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MODULES VAN HET EERSTE JAAR 

 

1.1 Persoonlijk leiderschap 

Peter Van Iseghem 

3 sessies - BaO en BuO 

 

Jij bent uniek, je school is uniek. Beleid voeren gebeurt op dit unieke kruispunt. Factoren binnen 

jezelf en binnen de school beïnvloeden dit. Leiderschap opnemen gaat over het investeren in een 

persoonlijke visie op de toekomst: op jouw toekomst en die van de school. We staan stil bij wat 

leiderschap voor jou betekent. Want wie jij bent is, hoe je leiding geeft. Vanuit de visie op gedeeld 

onderwijskundig leiderschap in de Katholieke Dialoogschool geven wij richting aan hoe jij beleid kan 

voeren en wat dat betekent voor jouw leiderschapspraktijk. 

Je kan geen leider worden zonder jezelf te leiden. We gaan op zoek naar je kernwaarden om tot 

authentiek leiderschap te komen. We maken tijd om aan je zelfontplooiing te werken. Reflectie over 

je eigen mogelijkheden en beperkingen vormen hierbij een belangrijke basis. In gesprek met 

lotgenoten die een gelijkaardige beginervaring delen, word je je bewuster van de belangrijke rol, de 

diversiteit aan taken, de veelvuldige verwachtingen en het arsenaal aan mogelijkheden die op jou, 

als leider, afkomen.  

Deze module combineert uitnodigende reflectiemogelijkheden met doorleefde ervaringen en actuele 

leiderschapsinzichten om jouw eigen leiderschap te ontwikkelen en leiderschap in anderen te zien. 

 

1.2 Helder en duidelijk communiceren 

Karina Verhoeven 

4 sessies - BaO en BuO 

 

Beginnende directies ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap vanaf de eerste dag dat ze directeur 

worden. Het professionele profiel dat zij opbouwen, hangt in grote mate af van hoe zij communiceren. 

In deze sessies beantwoorden we vragen zoals: 

• Hoe communiceer ik met mijn personeel, zelfs bij moeilijke thema’s, zodat de boodschap helder 

en duidelijk wordt gegeven en begrepen? 

• Hoe communiceer ik coachend naast adviserend en informerend? 

• Hoe zorg ik ervoor dat door mijn stijl van communiceren mijn leiderschap wordt aanvaard? 

• Hoe durf ik zeggen wat nodig is op school? 
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• Wat doe ik om de personeelsvergadering efficiënt én verbindend te maken zodat iedereen graag 

deelneemt? 

• Welke hedendaagse communicatiekanalen zet ik in om doelmatig personeel, ouders, leerlingen 

en schoolbestuur te informeren? 

 

1.3 Tijdsbeheer  

Marita Stas  

2 sessies - BaO en BuO  

 

De focus ligt op bewustwording en confrontatie met de thema’s tijd, gedrevenheid, perfectionisme, 

geven en ontvangen, prioriteiten en planning. We bouwen concepten op en geven tips en 

vaardigheden mee. We werken met dynamiserende ervaringsoefeningen, gerichte 

reflectieopdrachten en groepsdiscussies. Daarnaast worden handvatten, schema’s voor prioriteiten 

en planning aangereikt. 

We geven tips mee over hoe je goed omgaat met tijdverstoorders en over het managen van de 

omgeving. We zoeken naar het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie op lange termijn. We 

focussen op het (groeiend) besef van de effecten van het eigen timemanagement op het tijdsgebruik 

en het welzijn van de andere medewerkers. 

 

1.4 Kennismakingsbezoek Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

Peter Van Iseghem 

2 sessies - BaO en BuO  

 

Tijdens het bezoek aan de Guimardstraat 1, krijg je de kans Katholiek Onderwijs Vlaanderen te leren 

kennen. Wat is onze opdracht en hoe staat onze netwerkvereniging ten dienste van je school? Je 

maakt kennis met onze diensten en we maken je wegwijs in onze dienstverlening. 

 

1.5 Personeelsreglementering buitengewoon basisonderwijs  

Gunther De Praitere  

4 sessies – enkel BuO  

 

We wijzen jullie de weg naar de verschillende bronnen betreffende personeelsregelgeving. Tijdens 

de sessies behandelen we diverse thema’s die zich tijdens de loopbaan van een personeelslid kunnen 

voordoen: TABD, TADD, vaste benoeming, reaffectatie, verlofstelsels. Omkadering, personeels-

formatie en prestatieregeling zijn tevens belangrijke onderwerpen die aan bod komen. Aan de hand 

van concrete praktijkvoorbeelden verduidelijken we de regelgeving. Er is tijd om actuele vragen rond 

personeelsreglementering te bespreken.  
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1.6 Ontwikkelingsgericht werken met handelingsplanning vanuit vooropgestelde 

(ontwikkelings)doelen 

Mieke Hagenaars  

2 sessies - enkel BuO  

 

Vorming en leren met elkaar vanuit de volgende vragen: hoe kan ontwikkelingsgericht werken het 

buitengewoon onderwijs profileren? Met welk ordeningskader, welke doelen, welke methodiek en 

referentiekaders reflecteren wij over het eigen handelen, de ondersteuningsbehoefte van de 

leerkracht, de onderwijsbehoefte en de opvoedingsbehoefte van de leerling? Hoe kijken we naar de 

taakkenmerken onder de ijsberg om effect te hebben op de ontwikkelstappen van een kind?  

De doelen van deze sessie zijn: 

• OGW: het buitengewoon onderwijs profileren vanuit het ontwikkelingsgericht werken. 

Afstemming tussen leerling kenmerken, leerkracht/begeleiderkenmerken, taakkenmerken, 

contextkenmerken. 

• HP: handelingsplanning als methodiek hanteren om ontwikkelingsgericht te werken en de 

betekenis van handelingsplanning verkennen op niveau van SWP - GWP – IHP. 

• OD: ontwikkelingsdoelen / focusdoelen gebruiken binnen handelingsplanning. 

• Zill als gemeenschappelijk ordeningskader om naar ontwikkeling te kijken? Met welke 

referentiekaders streven we in het buitengewoon onderwijs de vooropgestelde doelen na 

gekoppeld aan onze specifieke doelgroep? 

 

1.7 Personeelsreglementering gewoon basisonderwijs 

Els Goeminne en Suzy Sterck 

2 sessies – enkel BaO 

 

We wijzen jullie de weg naar de verschillende bronnen betreffende personeelsregelgeving. Tijdens 

de sessies behandelen we diverse thema’s die zich tijdens de loopbaan van een personeelslid kunnen 

voordoen: TABD, TADD, vaste benoeming, reaffectatie, verlofstelsels. Omkadering, personeels-

formatie en prestatieregeling zijn tevens belangrijke onderwerpen die aan bod komen. Aan de hand 

van concrete praktijkvoorbeelden verduidelijken we de regelgeving. Er is tijd om actuele vragen rond 

personeelsreglementering te bespreken. 

 

1.8 Engagementsverklaring en het OKB in mijn praktijk 

Ellen Bauwens  

1 sessie - BaO en BuO 

 

In 'Opdrachten voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen' staan vijf opdrachten voor de leraren 

en lerarenteams die werkzaam zijn in het katholiek basisonderwijs. Ze vormen een referentiekader 

om een schooleigen opvoedingsproject uit te werken. In deze sessie vertrekken we vanuit de 

engagementsverklaring van KathOndVla om dan een brug te maken naar het OKB. We verkennen het 

OKB en leggen linken met onze eigen school. 

  



 schooljaar 2022-2023 

Oost-Vlaanderen  pagina 5 

 

1.9 Coachend klasbezoek in de lagere school 

Kristien Coppens  

1 sessie – BaO en BuO  

 

De eerste stap om, naast de korte bezoekjes in de verschillende klassen, ook daadwerkelijk een 

gericht klasbezoek te doen, is voor de beginnende schoolleider vaak een drempel.  

In deze sessie situeren we het klasbezoek binnen de loopbaanbegeleiding van elke leerkracht en 

binnen kwaliteitszorg.  

• We staan stil bij de vraag: hoe begin ik aan een klasbezoek in mijn school? 

• Hoe leer ik leerkrachten kennen in hun professioneel handelen?  

• We nemen een aantal kijkwijzers mee. 

 

1.10 Eigentijdse visie op kleuteronderwijs 

Ingrid Mattheeuws 

1 sessie - enkel BaO  

 

Uitgaande van een ontwikkelingsgerichte kijk op basisonderwijs, verkennen we de specificiteit van 

kleuteronderwijs. 

• Wat zien we kleuters doen? 

• Wat zegt dit over ontwikkeling, over hun manier van leren? 

• Wat herkennen we vanuit het curriculum ZILL? 

• Welke onderwijsarrangementen dragen bij aan de ontplooiing van jonge kinderen? 

• Hoe coach ik mijn team in hun professionele groei? 

• Op welke manier is het opvoedingsproject van onze school zichtbaar in onze kleuterschool? 

 

1.11 SWP 

Kristien Coppens en Ingrid Mattheeuws 

1 sessie – enkel BaO 

 

In deze sessie leer je enerzijds het decretaal verplichte schoolwerkplan kennen en anderzijds 

schoolwerkplanning als een dynamisch proces op school. We zoomen in op het referentiekader 

onderwijskwaliteit als een middel om de kwaliteitsverwachtingen in je SWP te borgen. Je ontdekt op 

welke manier het SWP een houvast biedt om de samenhang tussen visie, beleid en praktijk te 

realiseren. 
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1.12 Startdag nieuwe schoolleiders 

Pedagogisch begeleiders en godsdienstinspectie 

2 sessies - BaO en BuO 

 

Deze dag brengen we alle nieuwe schoolleiders samen. We maken kennis met de bedoeling en de 

inhoud van de ProfS-opleiding en de plaats waar dit telkens zal doorgaan. De pedagogische begeleiding 

regio Oost-Vlaanderen, de godsdienstinspectie en de ProfS-medewerkers stellen zich voor. Er worden 

ook concrete afspraken gemaakt voor de verdere praktijkbegeleiding. 

 

1.13 Reflectiegroepen 

Pedagogisch begeleiders  

4 sessies en een afrondingsmoment - BaO en BuO  

 

Reflectie is een essentieel instrument om als schoolleider jezelf en je werk constructief en kritisch 

te blijven benaderen. Reflecteren kan je leren én verdiepen door samen met je collega’s stil te staan 

bij concrete praktijkverhalen. Er wordt gekeken naar je eigen functioneren en naar de werksituatie. 

Je krijgt concrete handvatten aangereikt om jouw praktijk opnieuw of anders aan te pakken. Je wordt 

je bewuster van jezelf en de factoren die in je praktijk meespelen. Iedereen rond de tafel is actieve 

deelnemer, iedereen ‘leert’ aan de ervaring van de anderen. 

Zowel in het tweede als derde jaar loopt dit reflectietraject door. 
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MODULES VAN HET TWEEDE JAAR 

 

2.1 Jobbeleving: ervaringen, gewaarwordingen en percepties van een 

beginnend schoolleider 

Peter Van Iseghem 

1 sessie - BaO en BuO 

 

In deze sessie geven we je gerichte en gepersonaliseerde feedback over jouw functioneren en jouw 

welbevinden als beginnende directeur. Hiervoor baseren wij ons op de resultaten van de online 

bevraging die we uitvoerden in je eerste jaar als schoolleider. Voor dit onderzoek en deze feedback 

werken wij nauw samen met Prof. Geert Devos. We gaan in gesprek over de autonomie in je werk, je 

werkhoeveelheid, je tijdsbesteding, de jobtevredenheid en je jobenthousiasme. We vergelijken jouw 

persoonlijke resultaten met de algemene resultaten van dit onderzoek en gaan na wat dat voor jou 

betekent. Daarna bekijken we enkele factoren die bijdragen aan het volhouden van deze fantastische 

job en wat dat betekent voor je persoonlijk leiderschap. 

 

2.2 Leiden van een lerende organisatie!! Wat vraagt dat van leiders? 

Marita Stas 

4 sessies – BaO en BuO 

 

We bieden in deze module inzichten in het leren en veranderen bij volwassenen, gaan in op de 

reflectie op het eigen team vanuit een leerperspectief en geven concrete handvatten om mee aan de 

slag te gaan in functie van de lerende organisatie. Wat hebben leiders te stimuleren aan groei en 

ontwikkeling bij hun medewerkers. Hoe deel je de verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke 

leren? Hoe daag je mensen uit om te veranderen naar participatief gedrag? Hoe kunnen we leren van 

de groei van onze organisatie en samen kijken hoe we klaar leren worden voor de ontluikende 

toekomst? 

 

2.3 Communiceren en motiveren 

Karina Verhoeven 

4 sessies - BaO en BuO 

 

In je tweede jaar als directie wordt de kracht van jezelf als motivator duidelijk. Je zet visie uit. Je 

begeleidt je team in de richting die de school nodig heeft. Thema’s die aan bod komen, zijn: 

• Hoe ontwikkel ik een moedig en gedurfd leiderschap door mijn communicatie? 

• Hoe stimuleer ik personeelsleden van verschillende leeftijden om samen te werken? 
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• Hoe buig ik verschillen tussen personeelsleden om tot een krachtig voordeel voor de school? 

• Hoe communiceer ik over veranderingen op een motiverende wijze? 

• Welke communicatieve interventies kan ik toepassen bij weerstanden in veranderingsprocessen? 

• Hoe werk ik een communicatiestrategie uit voor het gebruik van digitale media? 

 

2.4 Hoe zet ik een interdisciplinair team flexibel en strategisch in? 

Bart Jaminé en Wouter Jaecques 

2 sessies - enkel BuO 

 

We staan stil bij de eigen schoolwerking en situeren deze op een continuüm van uni-disciplinair 

samenwerken tot trans-disciplinair samenwerken. Hoe zet ik paramedici en ambulante leerkrachten 

interdisciplinair in op alle niveaus: school - groep - individueel en binnen de verschillende fasen van 

handelingsplanning? We gaan concreet aan de slag met de praktische organisatie van het 

lestijdenpakket: creatief denken met uren en lestijden vanuit doelen en prioriteiten van de school. 

In de namiddag wordt tijd voorzien voor collegiale consultatie. 

 

2.5 Loopbaanbegeleiding in dialoog 

Els Goeminne 

1 sessie - BaO en BuO 

 

De kwaliteit van een school wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. 

Onderwijsinstellingen dienen bij hun interne kwaliteitszorg dus ook aandacht te hebben voor de 

aanvangs- en verdere loopbaanbegeleiding van hun personeelsleden. Uiteraard zal niet alleen bij de 

aanwerving, maar gedurende de gehele loopbaan blijvende zorg noodzakelijk zijn om personeelsleden 

te begeleiden in hun groei en professionalisering. Hierbij zullen de functiebeschrijving, 

functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument zijn.  

We focussen op het positieve aspect van de functiebeschrijvingen in het kader van 

loopbaanbegeleiding. We hebben het over de aanvangsbegeleiding en de beoordeling in het kader van 

het verwerven van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. We maken je wegwijs 

in de tool voor het  opstellen van een goede functiebeschrijving. 

 

2.6 Identiteit in de lerende organisatie 

Bellinda Staelens en inspectie godsdienst 

1 sessie - BaO en BuO 

 

We leggen de klemtoon op de kerntaak van een school: leren. We verkennen het leerplan ZILL vanuit 

de bril van identiteit. We werken rond de wegwijzers naar vorming en vanuit OKB aan de opdrachten 

2 (werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod), 3 (werken aan een stimulerend 

opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak) en 4 (werken aan de ontplooiing van 

ieder kind, vanuit een brede zorg). We gaan in op de krachtlijnen voor pastoraal in de KDS.  

We bekijken daarnaast ook het vak r.k.-godsdienst en de inbedding ervan in het leerplan ZILL. We 

mogen daarvoor rekenen op de expertise van de inspecteurs-adviseurs r.k.-godsdienst.  
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2.7 Startmoment 

1 sessie – BaO en BuO  

Reflectiegroepbegeleiders 

 

We hebben mekaar lang moeten missen en hebben elkaar live in lange tijd niet gezien door Corona. 

We zetten in op groepsvorming en zorgen voor een warm onthaal. 

We koppelen hieraan een reflectiemoment met de reflectiegroepbegeleiders. 

 

2.8 Flitsbezoek en de reflectieve dialoog  

Kristien Coppens 

1 sessie - BaO en BuO 

 

Als schoolleider werk je samen met je team, voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs in jouw 

school, maar … Heb jij zicht op de kwaliteiten en de talenten van je leerkrachten? Weet jij hoe zij in 

de klas het onderwijs organiseren en hoe zij omgaan met hun leerlingen? Zou jij graag je leerkrachten 

vanuit een positieve bril willen begeleiden en motiveren? Wil je graag met hen in gesprek gaan over 

hun onderwijspraktijk? Het antwoord op deze vragen zal veelal zijn: Ja, maar wanneer? Flitsbezoeken 

kunnen een oplossing bieden. We leren ook hoe we een reflectieve dialoog kunnen voeren met als 

doel leerkrachten te laten reflecteren over hun professioneel handelen. 

 

2.9 Hoe kan een krachtige leeromgeving er uitzien in een kleuterklas? 

Ingrid Mattheeuws en reflectiegroepbegeleiders  

2 sessies - enkel BaO  

 

We verkennen enkele basiskenmerken voor het inrichten en organiseren van een krachtige 

leeromgeving voor het jonge kind. We bezoeken een kleuterschool waar we deze kenmerken kunnen 

ontdekken en onze persoonlijke kijk kunnen verbreden en verdiepen. 

 

2.10 Schoolwerkplan en schoolwerkplanning  

Kristien Coppens en Ingrid Mattheeuws  

1 sessie – BaO en BuO 

 

In deze sessie leer je enerzijds het decretaal verplichte schoolwerkplan kennen en anderzijds 

schoolwerkplanning als een dynamisch proces op school. We zoomen in op het referentiekader 

onderwijskwaliteit als een middel om de kwaliteitsverwachtingen in je SWP te borgen. Je ontdekt op 

welke manier het SWP een houvast biedt om de samenhang tussen visie, beleid en praktijk te 

realiseren. 
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2.11 IDP als krachtig instrument voor kwaliteitsontwikkeling op school 

Werner Bosman  

1 sessie - enkel BaO  

 

Effectieve scholen zien toetsdata niet als een vaststaand gegeven waarop ze geen invloed hebben, 

maar als uitkomst van de kwaliteit van het geboden onderwijs. Goede resultaten worden gevierd 

en gezien als een bevestiging van de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt. Toetsdata 

worden gebruikt om het leren en het onderwijs voortdurend te verbeteren. (Hollingsworth, J. & 

Ybarra, S., Expliciete Directe Instructie, 2009.) 

Met de IDP’s wil het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de scholen een gevalideerd evaluatie-

instrument aanreiken om de interne kwaliteitsontwikkeling van de school te ondersteunen. De IDP-

resultaten zijn outputgegevens waarmee de school haar eigen werking kan beoordelen en 

optimaliseren. In het kader van het gebruik van data in de kwaliteitsontwikkeling van de school, zal 

het belang van het gebruik van de IDP’s alleen maar toenemen. Deze sessie wil dit toelichten en 

hiertoe concrete handvatten aanreiken. 

 

2.12 Werk maken van gelijke onderwijskansen  

Henk De Reviere 

2 sessies – enkel BaO 

 

Het vademecum zorg basisonderwijs werd geactualiseerd, uitgebreid met gelijke onderwijskansen en 

afgestemd op Zill, het decreet leerlingenbegeleiding en het referentiekader onderwijskwaliteit (OK). 

In deze sessies focussen we vooral op het gelijke onderwijskansenbeleid. Wat is het verschil tussen 

zorg en gelijke onderwijskansen? Waar situeert gelijke onderwijskansen zich binnen ROK? Waar 

situeert gelijke onderwijskansen zich in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs? Hoe kan 

men werken aan gelijke onderwijskansen op school-, klas– en leerlingenniveau? Hoe onderzoekt de 

onderwijsinspectie het zorg – en gelijke onderwijskansenbeleid? 

 

2.13 Reflectiegroepen 

Reflectiegroepbegeleiders : Kristien Coppens, Ingrid Mattheeuws, Sofie Talpe, Ellen Bauwens, 

Birgit de Man  

4 sessies - BaO en BuO 

 

De reflectiegroepen lopen door in het tweede jaar. 
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MODULES VAN HET DERDE JAAR 

 

3.1 Persoonlijk leiderschap en leeraanpak a.d.h.v. het onderzoek jobbeleving 

Peter Van Iseghem 

1 sessie - BaO en BuO 

 

In deze sessie geven we je gerichte en gepersonaliseerde feedback over jouw functioneren en jouw 

welbevinden als beginnende directeur. Hiervoor baseren wij ons op de resultaten van de online 

bevraging die we uitvoerden in je eerste en tweede jaar als schoolleider. We staan vandaaruit ook 

stil bij hoe jouw leiderschap zich verder kan ontwikkelen na de ProfS-opleiding. Ten slotte reiken we 

je enkele leerkansen aan voor de verdere ontwikkeling van het onderwijskundig leiderschap. 

 

3.2 Leiding geven aan kwaliteitsontwikkeling  

Diane Van Hove 

2 sessies - BaO en BuO  

 

Kwaliteitsontwikkeling (het invoeren van innovaties en veranderingen) valt of staat met het 

beleidsvoerend vermogen van je school of instelling. Maar wat is dat precies? Hoe kun je met je team 

een sterk beleid voeren? Uit onderzoek blijkt dat je het beleidsvoerend vermogen kunt concretiseren 

in acht pijlers, pijlers die je ook terugvindt in de vorm van een aantal kwaliteitsverwachtingen van 

het referentiekader voor onderwijskwaliteit. In deze sessie gaan we aan de hand van concrete 

praktijkvoorbeelden en ondersteunende materialen na hoe we leiding kunnen geven aan 

schoolontwikkeling en dus hoe we als leidinggevende samenwerking, reflectie, innovatief vermogen, 

gezamenlijke doelgerichtheid … kunnen stimuleren. 

 

3.3 Communicatie: conflicthantering en bemiddeling, onderhandelen  

Martine Van Obbergen en Marita Stas  

4 sessies - BaO en BuO   

 

In het dagelijks omgaan met elkaar hebben we met verschillen te maken. Als we deze verschillen niet 

in goede banen weten te leiden, krijgen we geschillen en die leiden tot conflicten. Het omgaan met 

weerstanden, het op elkaar afstemmen, het overtuigen, het omgaan met tegengestelde opvattingen 

vraagt een grote communicatieve vaardigheid.  
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De schoolleider moet zijn/haar sterke kanten en zijn/haar leerpunten leren kennen in het hanteren 

van conflicten, in het bemiddelen en bij het onderhandelen over een voor alle betrokkenen haalbare 

kaart. 

 

3.4 Zorg- en kansenbeleid op school  

Bert De Jonghe 

2 sessies - BaO en BuO  

 

Een zorg- en kansenbeleid voeren, is een kerntaak van elke basisschool. In deze 2 sessies zoomen we, 

vanuit het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, in op voorwaarden en mogelijkheden om 

een geïntegreerd zorg- en gelijke kansenbeleid uit te bouwen. We reflecteren de inhouden van het 

vademecum op je schoolsituatie. We doorlopen het zorgcontinuüm en bekijken hoe de school voorziet 

in brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben. We koppelen hieraan de 

4 begeleidingsdomeinen van leerlingbegeleiding. De link met het referentiekader voor 

onderwijskwaliteit (ROK) wordt gelegd. Verder gaan we met elkaar in gesprek en wordt ingespeeld 

op noden en zorgen van de groep omtrent het onderwerp. 

 

3.5 Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB). Brede 

maatschappelijke verwachtingen 

Hans Verpoest  

1 sessie – BaO en BuO 

 

“Is deze leerling goed genoeg voor mijn school?” of “Is mijn school goed genoeg voor deze leerling?” 

De toekomst van het buitengewoon onderwijs hangt samen met de mate waarin kwaliteitsvol inclusief 

onderwijs wordt geboden in alle scholen en voor alle leerlingen. In deze sessie gaan we hierover stevig 

in debat. We reflecteren over onze eigen schoolorganisatie en schoolvisie… iets wat een schoolleider 

af en toe eens moet doen!   

 

3.6 Kwaliteitsontwikkeling vanuit identiteit 

Bellinda Staelens 

1 sessie - BaO en BuO 

 

We kijken naar kwaliteitsontwikkeling vanuit de bril van identiteit. We verkennen het Referentiekader 

voor Onderwijskwaliteit (ROK). We bekijken hoe identiteit kansen biedt in verschillende 

beleidsdomeinen (vb. personeelsbeleid, logistiek beleid, …). Met betrekking tot de 

noodzakelijke/verplichte beleidsplannen kijken we samen kritisch naar het opvoedingsproject van de 

eigen school. In OKB nemen we tot slot opdracht 5 (werken aan de school als gemeenschap en als 

organisatie) onder de loep. 
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3.7 Startdag  

reflectiegroepbegeleiders 

1 sessie – BaO en BuO  

 

We hebben mekaar lang moeten missen en hebben elkaar live in lange tijd niet gezien door Corona. 

We zetten in op groepsvorming en zorgen voor een warm onthaal en maken tijd voor uitwisseling en 

delen van ervaringen. 

 

3.8 Bezoek AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten) 

Ellen Bauwens en Sofie Talpe 

2 sessies - BaO en BuO  

 

Je maakt kennis met de structuur en de werking van AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten). De 

verschillende diensthoofden van AgODi stellen hun dienst voor: de beleidsvoorbereiding en 

de -uitvoering voor het personeel en de scholen. Je krijgt toelichting bij de actuele regelgeving en 

de te verwachten wijzigingen van de regelgeving voor het komende schooljaar. Nadien is er een 

kennismaking met de verschillende diensten waar de directies en de schoolsecretariaten mee samen 

werken. Er is een persoonlijke ontmoeting met de medewerkers van het werkstation en het 

schoolbeheerteam. Alle deelnemers ontvangen een handige en bruikbare documentatiemap 

uitgewerkt door AgODi. 

 

3.9 Hoe kan ik als schoolleider ook begeleider zijn van mijn LO-leerkracht? 

Gerda Geenens 

2 sessies - Bao en BuO 

 

Het begeleiden van leerkrachten bewegingsopvoeding in kleuter- en lager onderwijs is heel specifiek. 

We gaan dieper in op de visie op goede bewegingsopvoeding in het basisonderwijs en onderzoeken 

mogelijkheden om als directeur de leerkrachten bewegingsopvoeding in hun opdracht te begeleiden 

binnen de bewegingsgezinde basisschool. 

We staan ook stil bij de vraag: hoe begin ik aan een klasbezoek bij de leerkracht bewegingsopvoeding 

in mijn school? Je krijgt ook een kijkwijzer mee. 

In deze sessie situeren we het klasbezoek binnen de loopbaanbegeleiding van de leerkracht 

bewegingsopvoeding en binnen kwaliteitszorg. 

 

3.10 Coachende klasbezoeken in de kleuterschool 

Ingrid Matheeuws en reflectiegroepbegeleiders Kristien Coppens, Sofie Talpe en Gerda Geenens 

1 sessie - enkel BaO 

 

Binnen een krachtige leeromgeving leveren leer-krachten, vanuit wie ze zijn en vanuit de keuzes die 

ze maken, leerkansen aan jonge kinderen. We observeren leraren kleuteronderwijs binnen een 

krachtige leeromgeving en verkennen methodieken om hierover in gesprek te gaan. We oefenen in 

het geven van feedback n.a.v. deze klasbezoeken. 
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3.11 Reflectiegroepen 

Reflectiegroepbegeleiders: Kristien Coppens, Ingrid Mattheeuws, Sofie Talpe en Gerda Geenens 

4 sessies en een afrondingsmoment - BaO en BuO 

 

De reflectiegroepen lopen door in het derde jaar. 

 

3.12 Meet en Greet: hospiteren bij een ervaren directeur 

Kristien Coppens en Ellen Bauwens  

1 sessie - BaO en BuO 

 

Hospiteren is een krachtige manier om bij te leren. We regelen voor jou een ‘blind date’ met een 

ervaren directeur basisonderwijs. Je mag bij een halve dag meelopen in de school, vragen stellen en 

ervaringen delen. Wie weet groeit hieruit een fijn professioneel contact waar je ook na ProfS nog 

terecht. 

 

Certificaatsuitreiking 

Kristien Coppens/Pedagogisch begeleiders en godsdienstinspectie 
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PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

 

De ProfS-opleiding wordt georganiseerd door de Dienst School- & kwaliteitsontwikkeling van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen. De ProfS-modules worden gegeven door een team van deskundigen bestaande 

uit pedagogisch begeleiders, medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en externe 

medewerkers. Samen zorgen we voor een coherent aanbod dat aansluit bij de noden van de 

beginnende directeur. Daarnaast kan elke beginnende directeur rekenen op begeleiding en 

ondersteuning van haar/zijn eigen verbindingspersoon van de pedagogische begeleiding in haar/zijn 

regio.  

 

Informatie 

Wie vragen heeft over ProfS of wil starten aan de ProfS-opleiding neemt 

contact op met de regionaal ProfS-verantwoordelijke  

Kristien Coppens 

Scheldehoek 2 bus 1.2  

9260 Wichelen  

GSM nr : 0498 86 49 16  

E-mail : kristien.coppens@katholiekonderwijs.vlaanderen  

 

Algemene informatie is ook te vinden op de website van ProfS 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/profs.  

 

Inschrijvingsprocedure 

Beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs) schrijven zich voor ProfS in via 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/profs.  

Indien de inschrijving niet lukt, neem je contact op met de Academie via 

nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen. Hierbij vermeld je je eigen naam, de naam van de 

school, het instellingsnummer en het e-mailadres van de school en eventueel het instellingsnummer 

van je voormalige school mocht je van school veranderen als directeur. 

mailto:kristien.coppens@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/profs
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/profs
mailto:nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Je ontvangt bij inschrijving een inschrijvingsmail en bij het begin van het schooljaar een 

bevestigingsmail van jouw inschrijving. 

• Indien je nog niet geregistreerd was op www.nascholing.be is dat bij de inschrijving gebeurd en 

ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail. 

• Voor wie geregistreerd was, blijft de inlogcombinatie geldig. 

In beide gevallen kun je steeds via www.nascholing.be je gebruikersnaam en wachtwoord opvragen 

(een gebruikersnaam kun je opvragen maar kan niet aangepast worden, een wachtwoord kan 

opgevraagd en aangepast worden). 

Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgden, kunnen zichzelf online inschrijven voor het 

erop volgende jaar. Zij ontvangen begin juli hiertoe een oproep. Zij krijgen eveneens een 

inschrijvings- en bevestigingsmail toegestuurd eens hun inschrijving in orde is. 

Bij vragen in verband met de inschrijving kan je contact opnemen met de Academie op het 

telefoonnummer 02 507 07 80 of via e-mail nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen. Gelieve 

steeds het instellingsnummer van je school te vermelden. 

  

Kostprijs  

De deelname in de kosten bedraagt € 560 per cursusjaar. Deze prijs omvat de cursusmomenten, 

syllabi, koffie, eventuele broodjesmaaltijden en administratie.  

 

Certificaat  

De schoolleider die deze opleiding voltooid heeft, ontvangt het ProfS-certificaat.    

 

Plaats en data  

Op de website http://www.nascholing.be kun je, na aanmelden, op 'mijn inschrijvingen' of 'mijn 

kalender', terecht voor praktische informatie zoals de plaats en data van de diverse sessies. 

 

http://www.nascholing.be/
http://www.nascholing.be/
mailto:nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://www.nascholing.be/

