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Projecten voor buitengewoon basisonderwijs 

Woordenzee (1e projectjaar) 
  

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Veerboot in Astene werkt aan een 

schoolbrede taalmethode/taalbeleidsplan voor leerlingen type 2, 3 en 9. Dit project focust 

op mondelinge taalvaardigheid.  

Het Centrum voor Taal & Onderwijs Leuven (CTO) voorziet een professionaliseringstraject 

voor het schoolteam. Er wordt een leerlijn ‘spreken en luisteren’ uitgezet met een 

screeningstool in het Leerlingvolgsysteem. Voor de oudere taalzwakke leerlingen 

ontwikkelt het project methodes/lesmateriaal/didactische uitstappen. Voor kleuters en 

type 2-leerlingen stelt het team didactische themakoffers samen.    

 

Projecten voor gewoon basisonderwijs 

Wij willen groeien (1e projectjaar) 
 

Basisschool F. Laurentinstituut Gent heeft veel meertalige leerlingen. Het team zoekt 

voor zowel de kleuters als de lagere school, een effectieve taaldidactiek gekaderd in 

een krachtig leesbeleid. PBSOG en een externe taalcoach sturen het proces aan met 

praktijkgerichte vorming. Het project voorziet verteltassen, interactieve 

voorleesactiviteiten, effectieve leeslessen en een online orthotheek om materiaal te 

delen. Leerlingen en ouders worden actief geappelleerd om mee te denken en om thuis 

meer voor te lezen.  

 
 

Verrekijkers (1e projectjaar) 

 
Vrije basisschool Crombeen Gent wil beter differentiëren naar de specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften voor hoogbegaafde en/of cognitief sterk 

functionerende kinderen. De school wil de vooroordelen rond deze doelgroep in kaart 

brengen en vanuit een sterke visie leerkrachten professionaliseren bij het screenen, het 

signaleren, de diagnostiek en de didactiek. Het project zal ook verrijkende materialen 

verzamelen en uittesten. 

 
 

mailto:onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/leren/onderwijs/subsidies-voor-scholen/subsidie-voor-projecten-die-de-slaagkansen-van-leerlingen-in-het.html


Groeien in Executieve Functies! (1e projectjaar) 
 

De 15 basisscholen van Scholengemeenschap St Nicolaas Basis Zuid te Sint-

Niklaas ervaren dat een doelgerichte, stimulerende leerkrachtstijl noodzakelijk is om 

executieve functies te ontwikkelen, zeker voor leerlingen die thuis wat minder 

gestimuleerd worden. Impulscontrole, plannen of problemen oplossen, deze functies zijn 

cruciaal om eigen gedrag en leren aan te sturen. Odisee Hogeschool begeleidt het 

proces. Collega’s inspireren elkaar via professionele leergemeenschappen en een 

OneDrive map stelt het materiaal voor iedereen beschikbaar. De PBD helpt mee om de  

koppeling te maken met het leerplan/het VELOO-programma. Een leergroep-zorg 

onderzoekt hoe de functies in elke fase van het zorgcontinuüm versterkt kunnen worden.  

 
 
GO! Talent! (1e projectjaar) 
 

Vier basisscholen van GO! Scholengroep22 Gent ervaren dat leerlingen die minder 

sterk zijn in schoolse vaardigheden aan zichzelf gaan twijfelen en hun studiekeuze 

baseren op ‘wat kan ik niet’ in plaats van op talenten en interesses.   

Dit project wil de schoolteams duurzaam versterken om te werken rond talenten.  

Luc Dewulf zal de teams inspireren en Studenten DAE van Howest ontwikkelen een game 

over ‘anders zijn’ en ‘talenten’. De game wordt verwerkt in een lespakket voor het 3e en 

het 4e leerjaar. Elke leerling krijgt een talentenprofiel, dat ook naar oudercontacten en 

klassenraden vertaald wordt.  

 

 

Rust creëren om beter te leren (1e projectjaar) 
 

Vrije Rudolf Steinerschool te Gent merkt dat heel wat leerlingen overprikkeld zijn en 

eigen emoties moeilijk kunnen reguleren, waardoor leertijd verloren gaat. Het team 

zoekt proactieve handvaten in de brede basiszorg voor alle leerlingen. Het project wil 

actie- en rustmomenten installeren en leerkrachten professionaliseren om zelfregulatie 

preventief aan te leren en te ondersteunen in de klas- en speelplaatscontext. De school 

zal ook de ouders informeren over prikkelverwerking en  emotieregulatie. De PBD, 

externe experten en ondersteuners worden bij het project betrokken.  

 

 
Wie leest die wint! (1e projectjaar) 

 
GO! Basisschool Atheneum Dendermonde wil leesmotivatie en -competenties 

verbeteren. Met dit project zal de school het LIST-traject verder implementeren. LIST 

staat voor Lees Interventietraject voor Scholen met een Totaalbenadering. LIST 

installeert een wekelijks gezamenlijk leesmoment, planmatig met een gedifferentieerd 

ondersteuningstraject en specifieke aandacht voor zwakkere lezers en 

ouderbetrokkenheid. Dit project breidt het leesaanbod/de leesactiviteiten uit en eigen 

medewerkers van de school nemen de coaching van de PBD over.   

 

 

Leeskracht / leerkracht (1e projectjaar) 
 

Met dit project wil de Vrije Basisschool te Geraardsbergen het leesplezier en de 

leesvaardigheid vergroten in de vestigingen Springplank en Dolfijne School. De 

schoolbibliotheek wordt uitgebreid op maat van de leerlingen en er zijn leesactiviteiten in 

de klas en in de gemeentelijke bibliotheek. De speelplaats krijgt een gezellige leeshoek 

en elke vestiging maakt een leerlijn. Het project voorziet ook leestassen om ouders thuis 

te ondersteunen en er zijn leesmomenten met leesouders.  



Train je brein (1e projectjaar) 

 
Vrije Lagere school De Lieve te Lievegem wil de executieve functies van de 

leerlingen versterken. De functies impulscontrole, plannen of problemen oplossen, zijn 

immers voorwaarden om zelf je gedrag en leerproces aan te sturen. Dit project 

focust op alle leerlingen en specifiek op kwetsbare leerlingen die thuis minder 

gestimuleerd worden. De PBD en Odisee Hogeschool coachen een kernteam om 

doelgericht materialen en activiteiten in te zetten in de klas/op de speelplaats. De 

leerkrachten maken kwaliteitskaarten voor het schoolwerkplan. Ouders krijgen 

handvaten om thuis met de functies aan de slag te gaan. 

 

 

Werken aan executieve functies en zelfsturing bij kinderen (2e projectjaar) 
 

Freinet basisschool De Kleine Helden in Eeklo ervaart dat de leerkansen van heel 

wat (kwetsbare) leerlingen afgeremd worden door beperkte executieve functies (EF) 

zoals impulscontrole, plannen of problemen oplossen. Een schoolbreed EF-programma zal  

deze functies gestructureerd en effectief verbeteren en het groeiproces van elke leerling 

in kaart brengen. EF zijn immers voorwaarde om zelf je gedrag en leerproces te kunnen 

aansturen. Onder leiding van o.a. Odisee Hogeschool en de PBD en geïnspireerd door 

goede praktijken in andere scholen, werkt de school een visie uit, een leerplan, 

didactisch materiaal en een brochure naar ouders. Dit tweede projectjaar geeft het 

project een vaste plek in het schoolwerkplan.  

 

 

Ik heb het nog nooit gedaan… dus ik denk dat ik het wel kan! (2e projectjaar) 
 

Heel wat kinderen in Basisschool De Piramide Gent groeien op in een weinig 

stimulerende omgeving. Dit project wil voor alle kinderen, maar ook voor de ouders 

optimale kansen creëren om executieve functies te versterken als hefboom naar 

zelfsturend leren en leven. Odisee Hogeschool en de PBD zorgen voor coaching op de 

werkvloer. Collega’s leren van elkaar via co-teaching en intervisies. Ondersteuners 

zorgen voor extra inspiratie over speciale onderwijsnoden. Er komt een leerlijn rond 

executieve functies, het project wordt verankerd in de klassenraad/het zorgoverleg en 

enkele medewerkers worden opgeleid om op termijn collega’s te coachen. 

   
 

Zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving in het basisonderwijs (3e projectjaar) 
 

Met dit project evolueren alle basisscholen van Scholengroep 20 Zuid-Oost-

Vlaanderen van leerkracht-gestuurd onderwijs naar een aanpak waarbij leerlingen  

zelf hun leerproces in handen nemen. Het project ontwikkelt een divers gamma van 

methodieken zoals unit-werking met teamteaching, efficiënt inzetten van 

planningsinstrumenten voor diverse leerstrategieën en digitale leertools. De scholen 

inspireren elkaar via onderlinge visitaties, intervisies en het materiaal komt op een 

gedeelde drive. In dit laatste projectjaar is uitwisseling voorzien met nog meer scholen 

en met Lerarenopleidingen. De installatie van lerende netwerken, de systematische 

vertaling naar de leerplannen, een stevig verankerde digitale tool om schooloverstijgend 

expertise en materiaal te delen, verankeren het project in de reguliere werking. 

   

 

  



Goesting! Samen actief leren (1e projectjaar) 
 

Vijf Lokerse basisscholen willen via activerende, coöperatieve leervormen de 

leermotivatie en de leerprestaties van de leerlingen versterken. Groep Intro geeft 

vorming en coaching aan de teams, die zelf nieuwe werkvormen gaan ontwikkelen en de 

effectiviteit ervan uittesten. Leerkrachten inspireren elkaar via schooloverstijgende 

intervisies. Het project focust dit schooljaar op het 4e of 5e leerjaar van elke school. 

 

Projecten in samenwerking met gewoon en buitengewoon basisonderwijs 

Explore your T@lent! (3e projectjaar) 

De Eeklosse basisscholen ervaren weinig zelfvertrouwen bij de leerlingen. Met dit 

project willen ze hen meer zicht geven op hun eigen talenten. Een breed netwerk van 

externe locaties  biedt de scholen allerlei mogelijkheden om leerlingen ervaringsgericht 

hun talenten te laten ontdekken. Een helder draaiboek installeert een duurzame 

samenwerking tussen alle partners. On@Break² en Groep Intro coachen de leerkrachten 

om nieuwe methodieken zelf in de klas en op de externe locaties in te zetten en om 

ervaring onderling uit te wisselen. Via gebruiksvriendelijke fiches kan het materiaal na de 

subsidie vanuit de CLB’s worden uitgeleend.  

 

 

Op weg met de executieve functies (2e projectjaar) 
 

Scholengemeenschap voor Katholiek Onderwijs Geraardsbergen heeft veel 

kwetsbare kinderen, die thuis minder ondersteund worden om executieve functies te 

ontwikkelen. Plannen, impulscontrole of leerstrategieën kiezen, het zijn allemaal functies 

die nodig zijn om zelfsturend en doelgericht tot leren te komen. De volledige teams 

volgen vorming om executieve functies te stimuleren, gelinkt aan de leerplandoelen. 

Leerkrachten maken spelmateriaal, lesfiches en een draaiboek voor nieuwe collega’s. 

Ouders worden actief betrokken via doe-mee momenten in elke klas.  

 

 

Rots & Water (3e projectjaar) 
 
Met dit project werken maar liefst 14 Waaslandse basisscholen samen via het 

programma Rots en Water (R&W) proactief aan de sociaal-emotionele en 

communicatieve vaardigheden van de leerlingen. Dit als basis om andere 

leerinhouden mogelijk te maken. In elke school volgen enkele leerkrachten een R&W-

training bij het Gadaki Instituut, waarna ze R&W-lessen opzetten, methodiekenboxen 

samenstellen en ouders via oefenmomenten ondersteunen om thuis met R&W aan de 

slag te gaan. In het laatste projectjaar wordt de expertise uit het project gedeeld met 

nog meer scholen en duurzaam ingebed in de brede basiszorg van de scholen.   

  



Projecten voor buitengewoon secundair onderwijs 

Allemaal taal (3e projectjaar) 
 
BuSO school VTS3 te Sint-Niklaas ervaart dat leerlingen type Basisaanbod en type 9 

onvoldoende (digitaal) taalvaardig zijn. Dit project bouwt duurzame samenwerking uit 

tussen algemene vorming en praktijk, waardoor de taalwerking beter aansluit bij de 

leef-, school- en werkwereld van de leerlingen. Hogeschoolstudenten ontwikkelen 

functionele oefenmomenten, didactisch materiaal en visuele talige ondersteuning. 

Diverse instrumenten brengen de (evolutie van de) competenties in kaart. Het project is 

gelinkt aan de moderne onderwijsdoelen en zit ingebed in het GOK- en taalbeleid van de 

school.  

 

 

Leercoaching in de Ziekenhuisschool Stad Gent: een gesterkt pad naar re-integratie (1e projectjaar) 

De ziekenhuisscholen voor basis en secundair onderwijs van de stad Gent willen 

via sterke leercoaching het leertraject van de leerlingen tijdens en na de 

ziekenhuisopname optimaliseren. Vonk&Visie coacht de leerkrachten tot 

gespecialiseerde leercoaches, die via intervisie elkaar inspireren. Het project werkt aan 

een heldere visie op leren en motiveren, als kapstok om de methodieken te vertalen naar 

de werkvloer en duurzaam te verankeren in het globale leerlingvolgsysteem. 

 

 

Flekss-werking (1e projectjaar) 
 

IBSO De Horizon te Aalst ervaart dat heel wat leerlingen met ASS onvoldoende 

passen binnen het aanbod van één opleidingsvorm, waardoor zij gedemotiveerd 

geraken en dreigen ongekwalificeerd uit te vallen. Dit project wil leerlingen 

enerzijds voldoende cognitief uitdagen en anderzijds de rust en de veiligheid bieden die 

zij nodig hebben om te kunnen leren. De school zal samenwerken met de PBD om de 

leerkrachten te professionaliseren. Men wil flexibele trajecten installeren met 

praktijkvakken (zelfredzaamheid), projectvakken (sociaal-emotioneel functioneren) en 

leervakken (cognitieve uitdagingen).  

 

Projecten voor gewoon secundair onderwijs 

Opvolging van de taalscreening in onze B-stroom (1e projectjaar) 
 
Edugo Campus de Toren Lochristi kampt in de B-stroom met heel wat zwakke 

lezers. Het team is op zoek naar screeningsmateriaal en naar ondersteuning om 

testresultaten te vertalen naar onderwijsnoden. Een logopedische praktijk zal de school 

begeleiden om de bestaande screening te verdiepen voor zwakke lezers en om voor 

deze doelgroep effectieve individuele ondersteuning op te zetten. Materiaal van 

‘Wablieft Onbeperkt Digitaal’ zal ingezet worden om leesplezier en begrijpend lezen van 

alle B-stromers te bevorderen.   

 

 

https://www.wablieft.be/nl/abonnementen/wablieft-onbeperkt-digitaal


Onder’weg’wijs naar je talent (1e projectjaar) 
 
VISO Gent ervaart een stijging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Dit project wil 

focussen op talenten om de leermotivatie te versterken en de studiekeuze te 

verfijnen. Luc Dewulf zal de teams van beide vestigingen inspireren om een methodiek 

uit te werken en uit te testen via individuele en klassikale activiteiten, zoals 

leerlinggesprekken en een talentendag. 

 
 
De speelplaats is van ons (1e projectjaar) 
 
Hartencollege Secundair Onderwijs Ninove wil van de speelplaats een verbindende 

plek maken, met een evenwichtig aanbod van rust, uitdaging en leerkansen. De school 

vertaalt de principes van Nieuwe Autoriteit en Verbindend Communiceren van de 

klasvloer naar de speelplaats. Het project voorziet navorming voor de 

speelplaatstoezichters, leerplandoelen worden geïntegreerd in outdoor activiteiten en   

de PBD helpt mee om de schoolregels aan te passen. 

 

 

Aanstellen van een referent coach met als doel ongekwalificeerde uitstroom op stage te voorkomen (1e 

projectjaar) 
 
IVV Sint Vincentius Gent ervaart heel wat ongekwalificeerde uitstroom in de 3e graad 

verzorging arbeidsmarktfinaliteit. Dit project wil leerlingen met extra 

ondersteuningsnoden effectiever begeleiden tijdens de stage. De school zal een 

flowchart opmaken om late instromers beter op het leertraject te laten aansluiten. De 

bestaande taalwijzer wordt verfijnd om taalnoden te detecteren en gerichter hulp in te 

zetten. Een referentcoach wordt aanspreekpunt voor de vragen van stagebegeleiders. De 

coach coördineert vorming en intervisie, van waaruit het team tools ontwikkelt en good 

practices over speciale noden op stage verzamelt/deelt. 

 
 

Bouwen aan motivatie (1e projectjaar) 
 
Drie scholen van Internettenscholengemeenschap Gent willen de leermotivatie en 

de leercompetenties van de leerlingen verhogen. Elke school kiest vanuit het eigen 

schoolwerkplan een concreet veranderingsproces en stelt een leergemeenschap samen 

om dat proces uit te werken. Op basis van wetenschappelijke inzichten worden de noden 

van de leerlingen vertaald naar doelgerichte interventies en materialen. De PBD en 

UGent ondersteunen het project. Een projectcoach begeleidt de processen en zorgt voor 

schooloverstijgende uitwisseling.  

 

 

Zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving – niveau secundair onderwijs (3e projectjaar) 
 
Dit project verbetert de zelfregulerende vaardigheden van leerkrachten en leerlingen in 

de secundaire scholen van Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen. De 

scholengroep werkte mee aan de ontwikkeling van Route Z van Arteveldehogeschool. 

Deze digitale professionaliseringstool biedt theorie, concreet materiaal en goede 

praktijken voor implementatie op de klasvloer. Een leerpad ‘cognitieve leerstrategieën’ 

met reflectiedocument helpt leerlingen en leerkrachten doelbewust eigen 

leerstrategieën inzetten.  

Dit laatste projectjaar voorziet uitwisseling met het brede onderwijsveld/de PBD en 

verdere implementatie van het leerpad en de tool Route Z. Het project neemt ook actief 

deel aan ‘Flexio’, een onderzoek van Arteveldehogeschool over hoe onderwijs flexibeler 

organiseren.  



Connect-@ble (3e projectjaar) 
 

GO! Atheneum Oudenaarde wil de hoge spijbelcijfers terugdringen met een sterk 

schoolklimaat, gebaseerd op een positieve klasdynamiek en een ondersteunende 

leerkrachthouding. On@Break² coacht een steeds groter wordend kernteam van 

leerlingbegeleiders en leerkrachten om theoretische inzichten te vertalen naar 

praktijkgerichte methodieken. In dit 3e projectjaar groeit het eigenaarschap van het 

kernteam en krijgt het project een duurzame plek in de schoolorganisatie. De LOP-

deskundige en het CLB zullen vanuit hun betrokkenheid bij dit project andere scholen 

inspireren. 

 

   

Leer-kracht (1e projectjaar) 
 
De Broederscholen Hiëronymus 1,3 en 4 te Sint-Niklaas willen leerkrachten sterker 

maken om via verbindende klasdynamieken leerlingen te motiveren en 

leerprestaties te verbeteren. Groep Intro en de leerlingbegeleiders begeleiden het 

proces. Een kerngroep van leerkrachten krijgt theoretische kaders, vertaald naar de 

klaspraktijk. Via intervisie inspireren en ondersteunen ze elkaar. De kerngroep gaat co-

teachend aan de slag om meer collega’s te inspireren. 

 

 
Radio Bavo – Klinkklare taal! (1e projectjaar) 
 
De Gentse Sint-Bavohumaniora’s merken een daling van de 

leercompetenties/leermotivatie rond Standaardnederlands. Met een eigen radiostudio 

willen ze een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving creëren om te werken aan 

talige, maar ook digitale en culturele moderne sleutelcompetenties. De PBD ondersteunt 

het team om een handleiding uit te werken met technische info over de apparatuur en 

met lesfiches voor elke graad.  

Arteveldehogeschool (opleiding journalistiek) coacht leerkrachten Nederlands om zelf met 

de klas in de studio bv een podcast te maken. De leerlingenraad maakt een eigen 

podcast als kick-off.  

 

 

Verticale leerlijn opstellen via geïntegreerde schrijfopdrachten (1e projectjaar) 
 
Het Spectrum Gent heeft veel leerlingen met taalachterstand. Een leerlijn 

Geïntegreerde Schrijfopdrachten voorziet, over alle opleidingen heen, continuïteit en 

transparantie in het leerproces van het 3e tot en met het 6e leerjaar. De 

projectmedewerker ontwikkelt, in overleg met de vakleerkrachten en begeleid door de 

PBD, richtingspecifieke schrijfopdrachten en rubrics. Elke vakleerkracht biedt een 

schrijftaak aan in de les. Leerlingen leren met de rubrics reflecteren/eigenaar worden 

over het eigen groeiproces.  

 
 

Gesterkte leer-KRACHTen maken gemotiveerde LEER-lingen (1e projectjaar) 
 
Vijf scholen van de Scholengroep Vlot! te Lokeren worden geconfronteerd met een 

dalende leermotivatie van de leerlingen. Door leerlingen actief te laten meedenken 

over hun groeiproces rond ondernemende sleutelcompetenties, willen de scholen  

didactisch effectiever werken. Vlajo begeleidt de leerkrachten om de zelfevaluatietool 

‘CompassMe’ in te zetten, een ondernemende leercontext te creëren en om een toolbox 

samen te stellen met didactische fiches. Goede praktijken worden gedeeld via een online 

kenniscentrum.  

 



VR Bouwknopen (1e projectjaar) 

 
T.I Don Bosco Zwijnaarde, Richtpunt Campus Zottegem en GO! Atheneum 

Herzele willen leraren sterker maken om via Virtual Reality (VR) levensechte/ 

ervaringsgerichte/zelfsturende leerervaring te creëren in de 2e en 3e graad bouw en hout. 

VR kan op een laagdrempelig manier abstracte leerplandoelen rond ‘bouwknopen’ 

vertalen naar een didactisch sterk lespakket. Regionaal Technologisch Centrum 

(RTC) Oost-Vlaanderen, Odisee hogeschool en de softwareleverancier organiseren een 

lerarentraject in de pilootscholen om de modules te ontwerpen en uit te testen, 

leerprocessen in kaart te brengen en een handleiding uit te schrijven.  

 

 

GO! INspire to INnovate (GO! IN^2) (3e projectjaar) 
 

Acht secundaire scholen van GO! Scholengroep 22: Gent vertalen de nieuwe 

STEM-eindtermen naar ambitieuze schooloverstijgende projecten die aansluiten bij de 

leefwereld van de leerlingen en die een duurzaam verschil kunnen maken bij STEM-

vraagstukken van de toekomst. In het 2e projectjaar won hun project VentiLEER zelfs 

de hoofdprijs in de Accent-innovatiecampuswedstrijd! Het project ontwikkelt een breed 

netwerk om expertise van bedrijven en experten binnen te halen. Coaching op de 

werkvloer versterkt enerzijds de digitale en STEM-geletterdheid van de schoolteams en 

anderzijds de motivatie en het zelfvertrouwen van zowel leerlingen als leerkrachten. In 

het laatste projectjaar ontwikkelen de partners een langetermijnvisie rond innovatief 

STEM-onderwijs op niveau van de Scholengroep. 

 

 

Interne Aanloopfase (3e projectjaar) 
 
CDO EDUGO Campus Glorieux Oostakker ontwikkelde met dit project een duurzaam 

concept voor de interne aanloopfase. Men koos voor een gesimuleerde werksetting, 

nl natuureducatie in een basisschool, waarbinnen de CDO-leerlingen 

opleidingsgerelateerde opdrachten geïntegreerd uitvoeren. Animal Tails VZW begeleidt 

het proces doorheen de opdrachten om (taalzwakke) leerlingen, via de spiegeling met 

dieren, taal en inzicht te geven in hun (groei naar) arbeidscompetenties.  

In het laatste projectjaar krijgt het concept via pilootschool TI Edugo Glorieux Campus 

De Toren vertaling naar het voltijds onderwijs om in kader van duaal leren 

gefundeerd advies te geven over de arbeidsbereidheid en -rijpheid van de 

leerlingen.  

 

 

StimuLEREN van zelfregulatie (2e projectjaar) 

 
Richtpunt campus Gent Henleykaai wil de nieuwe eindtermen rond 

leercompetenties grondig uitwerken. De PBD ondersteunt de leercoach om het project 

te coördineren. Vakwerkgroepen denken na over lesprincipes, als basis voor een bundel 

die leerkrachten inspireert om de principes/de leerlijn effectief toe te passen. Het project 

voorziet ook een bundel die leerlingen begeleidt om leerstrategieën effectief voor dat vak 

toe te passen, in de klas en thuis. Observatie en feedbackgesprekken brengen de 

ervaring met het materiaal in kaart. 

 

  

https://youtu.be/pKuicfg7ixw


Digitaal taalportfolio Nederlands -  Frans – Engels (1e projectjaar) 
 

VLOT Campus St Laurentius Lokeren ontwikkelt een webbased databank om het 

leerproces van de leerling aan te sturen rond basisgeletterdheid en rond de 

sleutelcompetenties Nederlands, andere talen, digitale competenties en 

leercompetenties. Leerlingen verwerven inzicht en vaardigheden om hun studieproces te 

optimaliseren. Leerkrachten kunnen op basis van de tool hun manier van werken 

differentiëren. Ook ouders kunnen de tool raadplegen. 

 
 

Projecten voor samenwerking tussen gewoon en buitengewoon 
secundair onderwijs 

Nieuwe autoriteit, gekoppeld aan zorg in ’t groen (ZIG) (3e projectjaar) 
 

De Bernardusscholen in Oudenaarde willen ‘Nieuwe Autoriteit’ (NA) breed 

implementeren als krachtig verzet tegen onacceptabel gedrag van leerlingen. Dit 

project wil de schoolteams versterken om de spiraal van onmacht/machtstijd te 

vermijden en om te buigen naar een verbindende, aanklampende en herstelgerichte 

aanpak die het onderwijstraject weer mogelijk maakt. Zorg In ’t Groen (ZIG)-

trajecten in de schoolhoeve realiseren die ombuiging. In het laatste projectjaar krijgt NA 

een vaste plek in het nascholingsbeleid van de Bernardusscholen. Schooloverstijgende 

ZIG-procedures en -materialen worden verankerd in een gemeenschappelijk NA-

prioriteitenplan conform het kwaliteitsbeleid van de scholen. De scholen onderzoeken of 

en hoe het aanbod ook naar de basisscholen kan uitgebreid worden.  

 

 

Leercoaching uitbouwen en versterken in het secundair onderwijs van de Gentse scholengemeenschap 
Artevelde (3e projectjaar) 
 

Scholengemeenschap voor secundaire scholen Artevelde Gent wil leercoaches 

professionaliseren op vlak van leerbegeleiding, studiemethode, leren leren en 

coachingsvaardigheden. Een schooloverstijgend lerend netwerk wisselt good practices 

uit, bouwt expertise op en verzamelt praktijkgerichte tools op een toegankelijk digitaal 

platform. Arteveldehogeschool en de PBSOG werken actief mee aan het project. In dit 

laatste projectjaar wil men leercoaching verankeren in de uurroosters en als brug tussen 

de einddeliberaties en de start van het nieuwe schooljaar. Een gedeelde visietekst rond 

positief leerklimaat wordt de aanzet om een schooleigen beleid rond leercoaching verder 

uit te werken en functieprofielen te verfijnen. In samenwerking met de Sociale Kaart wil 

men mogelijke samenwerkingspartners in beeld brengen.   

 

 

LIST-onderWIJS: Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering (3e projectjaar) 
 
Zes secundaire scholen van Internettenscholengemeenschap Gent willen in de B-

stroom de LIST-methodiek inzetten om het leesplezier en de leesprestaties te 

verbeteren. LIST staat voor Lees Interventietraject voor Scholen met een 

Totaalbenadering. LIST installeert een wekelijks gezamenlijk leesmoment, planmatig met 

een gedifferentieerd ondersteuningstraject en specifieke aandacht voor zwakkere lezers 

en ouderbetrokkenheid. Het laatste projectjaar installeert een schooloverstijgend lerend 

netwerk van taalcoaches, van waaruit LIST een duurzame plek krijgt in het taalbeleid/de 

pedagogische visie van elke school.  

 



Rots & Water: secundair (2e projectjaar) 
 

Vijf secundaire scholen in Temse kampen met leerlingen die moeilijk tot leren 

komen, omwille van sociaal- emotionele en communicatieve problemen. Via het 

programma ‘Rots & Water’ (R&W) willen ze positief gedrag installeren en sociale 

vaardigheden trainen. Uit elke school volgden enkele medewerkers een basisopleiding 

van waaruit ze zelf R&W-lessen maken/geven/evalueren/bijsturen. Ervaringen, kennis en 

bezorgdheden worden schooloverstijgend gedeeld. Alle ouders leren R&W kennen via een 

oefenmoment en een opvolgboekje helpt de leerlingen reflecteren over hun vorderingen. 

Elke school werkt aan een schooleigen visietekst om het R&W-verhaal te verankeren in 

het schoolbeleid.  

 

 

BIKOS: Begeleiding na Intensieve Kortdurende Opname op Schools vlak (3e projectjaar) 
 

Na een opname in de psychiatrie is het niet eenvoudig om de draad op school weer 

op te pakken. Met dit project ondersteunt Kinder- en Jeugdpsychiatrie Tilia Vitaz 

van AZ Sint Nikolaas te Sint-Niklaas secundaire scholen, CLB’s en ouders bij die re-

integratie. Vanuit diverse proefcases, verzamelt het project info over de rol van alle 

partijen (leerling, ouders, school, CLB, kliniek) en over bestaande tools en expertise rond 

diverse problematieken. In het laatste projectjaar wordt het materiaal verder verfijnd en 

vertaald naar een draaiboekje dat via de website van het AZ voor alle partijen 

toegankelijk wordt aangeboden. Vanuit hun regierol in fase 2 van het zorgcontinuüm 

kunnen de CLB’s het project verder uitdragen. 

 

 

Projecten in samenwerking met basis en secundair onderwijs 

Multicultureel voorleesproject (1e projectjaar) 
 
Stedelijke Basisschool Het Prisma en Secundaire school Het Spectrum te Gent 

willen zowel het Nederlands van anderstalige leerlingen versterken, als hun 

moedertaal/cultuur/identiteit omarmen om leermotivatie te bevorderen. Scholieren 

die hun moedertaal goed beheersen en het Nederlands leren, fungeren als rolmodel door 

jongere leerlingen expressief voor te lezen in het Nederlands en in de eigen moedertaal. 

De leerlingen maken spelmateriaal om na te gaan of de kinderen het verhaal begrepen 

hebben. Laaggeschoolde ouders worden betrokken om taalspelletjes te maken en thuis 

ook te gebruiken. Er komt een intensieve samenwerking met de bibliotheek en de PBSOG 

ondersteunt de leerkrachten om inzichten over leesstrategieën uit te wisselen. Het 

schoolwerkplan bundelt alle afspraken rond de aanpak van lezen. 

 

 

 

 


