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Sterke scholengroep voor sterke scholen
De voorbije maanden kregen de hervormingsplannen binnen het vrij gesubsidieerd onderwijs nogal wat
aandacht in de pers. De ‘Guimardstraat’ – waar de onderwijskoepel haar hoofdkwartier heeft – wil grote
schoolbesturen, met om en bij de 6.000 leerlingen. Vandaag zijn er in het katholiek onderwijs veel kleine
lokale inrichtende machten en die kunnen niet de rol spelen die van een schoolbestuur verwacht wordt.
Het is algemeen geweten dat men binnen het katholieke net (en ook wel in andere schoolnetten) de
voorbije jaren met afgunst de werking van de scholengroepen binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap heeft gevolgd. In vergelijking met veel andere inrichtende machten zijn onze scholengroepen
veel sterker en bieden zij meer professionele ondersteuning aan de scholen.
Het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 legt de drieledige structuur van ons onderwijsnet vast. Het bepaalt
heel duidelijk dat ‘de school bestuurd wordt door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad’.
Een enorm contrast met het oude Rijksonderwijs van weleer, waar de lokale bestuurskracht ondergeschikt
was aan de minister van Onderwijs. Het centrale niveau heeft vandaag een beperkte opdracht. Tussen de
verschillende niveaus is er vandaag voortdurend dialoog en overleg.
Binnen het GO! oefenen de scholengroepen de bevoegdheden van schoolbestuur uit. Binnen de 28
scholengroepen heeft zich de voorbije 15 jaar een verschillende dynamiek ontwikkeld. Sommige hebben
gekozen voor een low profile aanpak en laten veel taken aan de scholen over. Andere scholengroepen
hebben gekozen voor het maximaal ondersteunen en versterken van de scholen, ook door hen te ontlasten
van bepaalde taken.
Een voorbeeld maakt dit hopelijk duidelijker. Stel, er moeten ramen vervangen worden in een schoolgebouw.
Wie zal dan de procedure doen? De school(directeur) of de scholengroep? Dezelfde keuze dient zich aan als
het gaat over computeraankopen, herstellingen,…
Onze scholengroep heeft van bij het begin bewust gekozen voor een model dat de voordelen van de
schaalgrootte maximaal benut, in het voordeel van de scholen. Wij ontlasten de scholen van heel veel taken.
De lijst bevat ook aspecten van bvb. personeels- en pedagogisch beleid, communicatie- en veiligheidsbeleid,…
Wij doen dit niet om eenheidsworst te creëren, wel om de scholen maximaal de kans te geven om in te
zetten op hun kerntaak: onderwijs en opvoeding verstrekken. Daarbij stimuleren wij de scholen om hun
werking onderling op elkaar af te stemmen.
Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de voorbije maanden een gespreksronde over
bestuurlijke optimalisatie opgestart. De voornaamste doelstelling hierbij is de werking van de scholengroepen
te versterken en te professionaliseren. Het proces is niet afgerond en zal ook zeker het volgende schooljaar
verder gezet worden. Uit een bevraging van alle directies van het GO! leren wij dat onze directies deze
werking sterk waarderen. Daarbij is het belangrijk dat onze directies aangeven over veel autonomie te
beschikken.
Wij benaderen dan ook heel sterk het takenpakket dat door de scholengroepen zou moeten opgenomen
worden. Dat is niet in alle scholengroepen het geval. Niet zonder fierheid mogen wij stellen dat Scholengroep
Rivierenland vaak als goed voorbeeld geciteerd wordt.
Wij zouden binnen het GO! een grote fout maken door vanuit de idee ‘Wij zijn toch goed bezig’ blind te
zijn voor een aantal kansen en bedreigingen die zich aandienen en die wij nu onbenut laten. Het zou bijna
een schuldig verzuim zijn en ertoe leiden dat de voorsprong die wij op bestuurlijk vlak vandaag hebben
tegenover andere netten, verloren gaat. Als wij de laatste 15 jaar in het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap iets geleerd hebben, dan is het wel dat sterke scholengroepen beter scholen ondersteunen
en versterken. Dat veronderstelt op niveau van de scholengroep natuurlijk een visie op de werking van de
groep en de scholen en natuurlijk is een voldoende financieel draagvlak hierbij een absolute noodzaak. Pas
dan kan een sterke scholengroep doen wat haar bestaansreden is: scholen sterker maken!

Luc Van Gasse
Algemeen directeur

GO! Scholengroep Rivierenland evalueert de Bevraging Welbevinden bij personeelsleden

89% van de personeelsleden is
gelukkig in zijn job
Alle personeelsleden van GO! Scholengroep Rivierenland kregen tussen 21 april en 8 mei de kans om hun
mening te geven via de Bevraging Welbevinden. 807 personeelsleden, 53 %, vulden de enquête in.

93% van de personeelsleden staat graag voor de klas
In de media lezen we regelmatig dat een job in het onderwijs niet altijd over rozen gaat.
Daarom zijn we bij GO! Scholengroep Rivierenland zeer tevreden over de volgende resultaten.

Actie & reactie
Luc Van Gasse, Algemeen Directeur: “De enquêtes hebben uiteraard als doel om werk te
maken van verbeterpunten. Elke school selecteert na de analysefase minimaal twee items en
zet deze om in een actieplan. Dat kunnen grote of kleine acties zijn.
Twee jaar geleden stelden wij vast dat slechts 1 op 3 collega’s wist wie de vertrouwenspersoon
van de scholengroep was en hoe zij deze konden bereiken. Een veel te lage score. Wij hebben
vanuit de scholengroep het initiatief genomen om in elke lerarenkamer een poster van de
vertrouwenspersoon met contactgegevens omhoog te hangen. In GO! SBSO Groenlaar heeft
de directeur, mevr. Brigitte Van Camp onmiddellijk de vertrouwenspersoon uitgenodigd
op een personeelsvergadering. En met positief gevolg: wanneer we vandaag de resultaten
op diezelfde vraag bekijken, zien we dat 96 procent van de personeelsleden van GO! SBSO
Groenlaar weet, hoe men de vertrouwenspersoon moet contacteren. Leuk toch?”

Nieuwe pijn- en werkpunten
Luc Van Gasse: “Ook deze bevraging geeft weer nieuwe pijnpunten aan waar wij zowel op
niveau school als op niveau scholengroep werk van moeten maken. Ik wil dit illustreren met
een voorbeeld. Gemiddeld antwoordt slechts 68% van het personeel positief op de vraag ‘de
school informeert ons tijdig en correct’. Daar moeten wij met de directies samen iets aan
doen.

Wij moeten de ambitie hebben om dat cijfer hoger te krijgen. En dat kan: in GO! Technisch
Atheneum Den Biezerd scoort men op deze vraag 88,5%. En dan moet je nog bedenken dat in
die school mevr. Sigrid Leroy aan haar eerste schooljaar als directeur bezig is. Het onderwerp
‘communicatie naar personeel’ lijkt mij een mooi item voor collegiale reflectie van de directies
van onze scholengroep.”

Stap voor stap
Aan het einde van de zomervakantie zal aan alle schoolteams een rapport met de resultaten
van de school bezorgd worden. Deze rapporten worden ook besproken tijdens een TOC en
met de preventieverantwoordelijken.
Bij het begin van het schooljaar 2015 – 2016 zullen externen, personeelsleden van GO!
Scholengroep Rivierenland die buiten de school staan, de rapporten in de scholen bespreken.
Daarna is het aan de scholen om verbeterprojecten op te zetten, na overleg op het basiscomité,
de schoolraad en natuurlijk met het volledige schoolteam.

Begeleiding nieuwe leerkrachten
Als we kijken naar de leerkrachten die minder dan drie jaar aan het werk zijn, dan stellen we
vast dat deze cijfers zeer goed blijven. In het schooljaar 2012-2013 antwoordde 95 procent
van de leerkrachten met minder dan 3 jaar dienst, dat ze in het onderwijs willen blijven. Dit
percentage bleef hetzelfde.

Dit is een stimulans om het gevoerde onthaalbeleid en de begeleiding van starters verder te
zetten en uit te bouwen.

De man achter de bevragingen
Jens De Visscher, coördinator van de Bevraging Welbevinden binnen GO! Scholengroep
Rivierenland:
“Sinds 2009 organiseert onze scholengroep om de 2 jaar een Bevraging Welbevinden. Het
ene schooljaar een tevredenheidsonderzoek bij de ouders en leerlingen, het andere jaar een
onderzoek naar het welbevinden van de personeelsleden. We werken steeds op dezelfde
manier, alleen de analyse breiden we elk jaar uit. Bij de start in 2009 hadden we een paar
grafieken, nu maken we veelomvattende rapporten. Dit jaar bevragen we voor het eerst ook
het MVD-personeel (onderhoudspersoneel, …) en het team van de hoofdzetel.
De bevraging is gebaseerd op een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit
Gent. Doorheen de jaren zijn er vragen toegevoegd met betrekking tot grensoverschrijdend
gedrag en de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De toevoeging
kadert ook in het preventiebeleid en de risicoanalyse die de overheid ons voorschrijft.
Om de bevraging digitaal te laten verlopen, kochten we bevragingssoftware. Maar het
programma om de resultaten te verwerken en analyseren, maakte ik zelf. Hierdoor kunnen
we de antwoorden filteren en in categorieën plaatsen. Zo kunnen we bijvoorbeeld enkel de
antwoorden van beginnende leerkrachten bekijken en vergelijken met de gemiddelde senior
leerkracht. De enquête is anoniem, we kunnen dus niet filteren bij subgroepen die uit minder
dan zeven personen bestaan. Als er bijvoorbeeld maar drie mannelijke directeurs zijn, kunnen
we bij de directeurs niet filteren op basis van geslacht.
Vanuit de federale overheid zijn de scholengroepen verplicht om, om de vier jaar een
onderzoek in verband met de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te houden. In
2011 organiseerden wij voor het eerst de bevraging voor twee scholengroepen. Nu gebruiken
al zeven andere scholengroepen ons programma. Dit heeft als voordeel dat we niet alleen
onze scholen met elkaar kunnen vergelijken, maar de scholen van meerdere scholengroepen.
We kunnen CVO’s (Centrum voor Volwassenenonderwijs) met CVO’s vergelijken en CLB’s
met CLB’s. De referentiegroep om te vergelijken is groter.
In vergelijking met andere enquêtes van privé-initiatieven is onze bevraging meer op
onderwijs gericht. We zijn ook eigenaar van onze data en zijn niet afhankelijk van openbare
aanbestedingen, wat ons de kans geeft de resultaten te analyseren over meerdere jaren,
zodat we kunnen bekijken of de actiepunten van de scholen effect hadden.”

Beschouwingen bij het M-decreet en gelijke kansen

“Het gaat niet over
dat ene gehandicapte kind in de klas,
maar over elk kind”
Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum,
bracht op 28 april 2015 een bezoek aan het College van Directeurs van GO!
Scholengroep Rivierenland. Hij sprak over scholen en personen met een
handicap. We interviewden hem achteraf.
Mijnheer De Witte, heel wat leerkrachten stellen zich vragen bij het M-decreet.
Kan u ons hierover wat meer vertellen?
Jozef De Witte: “Het M-decreet is een logisch gevolg van het VN-verdrag dat bepaalt dat kinderen met een handicap zoveel
als mogelijk thuishoren binnen het gewone onderwijs. Het verdrag vertaalt wat ‘Alle mensen worden gelijk in rechten en in
waardigheid geboren’ inhoudt voor personen met een handicap. Belangrijk daarin is de definitie van een ‘handicap’. Er is pas
een ‘handicap’, wanneer de omgeving niet is aangepast aan iemand met een beperking, bijvoorbeeld wanneer de lift niet werkt
om iemand in een rolstoel naar boven te brengen. Als de lift werkt, is er geen probleem.”

Zijn de scholen voor buitengewoon onderwijs dan toch niet beter aangepast?
Jozef De Witte: “Op één miljoen leerplichtige leerlingen in Vlaanderen zijn er 65 000 met een beperking. Hiervan gaat 15 000
naar het gewoon onderwijs en 50 000 naar het buitengewoon onderwijs. Dit is een gigantisch aantal en het neemt doorheen
de jaren toe. Ik breng hulde aan al die mensen die elke dag in het buitengewoon onderwijs werken en heb ontzettend veel
bewondering voor hen, maar de ‘hele werking’ gaat in tegen de idee van inclusie. We hebben in België voor mensen met
een beperking aparte scholen, een aparte onderwijsvorm, apart busvervoer en aparte beschutte werkplaatsen. We leverden
doorheen de jaren heel goed werk, maar niet in de richting van inclusie.”

We pakken het dus fout aan?
Jozef De Witte: “Wijzelf leren op deze manier niet omgaan met mensen met een handicap. Ik had op school geen medeleerling
met een beperking, dus ik leerde niet hoe ik met hen moet omgaan. Dat maakt dat ik me als volwassene ongemakkelijk voel
als ik met een gehandicapte collega in contact kom. We kijken nu vaak naar dé handicap, terwijl we dé goede en dé slechte
eigenschappen van de persoon missen. Het M-decreet maakt werk van inclusie, wat wil zeggen dat het de taak is van iedereen
om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen participeren aan de gewone voorzieningen.”

Hoe kan het gewone onderwijs daartoe bijdragen?
Jozef De Witte: “Mensen met een handicap hebben ook rechten. Zij verdienen zorg, maar moeten zich ook kunnen ontplooien
en hun dromen waarmaken. We moeten veel meer differentiëren en inzetten op de sterktes en zwaktes van elk individu.”

“We kijken nu vaak naar dé handicap,
terwijl we dé goede en dé slechte
eigenschappen van de persoon missen”

Wat dan met de expertise opgebouwd door iedereen werkzaam in het buitengewoon onderwijs?
Jozef De Witte: “De leerkrachten in het buitengewoon onderwijs denken dat we hun knowhow niet appreciëren. Die gedachte
is onterecht. We moeten het pedagogisch model in vraag stellen: Hoe gaan wij aan de slag zodat iedereen – met of zonder
handicap, allochtoon of autochtoon, hetero of homo – volop kan deelnemen en bijdragen aan onze samenleving? Het gaat niet
over dat ene gehandicapte kind in de klas, maar over elk kind. Het M-decreet is hierin een eerste stap, maar wordt zeer kritisch
onthaald.”

Begrijpt u de kritiek van de leerkrachten?
Jozef De Witte: “Ik ben ervan overtuigd dat leraars de nieuwe situatie goed zullen aanpakken. Het zal misschien niet allemaal
van de eerste keer lukken, maar dat is niet erg. Ik hoor vele leerkrachten zeggen dat ze het niet gaan kunnen. Wie zegt dat? Ik
ken heel veel mensen die nu al prachtig werk leveren. Ik vond het zeer interessant om met de directeurs van de scholengroep
te spreken. Ik merk dat wanneer zij geconfronteerd worden met een probleem, zij dat voorval aangrijpen om te discussiëren en
toekomstige conflicten te vermijden. Dat vind ik fantastisch.
Ik vond het bovendien mooi hoe open de algemeen directeur van de scholengroep was. Hij is bereid tot overleg en geeft de
directies het vertrouwen dat de scholengroep een nieuwe stap kan zetten. Het is belangrijk om geen defensieve houding te
hebben, maar de mouwen op te rollen en de nieuwe situatie aan te pakken.”

Hoe vermijd je die conflicten?
Jozef De Witte: “Wanneer leerkrachten een uitstap organiseren, zouden ze eigenlijk moeten bekijken of alles toegankelijk is voor
iedereen. Dit geldt niet enkel voor lichamelijke beperkingen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat dure buitenlandse reizen
voor elk kind betaalbaar zijn? Hierover bestaan al heel veel goede praktijkvoorbeelden.”

Is er voldoende geld voor die differentiatie?
Jozef De Witte: “Het buitengewoon onderwijs kost drie keer zoveel als het regulier onderwijs. Dat geld is er dus, maar is voorlopig
nog niet zo verdeeld dat het terechtkomt bij kinderen met een handicap in het reguliere onderwijs.
Het gaat echter niet alleen over centen, maar ook over attitude en het pedagogisch project. Als er geen financiën zijn voor een
lift, kan je dit creatiever oplossen met bijvoorbeeld een klas op de benedenverdieping.”

Als u het onderwijs van 2025 mag bepalen, hoe zal het er dan uitzien?
Jozef De Witte: “Het zou mooi zijn als de verhouding tegen dan omgekeerd is: 15 000 leerlingen met een beperking in het
buitengewoon onderwijs en 50 000 in het gewoon onderwijs. Het zou ook mooi zijn mochten 7 op 10 scholen toegankelijk zijn,
tegenover 3 op 10 vandaag.
Het VN-verdrag staat ons toe om te discussiëren over het curriculum. We zijn niet identiek. Ook op de werkvloer niet.
Wie goed teksten schrijft, laten we teksten schrijven. Wie goed kan onderhandelen, laten we onderhandelen, … In het
onderwijs delen we identieke diploma’s uit, hoewel we geen identieke mensen zijn, maar individuele competenties hebben.
Er zijn sowieso verschillen, maar het uitgangspunt is en blijft ‘iedereen doet mee’.”

Good practice

Ouders geven hun mening
Het schoolteam van GO! Basisschool ’t Venneke in
Willebroek nodigde op 26 februari 2015 alle ouders uit
om deel te nemen aan een babbelavond. De mama’s en
papa’s gaven op een ongedwongen wijze hun mening
over de school.
“SAMEN maken we onze school. Met 'samen' bedoelen we de kinderen,
het schoolteam en... U!” Met die woorden nodigde het schoolteam van
GO! Basisschool ’t Venneke de ouders van de leerlingen uit.
“Toen we de resultaten van de ouderbevraging bekeken, stelden we ons
enkele vragen”, vertelt Anne Sas, directeur van de school. “We wilden de
ouders de kans geven om meer uitleg te geven en hun mening te duiden.
Een paar jaar geleden organiseerden we al eens een soort babbelavond
en het leek ons het moment om een dergelijke bijeenkomst te herhalen.”
Op 26 februari 2015 waren de ouders welkom in de school. De leerkrachten
verdeelden de deelnemers in vaste groepjes en bij een hapje en een
drankje bespraken ze de volgende onderwerpen: het schoolrapport, de
schoolkosten, de verkeersveiligheid in de schoolomgeving, het computeren internetgebruik op school en de hoeveelheid huiswerk. Er was ook een
groep waar de ouders zelf onderwerpen konden aanbrengen.
Een veertigtal mama’s en papa’s gaven hun mening.

Ongedwongen gezellige sfeer
Rond kwart voor zeven startten de gespreksrondes. De deelnemers
verdeelden zich over de verschillende groepen en schoven na vijftien
minuten door naar een andere tafel waar een ander onderwerp werd
besproken.
Eén leerkracht per tafel leidde het gesprek en bracht de verschillende
meningen in dialoog. Een tweede leerkracht noteerde per gespreksronde
de ideeën en bemerkingen op een grote flap die op de tafel bleef liggen.
Elke flap groeide uit tot een soort mindmap wat de dialoog en de opbouw
vergemakkelijkte.
Op het einde van de avond konden alle ouders de flappen bekijken en
lezen wat er in elke groep was gezegd. Tussen de gesprekken door was er
tijd voor een drankje en een hapje. Heel wat ouders hadden lekkers bij.

Enthousiaste reacties
“De ouders waren zeer tevreden over de avond”, vertelt Anne Sas. “Ik
kreeg enkele enthousiaste reacties van leerkrachten, mama’s en papa’s
in mijn mailbox en uit de gesprekken kwamen enkele interessante
werkpunten. Sommige ouders waren voorstander van een GWP-week
in de eerste graad, andere mama’s en papa’s hadden vragen bij het
internetgebruik in de klas en thuis, … We proberen voor de problemen zo
snel mogelijk een oplossing te zoeken. Zo zijn we bijvoorbeeld in overleg
met de gemeente Willebroek om de straat rond de school tijdens de
schooluren autovrij te maken.”
GO! Basisschool ’t Venneke zal de babbelavond twee keer per jaar
organiseren. Om niet altijd dezelfde thema’s onder de loep te nemen,
zullen de leerkrachten aan het begin van volgend schooljaar de
schoolorganisatie op dezelfde wijze bespreken. Bijvoorbeeld: Hoe kan je
helpen bij huiswerk? Hoe verloopt een bibliotheekbezoek, …

