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Inspiratie  

 

 

 

 

“Ik geloof heel sterk in visie hebben en ik vind dat visie gebaseerd moet zijn op wetenschap. … Visie is natuurlijk veel ruimer dan 

wetenschap alleen, dat gaat ook over een mensbeeld, over een toekomstbeeld, over welk soort samenleving wil je. En ik denk dat dat 

zeer congruent moet zijn. En dat duurt lang, dat heeft bij ons ook zeker twee jaar geduurd voordat dat op punt stond, dat we konden 

zeggen van ‘kijk, dat is nu echt de kern, dat staat er’. … En ik denk ook dat systemen en structuren, daar kan je veel aan knutselen en 

aan veranderen met het team, als je een visie hebt die op langere termijn geldig is. Een visie gaat natuurlijk doorheen de decennia ook 

wel veranderen, maar ik denk niet dat dat per jaar mag veranderen. Dat moet een beetje stabiliteit bieden.” 

 

LODEWIJCK - DE STUDIO 
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Inspiratie  

 

 

 

“De grootste ondersteuning die we gehad hebben, is de samenwerking met de schoolgemeenschap. De directiegroep die pedagogisch is blijven 

samenwerken, om heel dat traject elk jaar opnieuw verder vorm te geven, te evalueren, bij te sturen, praktisch te organiseren, visie te ontwikkelen. 

Dus het feit dat wij als directiegroep met negen directeurs, elk met z’n eigen accent, elk met z’n eigen schoolteam, maar dat we toch gezamenlijk 

heel wat dingen kunnen doen. Dát ervaar ik toch als de grootste steun om het waar te maken. Waar heb ik ook grote steun gevonden in 

visieontwikkeling? Dat is natuurlijk wel in de mensen die we hebben opgezocht om ons professioneel te ondersteunen: Eekhout Academy, CEGO, 

VLAIO… Het bijbrengen van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld rond motivatie, Maarten Van Steenkiste, rond ‘waar moeten we naar toe met het 

onderwijs in het 21ste eeuw’, Kris Van den Branden. ... Dus de externen hebben ons echt wel naar inzichten en visieontwikkeling toe gebracht, wat 

ik zeer belangrijk vind. En dan … de voorbeelden ‘hoe je het kan aanpakken’. … En de steun van de collega’s, directeurs en de andere teams, de 

uitwisselingen die we hebben kunnen realiseren, die waren natuurlijk ook wel bemoedigend. En elke school met een stuk zijn eigen gevoeligheden, 

snelheden of kleine verschillen in aanpak, maar toch gaan we allemaal dezelfde brede weg. En dat vind ik nu wel goed.” 

 
 
HANS - WIJNBERGSCHOOL 
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“Dat is dus de grootste kracht van samenwerken, daarom geloof ik wel sterk verder in de toekomst van de schoolgemeenschappen. … 

budgettair ook. … We krijgen als basisschool 70 euro per leerkracht om aan professionalisering te doen. Dat dekt met moeite nog de 

vervoerskosten. Dus ik besteed … ruim meer dan die 70 euro per jaar aan professionalisering omdat dat een bewuste keuze is. Dat is 

toch veel belangrijker dan de bakstenen, hoewel die ook belangrijk zijn, hé. … Tot nu toe haal ik het met mijn budget om toch meer in te 

zetten op professionalisering omdat dat zeer belangrijk is.” 

 
 
HANS - WIJNBERGSCHOOL 
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“Ook op organisatorisch vlak, moeten wij leerkrachten samenbrengen. Dat is ook een heel belangrijk iets geweest in heel het traject. De visie ‘de 

leerkracht moet uit zijn klas, de leerkracht moet met anderen nadenken over zijn onderwijs in uitwisseling: in pedagogische werkdagen die we 

hebben ingericht, personeelsvergaderingen, teambesprekingen’. Dus leerkrachten samenbrengen om zelf aan reflectie te doen en hen daarin te 

coachen. Een derde puntje dat ik wil zeggen is ‘mijn rol als directeur is inspirator, organisator maar ook coach’. … De functioneringsgesprekken van 

de laatste drie  jaar zijn vooral gegaan over: hoe gaat het met uw werking in de klas van evaluatie, hoe gaat het met uw differentiatie en waar 

kunnen wij nog ondersteunen. Dus je peilt dan een beetje naar de leerbehoeften van de leerkrachten. … En ook in klasbezoeken, ik heb vorig jaar in 

alle klassen lessen differentiatie geobserveerd en uit de bespreking van dat klasbezoek kan je ook heel wat samen met de leerkrachten bespreken. 

Dus dan verhoog je weer een beetje het vermogen van de leerkrachten naar zelfreflectie toe. … Ik ben dan meer de kritische vriend die daar efkes 

kon zijn, die een aantal dingen kon noteren en observeren, die misschien de leerkrachten zelf niet gezien heeft. Vanuit die observatie. Ik doe nooit 

een oordeel over een klasbezoek of over een les, maar we bespreken ‘hoe is het verlopen, heb je kunnen bereiken wat je wil bereiken, en waarom 

heb je die keuze gemaakt en had je ook nog een andere keuze.” 

 
 
HANS - WIJNBERGSCHOOL  
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“20 jaar geleden ongeveer, toen de huidige directeur directeur werd, heeft zij ons gevraagd om in die beweging te stappen. We zijn dan voor één 

dagje naar Kortrijk geweest, om eens naar een andere school te kijken. We hebben toen van de directeur drie jaar gekregen om te groeien naar een 

vorm van zelfstandig werk. Zo is het allemaal gestart. En we hebben die drie jaar goed kunnen gebruiken. Dat bezoek aan die school in Kortrijk was 

inspirerend, motiverend vooral omdat we daar iets zagen wat nieuw was voor ons en wat blijkbaar heel goed werkte. Dat was voor ons een 

uitdaging. We hadden de basis, maar we hebben er wel onze eigen weg in gezocht. Ik weet niet hoe dat nu zit daar in Kortrijk, maar dat zal 

misschien helemaal anders zijn. Elke school, elk team, kan daar ook zijn eigen weg in vinden, moet daar eigenlijk zijn eigen weg in vinden. Want als 

je je daar zelf niet goed bij voelt, dan lukt het niet.” 

 

 

GEERT - DE KIEM  
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“De ondersteuning die je als school biedt en de manier van aanbrengen is belangrijk. … We hebben de feedbackgesprekken al op 

verschillende manieren georganiseerd. Leerkrachten zeggen ‘dat document, het is veel werk’. Dan moet je als directie ook luisteren ‘wat 

was er niet goed, hoe kan het anders’. De haalbaarheid moet je garanderen. Vaak zijn het organisatorische dingen waar leerkrachten 

over struikelen. Als de organisatie vlot loopt, dan willen leerkrachten ook mee. Bijvoorbeeld de functioneringsgesprekken, die vragen 

een grondige voorbereiding. Alle leerlingen zijn die dag op school. Ze krijgen les of maken een opdracht. Alle leerkrachten moeten ook 

aanwezig zijn. Dat is een superorganisatie. Als dat goed georganiseerd wordt, dan willen leerkrachten ook mee.” 

 

 

KATRIEN - LEIEPOORT CAMPUS SINT-VINCENTIUS 
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“Niet iedereen evolueert even snel, maar ik heb een heel positief team. Ik ervaar niet meer moeilijkheden dan wat ik mag verwachten. …  

Als je als directeur iets aanbrengt en 15% bereikt van wat je wil bereiken, dan ben je geslaagd. Je brengt het over en dan is het nieuw 

voor de ander. Jij hebt je er al lang in verdiept. Je moet je er van bewust zijn dat het een lang proces is. Ik kan niet akkoord gaan met een 

prioriteit van één jaar. Iemand kwam op bezoek en zei ‘ik ben blij dat jullie begonnen zijn in 2002’. Elk jaar een nieuwe prioriteit werkt 

niet, evalueren moet je prioriteit blijven. Stilstaan is achteruit gaan, de molen moet blijven draaien.” 

 

 

NICOLE - DE KIEM   
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“Wat als belemmering kan gezien worden is dat je soms te haastig wil zijn en te weinig tijd geeft aan het laten groeien van de visie, 

praktische tools en vaardigheden. Het is niet omdat je tegen een leerkracht zegt ‘dit is nu de visie die we vooropstellen’, dat de 

leerkrachten ook de vaardigheden hebben om dat uit te voeren. ‘wat kan ik daar mee’, gaan sommigen zeggen. Het is goed om er tijd 

voor te geven, om daar in te coachen en zeker en vast te professionaliseren. Dat is eigenlijk het sleutelwoord, hoor. Professionalisering, 

tijd geven om dat naast het vele werk van het lesgeven in de loop van het schooljaar, daar nog bovenop te plaatsen in een werkbaar 

geheel. Dus de belemmering zou kunnen zijn dat je jezelf een te strak tijdspad zet.” 

 

 

HANS - WIJNBERGSCHOOL  

  



Thema ‘schoolontwikkeling’  

 

Besluit  

 

Uit de inspiraties blijkt dat het hebben van een coherente visie op schoolniveau de motor is om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. (her)Ontwikkeling van 

visie is vaak het startpunt wanneer vernieuwings- of veranderingsprocessen binnen de school opgestart worden.  

 

In de inspiraties speelt de schoolleider hierbij een belangrijke rol. Hij is de actor die de nodige hulpbronnen intern en extern opzoekt en op die manier de kennis 

binnen de school brengt. Ook in het doen leven van de visie in de concrete schoolwerking, blijkt de schoolleider van groot belang te zijn. De inspiraties 

illustreren diverse mogelijkheden om aan professionalisering te doen: school- en klasbezoeken in andere scholen, samenwerking binnen de 

scholengemeenschap of met de pedagogische begeleidingsdienst, het binnenhalen van (de kennis van) professionals, coachende functioneringsgesprekken, 

klasbezoeken van de schoolleider en leerkrachten in de eigen school, het oprichten van een pedagogische werkgroep, het ontwikkelen van leidraden voor 

leerkrachten…  

 

Om ervoor te zorgen dat alle actoren op school de visie breed dragen, moet er rekening gehouden worden met praktisch-organisatorische randvoorwaarden: 

voldoende tijd voorzien, een goede organisatie op schoolniveau bieden, voldoende budgettaire mogelijkheden bedenken en administratieve taken goed 

afwegen.  

 

Praktijkopdracht  

 

1. Ga na waar het accent ligt binnen de visie op school.  

2. Ga terug in de tijd en vergelijk de huidige visie met de visie van enkele jaren geleden. Zoek uit of het accent dat de school legt gelijk gebleven of 

veranderd is en onderzoek  de factoren die hierop van invloed zijn geweest.   

3. Weeg af of je de visie wil behouden of als verandering/aanpassing van de visie wenselijk is naar de toekomst toe. Leg vast welk accent je in de toekomst 

eventueel centraal wil stellen.  

4. Onderzoek welke mogelijkheden je ziet om de visie op school levend te maken.  

5. Denk na over hoe je deze ideeën praktisch-organisatorisch haalbaar maakt.  


