
Stilstaan is achteruitgaan 

 

 

Binnen GO! Scholengroep Rivierenland is er het voorbije jaar op bestuursniveau veel aandacht en energie 

gegaan naar een actualisering van onze onderwijsvisie. Uitgangspunt voor deze oefening is de opmaak van 

een ‘integraalplan’ voor onze scholengroep. 

 

Dat is overigens een oefening die in alle scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

gebeurt. Het project wordt over vier jaar verspreid en zal in 2018 volledig afgerond zijn. Het integraalplan van 

onze scholengroep zal in het voorjaar van 2017 afgerond zijn. 

 

Alles draaide daarbij rond die ene centrale vraag: “Welke scholen willen wij in 2030 zijn?“ Wie scholen zegt, 

denkt waarschijnlijk in de eerste plaats aan schoolgebouwen. Maar de gebouwen zijn natuurlijk geen doel op 

zich. Scholen zijn veel meer dan gebouwen. Het zijn omgevingen waar ‘lerenden’ kennis vergaren, eigen 

talenten ontdekken en ontwikkelen, leren samenwerken, vertrouwen opdoen, … De schoolinfrastructuur is 

geen doel, maar een middel om een uitdagende leeromgeving te creëren. 

 

Binnen het proces van de integraalplannen is heel veel tijd en aandacht gegaan naar het onderwijskundige 

aspect. Tijdens de besprekingen tussen College van Directeurs en Raad van Bestuur ontstond heel snel 

eensgezindheid over de noodzaak om onze onderwijspraktijk voortdurend te vernieuwen. Hiermee zetten wij 

in feite de lijn door die wij al sinds 2001 volgen. In onze basistekst schreven wij toen al: “De scholengroep 

ondersteunt en stimuleert samen met de scholengemeenschappen onderwijsvernieuwing op maat en 

professionalisering van alle beleidsniveaus, teams en teamleden.” Deze ondersteuning en stimulering gebeurt 

binnen onze scholengroep al jaren zowel op pedagogisch vlak (bvb. klasdifferentiatie in basisonderwijs) als op 

materieel vlak (bvb. Projecten rond ICT-hardware).  

 

Deze projecten worden overigens regelmatig geëvalueerd en zijn in de voorbije jaren bijgestuurd en 

vernieuwd. Dat is ook nodig, omdat de wereld rondom ons ook snel verandert. De vierde industriële revolutie 

is één van die grote mutaties.  

 

Wij willen onze lerenden voorbereiden op een zo sterk mogelijke plaats binnen die snel veranderende 

samenleving. Vanuit dit besef werd in 2016 heel onze werking kritisch en toekomstgericht bekeken: de 

schoolinfrastructuur, de schoolorganisatie, de onderwijsmethodiek, de klaspraktijk,… Op al deze vlakken 

kwam steeds dezelfde conclusie terug: ‘stilstaan is achteruitgaan’. En daarbij moeten wij natuurlijk ook 

rekening houden met een aantal beleidsdossiers die op niveau van de Vlaamse Gemeenschap worden 

geïmplementeerd, zoals de hervorming secundair onderwijs, de hervorming van de leerlingbegeleiding, de 

evolutie naar inclusief onderwijs,…. 

 

Wij moeten voortdurend innoveren om aan al onze lerenden de beste kansen te bieden voor hun eigen en 

onze gemeenschappelijke toekomst. Wij willen onze scholen uitdagen om het label ‘scholen 4.0' te verdienen. 

Onze scholengroep zal daarbij – zoals in het verleden – ondersteunen en stimuleren. 
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