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Scholen 4.0: een keurmerk

IXZO!, leren doe ixzo!

Men@work

Scholen in verandering

6000 beeld- en audiofragmenten in de klas
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Algemeen directeur
Luc Van Gasse

IXZO!, leren doe ixzo!   

“Wij hebben vaak de neiging om naar goed onderwijs te kijken met de blik op het 
verleden en op basis van eigen ervaringen. Voor een deel is dit te begrijpen en terecht. 
Wij herinneren ons allemaal wel die leerkrachten die er bovenuit staken en aan wie wij 
onszelf willen spiegelen.

Toch is dit maar een deel van het verhaal. Wij leven in een tijdperk waarin grote 
maatschappelijke veranderingen in ijltempo plaatsgrijpen. Een van de belangrijkste 
omwentelingen is ongetwijfeld de vierde industriële revolutie, gekenmerkt door 
artificiële intelligentie, big data, robotica, het internet-of-things, zelfrijdende 
voertuigen, 3D-printers, nanotechnologie, biotechnologie, de samensmelting van 
verschillende technologieën waardoor de lijnen vervagen tussen de fysieke, digitale en 
biologische domeinen. Daarnaast is er natuurlijk ook de globalisering, de multiculturele 
samenleving …

Iedereen die echt met kwaliteitsvol onderwijs én de beste toekomst voor elke lerende 
bezig is, moet daarom vooral naar de toekomstige behoeften van elke jongere en de 
totale samenleving kijken. Wij kunnen niet doen alsof dit kan bereikt worden door 
onderwijs aan te bieden zoals dit decennia geleden gebeurde. Vorig schooljaar hebben 
wij binnen onze scholengroep deze oefening gedaan, samen met alle directeurs en de 
leden van de Raad van Bestuur. De centrale vraag hierbij was: welke scholen willen wij 
binnen 10 jaar zijn als wij dan ook kwaliteitsonderwijs willen geven?

School en kwaliteitsonderwijs zijn containerbegrippen die vele aspecten omvatten, 
maar het was bij de bespreking in verschillende workshops toch opvallend: voor bijna elk 
aspect kwam het woordje ‘vernieuwing’ terug. Hierbij willen we toch even benadrukken 
dat het (vernieuwde) pedagogisch project van het GO! hierop de uitzondering vormt. 
Dat is ook logisch, omdat wij juist de waarden hiervan als uitgangspunt nemen.                  
De baseline ‘samen leren samenleven’ vat dit goed samen.

Vernieuwing staat dus centraal in onze onderwijsvisie. Dit doet natuurlijk geen afbreuk 
aan de vaststelling dat wij gisteren en vandaag goed onderwijs aanbieden. Het gaat 
over een uitdieping van een visie die wij als GO! scholengroep Rivierenland al bij onze 
oprichting in 2001 hebben geformuleerd: ‘GO! scholengroep Rivierenland erkent 
het belang van levenslang leren voor iedereen. De scholengroep ondersteunt en 
stimuleert samen met de scholengemeenschappen onderwijsvernieuwing op maat en 
professionalisering van alle beleidsniveaus, teams en teamleden’.  De voorbije 15 jaar 
werden hiervoor veel tijd, middelen en energie vrij gemaakt, met een positief resultaat.

Maar als wij de ambitie hebben om ook in de toekomst deze doelstellingen waar te 
maken, zullen wij onze eigen praktijk en de werking van onze onderwijsinstellingen 
grondig moeten aanpassen: niet door te experimenteren, wel door doordachte 
vernieuwing. In dit nummer van ’t Krijtlijntje krijg je alvast een voorproevertje 
van projecten op verschillende vlakken waarop deze vernieuwing in onze scholen 
vandaag al wordt gerealiseerd. Het zijn voorbeelden van de innovatiebeweging die 
vorig schooljaar – na de actualisering van onze onderwijsvisie op het niveau van de 
scholengroep – in al onze scholen duidelijk een versnelling hoger is geschakeld en die 
ook niet zal stilvallen.

Wij hebben voor deze innovatiebeweging een vlag gevonden die o.i. de lading perfect 
dekt: scholen 4.0. Vanuit de scholengroep zullen wij schoolteams blijven ondersteunen 
en stimuleren om doordachte stappen te zetten op dit pad. ‘Scholen 4.0.’ wil een 
keurmerk zijn. Scholen zullen dit keurmerk kunnen verdienen door op alle vlakken van 
de schoolwerking de innovatie te verankeren in de eigen werking.”

Scholen 4.0: een keurmerk



Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil de kansen die de digitale wereld biedt voor leerlingen om ‘beter’ te leren 
acti ef onderzoeken. IXZO!, leren doe ixzo!, maakt deel uit van het project. Dankzij deze digitale leeromgeving kunnen leerlingen 
zelf hun werk en hun ‘leren’ sturen. GO! atheneum Klein-Brabant en GO! freinetschool Klim-Op zijn, samen met enkele andere 
scholen van het GO!, testschool. 

Kort samengevat ontwerpt het GO! in samenwerking met een aantal partners, waaronder bedrijven en scholen, een digitale 
leeromgeving waarin de leerlingen hun opgedane kennis verder kunnen oefenen en toetsen. Bovendien kunnen ze hun ‘scores’ 
bijhouden, zodat ze hun eigen leerproces beter kunnen sturen. 

Het GO! wil met deze digitale leeromgeving de oude manier van leren niet overboord gooien, maar een brug bouwen tussen 
traditi oneel en vernieuwend onderwijs. IXZO! is een mooie mix tussen PUSH-leren en PULL-leren. Dat wil zeggen dat er een goed 
evenwicht is tussen curriculumgericht en ervaringsgericht leren.

Karen Fraters, directeur GO! atheneum Klein-Brabant in Bornem/Puurs:
“De leerkrachten maken een digitale leermix rond hun project en/of lessenreeks. De leerlingen nemen zelf het leerproces in 
handen en gaan aan de slag met deze digitale leermix. Hierin staan allerhande digitale opdrachten die ze op eigen tempo en in 
eigen volgorde kunnen oplossen. De leerling staat dankzij deze tool centraal in zijn of haar leerproces Onze leerkrachten gaan 
met deze tool aan de slag in twee modules van Tools 4 Life: Kunst en creati e en Mens en maatschappij. We zett en hiermee onze 
visie in de onderwijsprakti jk om.”

Sara Borghys, directeur GO! freinetschool Klim-Op in Tisselt:
“Ik ben enthousiast. Ons team is al jaren op zoek naar een registrati esysteem en extra manieren om leerlingen zichzelf en anderen 
te laten evalueren. We waren ook vragende parti j voor een duidelijk systeem om alle bereikte doelen per kind zichtbaar te 
maken. Het team wil ook leerlingen eigenaar maken van hun eigen kunnen, zodat ze zelf ook hun leren kunnen sturen en doelen 
beter begrijpen.”

Wil je meer weten over IXZO!, leren doe ixzo!? Bekijk dan zeker eens het fi lmpje op onze website www.rvl.be.

IXZO!, leren doe ixzo!   
GO! atheneum Klein-Brabant en GO! freinetschool Klim-Op zijn vanaf dit schooljaar testscholen voor een 
nieuw programma van het GO!, IXZO!. Dankzij het digitale leerplatf orm kunnen leerlingen zelf, onder 
coaching van hun leerkrachten, hun ‘leren’ beter  opvolgen. 

GO! atheneum Klein-Brabant en GO! freinetschool Klim-Op pioniers
dankzij leerplatf orm voor innovati eve scholen



Alle gebouwen van GO! scholengroep Rivierenland veilig, mooi en ook up-to-date houden… 
het is geen eenvoudige opdracht. De dienst Infrastructuur van GO! scholengroep Rivierenland 
groeide doorheen de jaren uit van een eenmansjob tot een constructief team. Benieuwd naar 
deze mannen en hun plannen.

Directeur Infrastructuur, José Depuydt, stelt de dienst Infrastructuur voor:

“Als dienst Infrastructuur onderhouden wij eerst en vooral het patrimonium van onze scholengroep. Dat wil zeggen dat het 
onze ambitie is om voor alle kinderen en leerkrachten een performante leeromgeving -  die droog, geïsoleerd, veilig, netjes en 
aangenaam is - aan te bieden.”

Een brede waaier, werk in overvloed

“Onze scholen melden infrastructuurproblemen via een onlinetool ‘Node’. Dat is heel gebruiksvriendelijk voor de 
verantwoordelijken in de school. Onze scholen moeten zich o.i. vooral met onderwijs geven, bezig houden. Node laat hen ook 
toe om de verdere afhandeling van het dossier van nabij te volgen. Binnen de scholengroep kiezen wij dan of wij de werken laten 
uitvoeren door onze eigen technische ploegen of dat wij beroep doen op externe firma’s. 
Er zijn grote en kleine problemen. Er zijn problemen die konden voorzien worden en er zijn problemen die onvoorzien zijn, maar 
toch onmiddellijk een oplossing vragen. Een aantal knelpunten vragen ook een periodiek onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het 
blader- en mosvrij maken van de dakgoten. Er zijn ook dossiers die een grondige voorbereiding vragen. 

1,7 miljoen euro

“Binnen onze scholengroep werken wij met een jaarlijkse lijst van prioritaire werken. In de begroting 2017 gaat dit over 1.750.000 
euro. Die lijst wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hiervan is ook 140.000 euro gereserveerd voor energiebesparende 
maatregelen. 
Ongeveer de helft van het geld dat wij voor infrastructuurwerken voorzien, ontvangen wij van de Vlaamse Gemeenschap.           
Dat wil dus ook zeggen dat onze scholengroep uit de eigen werkingsmiddelen jaarlijks ongeveer 500.000 euro bijpast.                                   
En dan nog is dit niet genoeg om alle noden te lenigen. Dit jaar bijvoorbeeld werden er 531 infrastructuurproblemen gemeld.                         
Hiervan zijn er vandaag 274 voltooid. Een deel van de meldingen wordt overigens doorgeschoven om te bespreken bij de opmaak 
van de prioritaire infrastructuurlijst voor 2018.
Daarnaast zijn er nog grote infrastructuurwerken. Dat is eigenlijk een bevoegdheid van GO! Centraal. In onze scholengroep loopt 
er momenteel een nieuwbouwproject voor onze beide scholen buitengewoon onderwijs. Ik ben projectleider hiervan en volg 
ook de nieuwbouwprojecten op wanneer er bijvoorbeeld kinderziektes opduiken. Maar ook met onze eigen middelen doen wij 
grote en ambitieuze projecten: de jaarlijkse REG-dossiers, maar ook de inrichting van de vernieuwde vleugel van GO! basisschool 
De Hoeksteen waar het vernieuwende pedagogische aspect centraal stond.”

Men@work 
Martin

Dienst Infrastructuur GO! scholengroep Rivierenland stelt zichzelf voor

Geert Dirk Hossein PatrickStephen
Filip



Teamwork

“Binnen onze dienst Infrastructuur tellen wij zes medewerkers in de uitvoeringsdienst. Zij doen een breed gamma aan 
interventies, soms gepland en soms maken accute noden dat de planning overhoop geraakt. In elk geval is het zo dat bij de 
doorlichtingen van onze scholen tijdens het voorbije schooljaar dit aspect van onze infrastructuurwerking én de wijze waarop 
wij de problemen aanpakken bij herhaling bloemetjes kreeg van de inspectie. In sommige doorlichtingsverslagen betitelde men 
het zelfs als ‘een voorbeeld van goed bestuur”. Onze preventieadviseur Rudy Aelaerts kreeg persoonlijk veelvuldig bloemetjes 
van de inspectieteams voor zijn aanpak en engagement.
Wij hebben het voorbije jaar fors geïnvesteerd om de mogelijkheden van onze uitvoeringsploegen te verhogen. Vanuit 
verschillende scholen krijgen wij signalen dat deze inspanningen gewaardeerd worden. Dat is voor ons een illustratie dat onze 
werking op dit vlak erop vooruit gaat.
Tot voor enkele jaren was het beheer van de infrastructuurwerken en het aansturen van de technische ploegen een eenmansjob. 
Niet te doen! Vandaag is er een taakverdeling waarbij ik (José Depuydt) de grotere infrastructuurwerken opvolg en beheer. 
Geert Joos houdt zich vooral bezig met de planning van de technische ploegen en deelt met Martin van Zwolgen een aantal 
kleinere infrastructuurwerken. Deze laatste staat ook in voor de kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken, zowel van onze 
ploegen als van externe firma’s.  Zoals hij het vaak zegt: ‘ik kijk of de centjes van de scholengroep goed worden besteed’. Werner 
Lamberts geeft administratieve ondersteuning. Voor het toewijzen van opdrachten moeten wij als openbaar bestuur  de wet op 
de overheidsopdrachten volgen. Dat is een tijdrovende procedure, maar het is wat het is.”

Betrokken technische ploegen 

“Sinds dit schooljaar geven wij de technische ploegen ook meer verantwoordelijkheid. Ten eerste laten we ze mee nadenken 
over de projecten. Dat wil zeggen dat we hen meenemen naar een school, hen het probleem uitleggen en naar hun oplossingen 
vragen, in plaats van hen gewoon de opdracht te geven. Zo zijn ze meer betrokken en is er een groter engagement. Ten tweede 
werken ze meer als team samen en niet individueel. Vroeger kwam eerst de elektricien van de ploeg en later de schilder, 
enzovoort enzoverder. Nu werken ze geïntegreerd samen, waardoor alles vlotter gaat. De technische ploegen realiseren ook 
meer projecten zelf. Zo organiseerden ze zelf de afwerking in de nieuwe vleugel D van GO! TA Den Biezerd (ten behoeve van GO! 
BSBO Groenlaar) en werkten ze alles tot in de puntjes en goed op tijd af. Binnenkort worden zo ook de toiletten in een aantal 
scholen vernieuwd.”

José Depuydt: architect, directeur Infrastructuur, verantwoordelijke grote en kleine infrastructuurwerken
Geert Joos: planning technische ploegen, medeverantwoordelijke kleine infrastructuurwerken, verantwoordelijke eigenaarsonderhoud

Martin van Zwolgen: interne audit, medeverantwoordelijke kleine infrastructuurwerken 
Werner Lamberts: administratieve ondersteuning, beheerder domeinen Bornem en sportcomplex, beheerder FMIS

Rudy Aelaerts: preventie – en veiligheidscoördinator

JoséMartin

Werner

Rudy

Geert

Filip



De nieuwe werking in de derde graad van GO! 
basisschool De Hoeksteen past perfect binnen 
de visie van GO! scholengroep Rivierenland in 
verband met scholen 4.0. De basisschool in Boom 
is echter niet de enige school in onze scholengroep 
die rond deze nieuwe onderwijsvisie werkt. 

Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing                      
GO! scholengroep Rivierenland:  
“Ik kwam tot de blije constatatie dat er op bijna alle scholen 
initiatieven groeien in de richting van scholen 4.0: initiatieven 
zoals flexibele leergroepen, co-teaching, team-teaching. Sommige 
initiatieven beginnen bij 1 leergebied, andere bij meerdere 
leergebieden. Soms is er een leerjaar of een graad bij betrokken, 
soms zelfs al een hele school. 

Leerkrachten voelen al langer de noodzaak tot doorgedreven 
differentiatie. Schoolteams hebben nu handvatten gevonden, 
mede dankzij onder andere inspirerende infosessies en 
begeleiding van de PBD (pedagogische begeleidingsdienst) bij het 
opstellen van groepsoverzichten, groepsplannen, en bij het leren 
formuleren van onderwijsbehoeften. Iets om terecht trots op te 
zijn!”

Zomerwerk

“Er is de laatste maanden zeer veel gerealiseerd.  
De kroon op het werk is uiteraard de nieuwe vleugel 
in GO! basisschool De Hoeksteen. Drie scholen 
kregen nieuwe ramen: GO! kleuterschool ‘t Lindeke, 
GO! basisschool ’t Krekeltje en GO! BSBO Groenlaar 
in de Rozenlaan. Bij GO! middenschool Den Brandt 
werd de plaatsing van de ramen uitgesteld tot de 
herfstvakantie. Geert en ik bezochten de voorbije 
weken twaalf scholen om te bekijken wat er overal 
moet gebeuren, maar we kunnen natuurlijk niet 
alles tegelijk. In tien scholen zullen er energie-audits 
plaatsvinden. In GO! basisschool De Blokkendoos en 
GO! basisschool Tovertuin werden deze al uitgevoerd.        
In al die gebouwen zullen de verwarmingsinstallaties 
geoptimaliseerd worden. Het zijn geen sexy projecten, 
maar het moet gebeuren en wij investeren daarin. 

Er zijn ook andere, onzichtbare en kleine werken 
gebeurd. Zo werd in GO! basisschool ’t Pleintje, GO! 
basisschool HIMO en GO! basisschool Tovertuin 
de betonschade gerepareerd, zodat de kinderen 
geen brokstukken op hun hoofd kunnen krijgen. 
Ook zijn we bezig met het vervangen van alle 
hoogspanningscabines. Ook de stormschade aan het 
dak van GO! atheneum Boom en het dak van GO! 
atheneum Willebroek werd gerepareerd. 

Er staan nog heel wat nieuwe daken op de planning: 
in GO! basisschool Tovertuin, GO! basisschool                          
’t Krekeltje (kleuterblok), GO! BSBO Groenlaar in de 
Dirkputstraat en de sporthal van GO! basisschool 
De Linde en GO! atheneum Klein-Brabant. Maar ook 
daar is er een probleem, want door het te kort aan 
isolatiemateriaal (probleem in fabriek), kunnen we 
ook hier niet overal verder. Er worden ook nieuwe 
ramen geplaatst in Bornem en op het domein van GO! 
TA Den Biezerd (gebouw CLB en GO! TA Den Biezerd), 
en de speelplaats van GO! freinetschool Klim-Op 
wordt vernieuwd.”

Veel werk en heirkracht

“We willen meer aandacht hebben voor preventie, 
maar… we hebben ook niet alles in de hand. Zo zouden 
we in de vakantie een nieuw dak op GO! basisschool 
De Hoeksteen leggen, maar door de werken aan 
de overkant van de straat moeten we (zo lang deze 
kraan er staat) deze plannen even opbergen. Dat is 
heirkracht. Er zijn nog heel veel andere plannen in 
heel veel andere scholen, maar het zijn er te veel om 
op te sommen.”

Scholen  
in verandering! 

Schoolteams 
GO! scholengroep Rivierenland  
staan niet stil!

Scholen 4.0
“Vanuit een omarmende relatie creëren we maximale leerwinst 
voor élke leerling. We geven hiermee een impuls aan het 
groeiproces naar meer sociale gelijkheid in onze maatschappij.    
We spelen flexibel in op de leerbehoeften van elke individuele 
jongere én maken van elk moment een leerkans. Leerlingen zijn 
eigenaar van hun eigen leerproces. Leerlingen leren met goesting 
en ontwikkelen 21ste- eeuwse vaardigheden om zodoende sterk te 
starten aan vervolgstudies en/of op de toekomstige arbeidsmarkt. 
Leerlingen leren dat leren nooit stopt. Hiervoor werken ze samen 
én met goesting.”



GO! basisschool De Hoeksteen is klaar voor vernieuwend onderwijs!

De leerlingen van de derde graad van GO! basisschool De Hoeksteen in Boom stonden perplex wanneer ze hun nieuwe 
leeromgeving aantroffen. De verouderde schoolvleugel van de GO! basisschool in de Tuyaertsstraat kreeg een volledige 
make-over! De vier grote klaslokalen werden omgetoverd tot één grote ruimte, zodat de leerlingen plaats hebben om op 
een vernieuwende manier les te krijgen. De verouderde vleugel is nu een moderne leerplek met plaats voor een nieuw 
onderwijsconcept.

De leerkrachten van de derde graad, David en Ellen, doen aan co-teaching en kunnen dankzij de nieuwe ruimte de leerlingen 
indelen in flexibele leergroepen. De nieuwe leerplek is nog niet volledig klaar. Her en der zijn er nog werken, maar de 
leerlingen krijgen nu al les in hun toekomstige en hypermoderne leerruimte!

De nieuwe ruimte!
Ellen Merckx & David Tondeleir: “De linkse ruimte is de kring. Daar beginnen en eindigen we de dag met kringgesprekken, 
evaluatie van de dag, korte instructies van lessen, actualiteit, ... De middelste ruimte is de werkruimte. Stille werktijd in de 
voormiddag en werktijd (groepswerk) in de namiddag. In ons “aquarium” wordt er les gegeven aan kleine groepjes leerlingen: 
instructie of remediëring. De ruimte helemaal rechts zal dienst doen als ontdekruimte voor WO, taal, muzische, ... De gang is 
een ruimte waar leerlingen zich kunnen afzonderen om individueel en in stilte te werken.”

OUD

NIEUW



Het Archief voor Onderwijs is een tool van 
het Vlaams Insti tuut voor Archivering waar 
leerkrachten grati s beeldmateriaal vinden.                       
De digitale database bevat onder andere materiaal 
van de openbare omroep en verschillende musea. 
Els Van Steen (33), leerkracht Nederlands in GO! 
atheneum Boom, is alvast zeer enthousiast.

“Het Archief voor Onderwijs bevat een schat aan informati e.           
Ik leerde de tool vorig schooljaar in december kennen.                          
Mijn collega Ines kende het archief al en was enthousiast. Voor 
onze kijk- en luisterexamens in de derde graad zochten we samen 
naar de geschikte beeldfragmenten. 

Vroeger speurde ik vaak naar reportages van de VRT op 
de Redacti e.be, maar ik vond niet alle beeldfragmenten. 
Bovendien waren de beelden niet alti jd eenvoudig op te roepen.                             
Het Archief is veel gebruiksvriendelijker. Het is eenvoudiger om 
beeldfragmenten te bewaren, terug op te roepen en in mappen 
te plaatsen. Bij elk beeldfragment staat ook een korte inhoud, 
zodat je alles snel terugvindt.

Ik gebruik de videofragmenten regelmati g om het thema van 
mijn les in te leiden. Daarna bespreek ik met de leerlingen wat 
we zagen en ti jdens mijn les diep ik het onderwerp verder uit. 
Op het einde koppel ik soms terug met een beeldfragment. 
Het is dus fi jn om je theorie ermee te omkaderen, maar niet 
geschikt om je hele les mee te vullen. 

Als leerkracht Nederlands vind ik het een fantasti sche tool 
en ik denk dat heel veel leraars de website kunnen gebruiken.                     
Ik denk dan aan de leerkrachten van de taalvakken, geschiedenis 
en aardrijkskunde, maar ook aan de collega’s van de andere 
richti ngen en basisscholen. Bij mij is het een automati sme 
geworden. Als ik een les voorbereid, ga ik alti jd eens bij Het 
Archief voor Onderwijs kijken of ik geen leuke aanvulling vind. 
Zo gebruikte ik al beeldfragmenten voor de lessen in verband 
met interviewtechnieken, beeldspraak, … Dit schooljaar is er 
ook een groot aanbod fi lmpjes rond Nederlandstalige literatuur, 
samengesteld door een leerkracht Nederlands. 

Het is gewoon leuk! Het archief is zeer uitgebreid en bevat naast 
ernsti ge reportages ook ludieke beeldfragmenten. YouTube is 
‘plezant’, maar ook met deze tool beleef je veel plezier (lacht).”

Het Archief voor Onderwijs

Ben je als leerkracht op zoek naar boeiend audiovisueel 
materiaal om in te zett en in je klas, maar weet je niet goed waar 
begonnen? Op Het Archief voor Onderwijs vind je een schat 
aan beeld en geluid om in je les te gebruiken. Deze beeldbank 
biedt leerkrachten en studenten lerarenopleiding toegang tot 
audiovisueel materiaal van landelijke en regionale omroepen en 
cultuur- en erfgoedinstellingen (o.a. musea en archieven). 

Nieuwsgierig?
Maak dan snel je grati s account aan: 

htt ps://onderwijs.hetarchief.be
 

6000 beeld- en audiofragmenten 
in de klas


