WERKOMGEVING

DE SCHOOL ONTWIKKELT EN VOERT EEN DOELTREFFEND 
BELEID MET HET OOG OP DE FYSIEKE EN MENTALE VEILIGHEID 
VAN DE LEEF-, LEER- EN WERKOMGEVING.

De lerenden en teamleden voelen zich mentaal veilig in de school. Het onderwijs vindt plaats 
in lokalen die bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn. Om dit te realiseren neemt de school een 
samenhangend geheel van maatregelen gericht op het voorkomen, evalueren en bestrijden van 
risico’s. Dit beleid is ingebed in het onderwijskundig beleid van de school en verankerd in de 
dagelijkse praktijk. Op basis van een analyse van de risico’s, de beschikbare financiële middelen 
en de wettelijke vereisten, stelt de school prioriteiten voorop. Verbeteringen leiden binnen een 
redelijke termijn tot de gewenste resultaten.
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