
‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken 
en duiden van informatie aan de 
personeelsleden en leden van de 
schoolraden bijdragen tot een grotere 
betrokkenheid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep Rivierenland.
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met een goed gevoel in vakantie !!!
587 deelnemers
Het is al voor de derde maal dat onze scholengroep een 
bevraging welbevinden organiseert. Niet minder dan 587 
collega’s namen in mei een kwartiertje de tijd om de bevraging 
in te vullen. Het groot aantal deelnemers is een succes. Het 
maakt ook dat de resultaten van de bevraging als relevant 
kunnen beschouwd worden. 
De resultaten van deze bevraging geven geen 
wetenschappelijk rapport over de schoolwerking. Maar de 
resultaten geven wel een belangrijke indicatie over belangrijke 
aspecten van de schoolwerking.  De feedback die de 587 
personeelsleden via hun deelname hebben gegeven, betekent 
een belangrijke bijdrage in het zelfevaluatieproces van onze 
onderwijsinstellingen. In een tabel lees je het de resultaten 
voor jouw en andere onderwijsinstellingen

vakantiewerk
Van de resultaten worden tijdens de schoolvakantie 
uitgebreide rapporten gemaakt. Dit gebeurt zowel op niveau 
scholengroep, niveau scholengemeenschap(pen) als op 
niveau school.  Deze rapporten zullen eind augustus aan alle 
personeelsleden individueel overgemaakt worden. Concreet 
betekent dit dat de personeelsleden die binnen smartschool 
werken via een bijlage bij een bericht het uitgebreide 
schoolrapport krijgen toegestuurd. 

rapportering
Wij voorzien een voorstelling van de rapporten per school 
in september. Op de personeelsvergadering worden 
de resultaten toegelicht en geduid. Dat is meteen een 
opwarmertje voor het echte werk want op basis van de 
bevraging (en andere elementen) dienen 1 of meerdere 
actieplannen opgemaakt.

De rapporten die op de scholengroep voor elke 
onderwijsinstelling worden aangemaakt, laten toe om de 
evolutie van de eigen school op verschillende aspecten van 
het welzijnsbeleid in kaart te brengen. Het resultaat van de 
eigen school kan voor elke vraag ook vergeleken worden met 
het gemiddelde van de scholen van de scholengemeenschap. 

aangeschreven respons % respons

De Blokkendoos
32 23 72%

De Linde
33 23 70%

De Schorre
14 7 50%

t Pleintje
37 21 57%

t Venneke
37 14 38%

De Tovertuin
20 16 80%

Himo
29 15 52%

Boom Park
52 31 60%

De Hoeksteen
44 22 50%

t Kasteeltje
29 23 79%

BSBO Groenlaar
242 111 46%

MS Den Brandt
46 21 46%

Atheneum Klein-Brabant 46 30 65%

Atheneum Boom
75 36 48%

TA Den Biezerd
50 27 54%

Atheneum Willebroek 107 55 51%

SBSO Groenlaar
138 66 48%

DKO
34 27 79%

CVO
53 9 17%

Klim-Op
22 10 45%

totaal
1140 587 51%
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met een goed gevoel in vakantie !!! Voordat de school tot de keuze van 
actievoorstellen overgaat, worden deze 
ook besproken op de schoolraad en 
het basiscomité van de school. Voor de 
schoolraad valt de bespreking van de 
bevraging welbevinden onder de algemene 
bevoegheidsbepalingen, zoals die staan 
beschreven in het bijzonder decreet van 
het gemeenschapsonderwijs. De leden 
van de schoolraden zullen ook allemaal 
een exemplaar van de (school)bevraging 
welbevinden ontvangen.

In een enkel geval kan op basis van dit rapport 
bijkomende begeleiding voor de school 
ingeschakeld worden. 

Een bespreking op het lokale syndicale 
comité valt dan weer onder de bepalingen 
van het syndicaal statuut, dat o.a. stelt: “De 
bestuursorganen moeten in de overlegcomités 
overleggen over aangelegenheden met 
betrekking tot het welzijn, zoals bedoeld in 
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van werknemers bij de uitvoering van 
hun werk.”

Het is pas daarna dat de school echt tot het 
formuleren van actievoorstellen overgaat. 
Deze acties kunnen heel breed zijn (bvb rond 
verminderen van werkdruk) of heel concreet 
zijn (bvb hygiëne in toiletten). 

gebeurt er iets met de resultaten?
Het is logisch dat deze vraag gesteld wordt. 
Het is ook maar niet meer dan normaal dat 
er inderdaad iets gebeurt met de resultaten. 
Veel mensen hebben de tijd genomen 
om de bevraging in te vullen. Op niveau 
scholengroep wordt er veel tijd geïnvesteerd 
in de verwerking van de resultaten.  En 
ja:  in de meeste scholen kunnen positieve 
resultaten van de acties uit de vorige 
bevraging aangeduid worden. 

Maar misschien moeten wij nog leren om 
hierover beter te communiceren en de 
ondernomen acties ook terug te koppelen 
naar de bevraging welbevinden.

Ook op niveau van de scholengroep en de 
scholengemeenschap zullen de resultaten 
grondig geanalyseerd worden. Zij zullen 
uitvoerig besproken worden op het college 
van directeurs en de Raad van Bestuur. 
Natuurlijk zal het punt ook geagendeerd 
worden op het syndicaal overleg op 
niveau scholengroep. Ook op het 
niveau van de scholengroep zullen wij 
(zoals ook in het verleden) kijken of wij 
gemeenschappelijke acties moeten 
ondernemen, op basis van de bevraging 
welbevinden.

goed gevoel primeert !
Verbetering kan en moet. Toch 
moeten wij ons hoeden voor 
zwartkijkerij. Uit de bevraging 
welbevinden blijkt ook dit jaar dat 
het overgrote deel van de mensen 
zich goed voelen in onze scholen. Iets meer 
dan 3 personeelsleden hebben een negatief 
gevoel.  De grafiekjes geven aan dat zowel 
in het basis als het secundair onderwijs 87% 
van de teamleden zich ‘goed voelen’ in hun 
school of centrum. Zeker bij het begin van de 
schoolvakantie mag dit extra in de verf gezet 
worden en mogen wij allemaal met een goed 
gevoel in vakantie gaan!
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muco-project de linde

mogen wij jullie deze leerling voorstellen:
Witze, 10 jaar, leerling van basisschool De Linde in Bornem, bmx-er, motorcrosser, 
snowboarder, mucopatiënt, lachebek, levensgenieter,…

Witze stond dit jaar centraal binnen een solidariteitsactie die door onze leerlingenraad op 
touw werd gezet. 

Een heel mooi idee, dat ook onmiddellijk gevolgd werd door het hele team.

Een werkgroep werd opgestart en op regelmatige basis werd overleg gepleegd met de 
mama van Witze.

We moesten heel duidelijk weten wat kon/niet kon en wat Witze zelf wou/niet wou,…

Al heel snel werd duidelijk dat heel de actie moest bestaan uit 3 grote delen:

informeren 
Alle kinderen, van kleuters tot 6de leerjaar, kregen op hun 
niveau informatie over de ziekte mucoviscidose aan de hand 
van een mooie PowerPoint, gemaakt door de mama van Witze. 
Hieruit leerden onze kinderen wat Muco is, waarom Witze 
dikwijls een beetje te laat op school toekomt en waarom hij 
regelmatig naar het ziekenhuis moet.

sportactiviteiten 
In de klassen werd een verhoogd accent op sport gelegd 
tijdens het project, omdat sport voor een mucopatiënt erg 
belangrijk is om de longfunctie zo lang mogelijk optimaal te 
houden. Er was ook een triatLinde-dag, een dag waarop de 
leerlingen afstanden gezwommen, gefietst en gelopen hebben. 

Samen hebben zij 39,12 km gezwommen, 772 km gefietst 
en 422,40 km gelopen.

Als je dan weet dat het die dag één van de natste dagen van 
mei was, is dit toch wel een heel knappe prestatie! Maar alle 
kinderen wilden dit graag volbrengen als solidaire steun aan 
Witze.

geld inzamelen 
Deze sportactiviteit kon gesponsord worden.

Ook werden er superschattige knuffelaapjes verkocht. 

De opbrengst, 3000 euro,  ging volledig naar de 
Mucovereniging, die het geld gebruikt voor onderzoek naar 
een beter en langer leven voor alle muco-patiënten.

Op maandag 27 mei vond de apotheose van ons project 
plaats.  

Die voormiddag stonden Witze en zijn hobby volop in de 
belangstelling. Hij gaf een spetterende demonstratie op zijn 
moto, alle klassen verrasten hem, zijn ouders en grootouders 
met optredens, naamgedichten, tekeningen en zelfs een 
verkwikkende work-out.

Honderden ballonnen werden opgelaten met de vraag een 
kaartje of een boodschap terug te sturen. De school mocht er 
tientallen ontvangen.
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op elk feest hoort een verrassing.
Witze kreeg een gehandtekende shirt van zijn groot idool 
Jeffrey Herlings, een gerenommeerd motorcrosser met 
internationale erkenning. 

Ook de Mucovereniging was aanwezig om de cheque in 
ontvangst te nemen. 

Maar Witze was echt de ster! Gefotografeerd door 
verschillende persmensen, een heus televisie-interview mogen 
geven: het zal je maar overkomen! 
Maar de school is zo ontzettend fier! Het was een positieve 
actie vol hoop,  met veel liefde en gulle harten. Er waren 
grappige momenten, er waren emotionele momenten. 

Bijzonder fier was onze school toen Witze ons  de beker 

”school met een warm hart“ overhandigde.

Dit is wat onze kinderen leerden:

Wat is muco? 

Mucoviscidose is een heel lang woord, daarom 
gebruiken we meestal het kortere woord “muco”. 
Als je muco hebt, heb je op verschillende plaatsen in 
je lichaam last van “taai slijm”. Daarom noemt men 
muco ook wel de “taaislijmziekte”. Iedereen, dus 
ook iemand zonder muco, heeft slijm in zijn lichaam. 
Maar als je muco hebt, is dat slijm te taai: het is te 
dik en te kleverig. Dit taaie slijm kan de luchtwegen 
verstoppen, waardoor de ademhaling niet goed 
gebeurt. Het taaie slijm kan ook de dunne buisjes 
in de pancreas of alvleesklier verstoppen. Daardoor 
verloopt de spijsvertering moeilijk. 5
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Elk schooljaar starten in onze scholengroep ruim 150 nieuwe personeelsleden. Het merendeel ervan zijn 
leerkrachten. Een heel grote stap voor het personeelslid, maar ook telkens weer een belangrijke gebeurtenis voor 
de onderwijsinstelling.

Onze scholen en centra besteden nu al veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe personeelsleden. Dat blijkt 
bijvoorbeeld ook uit de bevraging welbevinden. Van de 96 collega’s - met minder dan 3 jaar dienst – die deelnamen aan de 
bevraging vinden 63 % dat starters goed begeleid worden. 
In de twee tabellen geven wij u een detail van de respons van de startende leerkrachten. Natuurlijk zijn er grote verschillen 
tussen de onderwijsinstellingen onderling. De details worden besproken op schoolniveau begin volgend schooljaar.

Uitval 
Startende leerkrachten hebben het niet 
altijd gemakkelijk. Er is dan ook een grote 
uitval. Leraar worden is een kwestie van 
enthousiasme en engagement. Maar dat 
enthousiasme gaat bij een aantal starters 
snel verloren. In het basisonderwijs verlaat 
bijna 20% binnen de vijf jaar het onderwijs. 
In het secundair onderwijs loopt dit zelfs 
op tot 36%. Dit is geen typisch Vlaams 
gegeven. In Nederland verlaat 25% van de 
leerkrachten het onderwijs binnen de vijf 
jaar.

scholengroep investeert in begeleiding 
startende leerkrachten !

Beginnende personeelsleden worden op onze school goed begeleid

BASIS SECUNDAIR TOTAAL

1: zeer sterk oneens 2 4.00% 1 2,17% 3 3,13%

2: sterk oneens 2 4.00% 0 0,00% 2 2,08%

3: oneens 6 12.00% 3 6,52% 9 9,38%

4: noch oneens / noch eens 9 18.00% 9 19,57% 18 18,75%

5: eens 20 40.00% 10 21,74% 30 31,25%

6: sterk eens 10 20.00% 16 34,78% 26 27,08%

7: zeer sterk eens 1 2.00% 7 15,22% 8 8,33%

Totaal: 50 100.00% 46 100,00% 96 100,00%

Nog beter begeleiden
Wij geloven dat wij onze startende 
leerkrachten en medewerkers beter kunnen 
begeleiden indien wij hier beter zicht 
op krijgen. Dat is in het belang van het 
personeelslid zelf, maar natuurlijk ook in het 
belang van onze onderwijsinstellingen.  De 
startende collega’s voelen deze behoefte 
ook duidelijk zelf aan: 62 % van de 
startende collega’s (minder dan 3 jaar in 
dienst) is tevreden over de ondersteuning 
die de schoolleiding geeft bij de eigen 
professionele ontwikkeling. Het aantal 
antwoorden ‘oneens’ is relatief laag. Maar 
wij kunnen er gewoon niet naast dat meer 
dan 1 op 4 geen mening heeft over deze 
ondersteuning.

Ik word door de schoolleiding voldoende ondersteund 

bij mijn professionele ontwikkeling. 

BASIS SECUNDAIR TOTAAL

1: zeer sterk oneens 1 2.56% 0 0,00% 1 1,18%

2: sterk oneens 0 0.00% 0 0,00% 0 0,00%

3: oneens 6 15.38% 2 4,35% 8 9,41%

4: noch oneens / noch eens 12 30.77% 11 23,91% 23 27,06%

5: eens 16 41.03% 20 43,48% 36 42,35%

6: sterk eens 3 7.69% 9 19,57% 12 14,12%

7: zeer sterk eens 1 2.56% 4 8,70% 5 5,88%

Totaal: 39 100.00% 46 100,00% 85 100,00%
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In oktober 2012 heeft het college van 
directeurs een analyse gemaakt van de 
begeleiding van startende personeelsleden. 
De begeleiding focust momenteel op het 
geven van informatie over de werking 
van de school en wat van een leerkracht 
verwacht wordt. Heel wat scholen 
investeren ook in extra klasondersteuning. 
De scholengemeenschap basisonderwijs 
stelt een ½ ervaren leerkracht ter 
beschikking voor ondersteuning van 
klasdifferentiatie (het zogenaamde ADI-
model).

Waar directies in die eerste maanden 
weinig of geen zicht op hebben, zijn de 
persoonlijkheid en de talenten van de 
nieuwe collega’s. Iedereen is in de eerste 
plaats een mens, met sterke punten en met 
punten die ontwikkeld moeten worden. Dat 
gaat natuurlijk veel verder dan technische 
vaardigheden.

De functie- en competentieprofielen 
van onze scholengroep besteden hier 
ook aandacht aan. Maar wij stellen 
vast dat in de geïndividualiseerde 
functiebeschrijvingen de 
competentieontwikkeling – zeker bij 
startenden – weinig aandacht krijgt. 
Dat hoeft niet te verbazen want de 
directeur heeft (te) weinig zicht op deze 
competenties.

Het college van directeurs heeft dan in 
november 2012 de principiële beslissing 
genomen om via een competentiescan de 
aanvangsbegeleiding te versterken.

Competentiescan als 
begeleidingsinstrument 
van nieuwe leerkrachten
Voor het kalenderjaar 2013 werd op 
niveau van scholengroep Rivierenland 
het project ‘het versterken van de 
aanvangsbegeleiding met behulp van een 
competentiescan als prioritair project 
weerhouden;
 

Als begeleidingsinstrument opteerde 
Scholengroep Rivierenland voor een 
competentiescan die de professionele 
persoonlijkheid van de nieuwe collega’s 
schetst en die de intrinsieke motivatie, zeg 
maar het arbeidsplezier, blootlegt. Op deze 
wijze willen we een helder en objectief zicht 
krijgen op de competenties van startende 
leerkrachten. 

Twee doelen staan hierbij voorop: samen 
met de nieuwe collega kunnen we zo 
gericht een ontwikkelingstraject uittekenen 
en tegelijkertijd willen we het uitvallen 
van startende personeelsleden een halt 
toe roepen. Nieuwe talenten die onze 
teams vervoegen, moeten we immers op 
een adequate manier begeleiden in hun 
groeiproces.

Referentieprofielen 
Om zo’n online competentiescan optimaal 
te laten renderen, moeten we eerst een 
referentieprofiel opstellen. Hierdoor krijgen 
we immers meer inzicht in de professionele 
persoonlijkheidsstructuur van een 
leerkracht en kunnen we de belangrijkste 
competenties die dagelijks gebruikt 
worden, vastleggen. Vervolgens kunnen 
we dan bepalen welke competenties extra 
aandacht moeten krijgen bij de verdere 
coaching. Deze tool wordt dus niet 
gebruikt als evaluatie-instrument, maar 
wel als hulpmiddel bij het begeleiden van 
startende leerkrachten.



Je eigen competentiescan 
Het is duidelijk dat een leerkracht 
praktijkvakken in de derde graad over 
een aantal andere competenties moet 
beschikken dan een wiskundeleerkracht in 
de eerste graad of bijvoorbeeld de kleuterjuf 
in de eerste kleuterklas. Het is dan ook de 
bedoeling deze nuances in kaart te brengen 
en daarom hopen wij een uitgebreid en 
gedifferentieerd referentiekader te kunnen 
opstellen. 
Scholengroep Rivierenland heeft hiervoor 
een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met Basicprofile. Deze firma 
heeft heel wat ervaring met het opbouwen 
van referentieprofielen en met het online 
opstellen van individuele competentiescans. 
Op de website van de VDAB kan je 
overigens een algemene competentiescan 
voor jezelf uitvoeren. De enkele directies die 
dit uitprobeerden, vonden zich terug in het 
rapport dat hen werd bezorgd.

Bepaal mee je eigen 
referentieprofiel
Wij laten het opstellen van het 
referentieprofiel niet over aan 
wetenschappers of HRM-managers.  Wij 
gaan te rade bij diegenen die als leraar 
elke dag in de praktijk staan.  Wij doen dus 
een beroep op al onze personeelsleden. 
Zo maken wij ook van dit project een echt 
participatief gebeuren.

Tussen 2 en 15 september 2013 wordt een 
bevraging opengesteld door BasicProfile. 
Met behulp van die gegevens worden dan 
profielen opgesteld voor de verschillende 
referentiegroepen. De personeelsleden 
die hieraan meewerken, zullen zelf hun 
resultaten kunnen bekijken, als ze een 
e-mailadres opgeven. 

Je eigen competentiescan: 
alleen voor jou
Die gegevens worden NIET aan de 
scholengroep bezorgd, maar kunnen wel 
door de collega’s zelf worden gebruikt 
als een objectieve blik op het eigen 
functioneren. Zo’n externe kijk op je werking 
kan erg verrijkend zijn. Het is dan ook 
echt een service als je zo’n rapport thuis 
aangeleverd krijgt via deze online tool. 
Daarom raden wij ook elk personeelslid 
aan om zijn medewerking aan dit project te 
verlenen.

De starters
Voor de collega’s die nu reeds in dienst 
zijn, wordt de competentiescan niet door 
de directeur gebruikt binnen de begeleiding 
van de betrokken collega, maar het staat 
het personeelslid zelf natuurlijk vrij om 
dit (gedeeltelijk) wel te gebruiken tijdens 
functioneringsgesprekken.  

Startende collega’s zullen uitgenodigd 
worden om nadat zij in dienst zijn 
gekomen een competentiescan in te 
vullen. Hier is geen enkel sanctionerend 
element aan verbonden. Het is geen 
examen. Er zijn ook geen goede en 
slechte antwoorden. Daarom ook kan 
het gebruikt worden in de begeleiding en 
ondersteuning van de nieuwe collega’s, 
bijvoorbeeld bij het concreet invullen van de 
geïndividualiseerde functiebeschrijving en in 
functioneringsgesprekken.

Train de directies
Nadat de referentieprofielen zijn opgesteld, 
volgt nog een opleiding voor de betrokkenen 
binnen de scholengroep. Het is de 
bedoeling om volledig operationeel te zijn 
tegen de start van het schooljaar 2014-
2015.  Wij hopen dat dit project dan een 
vertaling vindt op de werkvloer en dus 
ook in de begeleiding en evaluatie van 
personeelsleden. Het schooljaar 2013-2014 
gebruiken wij dus als voorbereiding.

Daarbij verliezen wij natuurlijk ook de 
training van de directies niet uit het oog. 
De directies moeten deze rapporten leren 
lezen en leren hoe zij bepaalde resultaten 
moeten interpreteren. Vooral ook moeten 
directies leren hoe zij de informatie uit de 
competentiescan positief kunnen gebruiken 
in de begeleiding van startende collega’s.8


