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LEREND NETWERK EDU XL 

PARTNERSCHOLEN  LERARENOPLEIDING   

Samen opleiden, vormen, coachen, onderzoeken  
op de werkvloer 

Onderzoekende School?!  

PAUW 

Projecten 

Vak- of tutorstages 

 
Professionaliseren, Innoveren 

 
 

Partnerscholen doorbreken de kloof tussen opleiden 
en werken, door samen duurzame projecten op te 

zetten op de werkvloer 
 

Onderzoekende school?!  is een project waar het schoolteam samen 
met studenten en lerarenopleiders een lerende gemeenschap vormt 

en op een onderzoekende manier werkt rond een thema relevant 
voor de school, leerkrachten én leerlingen 

 

PAUW of Partners in AUthentiek Werkplekleren laat studenten 
deelnemen aan het werkelijke schoolleven door langere tijd aan een 
competentietaak (werkplekleertaak) te werken, die aansluit bij een 

werk(beleids)thema op school 
 

Studenten, lerarenopleiders en school werken samen rond 
periodieke projecten op school 

 

Studenten lopen stage bij ervaren mentoren in de klas. In dialoog 
met de lerarenopleiding wordt expertise gedeeld met het oog op 
wederzijdse afstemming en bijsturing van het leerproces van de 

student-leerkracht. 
 

De intensieve samenwerking maakt dat behoeftes op de school 
sneller opgepikt kunnen worden. School en lerarenopleiding 

ondersteunen elkaar duurzaam door o.a. in te zetten op 
professionalisering, onderzoek, beleidsondersteuning, innoverende 

werkvormen, internationalisering…  
 

De samenwerking krijgt concreet vorm aan de hand van een lerend 
netwerk waarin de lopende initiatieven begeleid, gecoacht, 

onderzocht en ondersteund door lerarenopleiding én school. 
 

“werkplekleren 
creëert meer 

voeling met de 
school” 
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Partnerscholen met PAUW Schooljaar 2016-
2017

Schooljaar 2017-
2018

Aantal betrokken 
studenten EhB
2016-2017

Aantal betrokken 
studenten EhB
2017-2018

Basisonderwijs 7 10 12 15

Secundair onderwijs 5 7 8 13

 

 

PAUW
Partners in 
Authentiek
Werkplekleren



Werkplekleren PAUW

School: 

Contactpersoon: 

Contactgegevens:  

DE SCHOOLTAAK (in te vullen door de school)

Probleemstelling vanuit de school:

Hoe werkt de school hier reeds 

rond? Is er een kader waarbinnen 

deze schoolstaak kan uitgevoerd 

worden?

Omschrijving schooltaak (taak van 

de student):

Te verwachten product- of 

procesdoelen bij de schooltaak

Mogelijke timing-reeds 

vastgelegde data



 

Werkplekleertaak – PAUW 

 

Omschrijving en organisatie Pauw-taak 

Omschrijving schooltaak 

 
 

Omschrijving werkplekleertaak 

 
 

Organisatie 

Verbonden Olods Studiebelasting Periode  Evaluatievorm(en) 

 
 

   

Omschrijving algemene doelen 

Voor de school: 

Procesdoelen: welke vooruitgang verwacht de school te zien (innovatieproces op school)? 

 
 
 

 

Productdoelen: Welke concrete resultaten of producten worden verwacht? 

 
 
 

 



1 Begeleider van leer en 

ontwikkelings-processen

1. Beginsituatie

2. Doelstellingen

3. Leerinhouden

4. Onderwijsaanbod

5. Leermiddelen

6. Leeromgeving

7. Observatie

8. Evaluatie

9. Zorgverbreding

10. Stand. Nederlands

11. Diversiteit

12. Talensensibilisering

2 Opvoeder

1. Leefklimaat

2. Emancipatie

3. Waarden

4. Actualiteit

5. Probleemsituaties

6. Gezondheidszorg

7. Communicatie

3 Inhoudelijk expert

1. Basiskennis

2. Vakoverschrijdend

3. Leerlijnen

1. Organisator

1. Structuur

2. Planning

3. Administratie

4. Klasruimte

5 Onderzoeker 

en innovator

1. Vernieuwing

2. Onderwijsonderzoek

3. Zelfevaluatie

6   Partner van 

ouders 

1. Discretie

2. Overleg

3. Dialogeren

4. Communiceren

5. Anderstaligen

7 Lid van een 

Schoolteam

1. Samenwerken

2. Afspreken

3. Bespreken

4. Rechtspositie

5. Interactie

8 Partner van 

externen 

1. Contacteren

2. Interactie

9 Lid van de onder-

wijsgemeenschap

1. Debatteren

2. Rol in maatschappij

10 Cultuurparticipant

1. Kritisch benaderen van 

de actualiteit op 

verschillende 

domeinen

 

Werkplekleertaak – PAUW 

Welke bijdrage aan de competentieontwikkeling (Onderlijn): 



Tijdstip Omschrijving van de taak Te verwachten 

leerproces

Te verwachten 

product

Tijdsinvestering Vergaderingen/besprekingen Tussentijdse 

evaluatie

1.

Bijsturing:

2.

Bijsturing:

3.

Bijsturing:

4.

Bijsturing:

5.

Werkplan Werkplekleertaak (lerend netwerk - samen met student)



Partnerscholen: praktijkverhalen

GOVA
onderwijs



Partnerschool BSGO 
T’Overbeek

Partner van EHB in authentiek werkplekleren



Werkplekleren PAUW

School: Basisschool GO! Toverbeek Ganshoren

Naam student:

Opleiding/leertraject:

DE SCHOOLTAAK (in te vullen door de school)

Probleemstelling 

vanuit de school:

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school is het binnen bepaalde klasgroepen moeilijk voor de kls/lln om 

tot rust te komen en zich te ontspannen. We ondervinden ook moeilijkheden met concentratie en 

overbeweeglijkheid bij sommige kls/lln. We voelen de nood om te werken aan een rustig en ontspannen 

klasklimaat waar kinderen tot rust kunnen komen. We willen dit bereiken over de klassen heen en voelen de 

nood aan een schoolvisie daarrond en een implementatie in de schoolwerking. Zodat niet elke leerkracht op 

zich een eilandje vormt en aan de slag gaat maar dat dit ingebed is in een bredere schoolvisie en werking en 

door iedereen gedragen is. 

Hoe werkt de school 

hier reeds rond? Is er 

een kader 

waarbinnen deze  

schoolstaak kan 

uitgevoerd worden?

Klasleerkrachten ondernemen reeds acties zoals bewegingstussendoortjes, werken met pluimpjes om tot rust 

te komen, massage of relaxatieoefeningen tijdens kleuterturnen, ademhalingsoefeningen… Maar er zit geen lijn 

in en geen gedragen visie op schoolniveau.

Omschrijving 

schooltaak:

Visie ontwikkelen rond rust/relaxatie/ontspanning in de klas. Lijn uitwerken van kleinste kleuters tot en met 6e

leerjaar met concrete activiteiten. Implementeren in de schoolwerking.

Te verwachten 

product/ doelen bij 

de schooltaak

Visietekst en werkmap met concrete activiteiten en materiaal. 

Lijn doortrekken naar de lagere school – hoe brengen we ontspanning in de klas, snoezelruimtes, klasroutines, 

dingen die je kan gebruiken als het veel te druk wordt. Visie: hoe staat het team 

Nood: beweeglijkheid in de kleuterklassen en het stilvallen in de namiddag bij lagere school. 

Hoe kunnen we als school een sfeer creëren dat we loskomen van dat jachtige.



Van schooltaak tot werkplekleertaak

• Brainstorm en eliminatie van taken die te omslachtig waren

• In samenspraak met EHB gekomen tot werkplekleertaak “relax in de 
klas”



Relax in de klas: doelstellingen 

• Beleid: ontwikkelen schoolvisie

• Routines creëren in de kleuterschool: herkenbare structuur doorheen 
KS

• Ontwikkelen activiteiten voor tussendoortjes volgens noden (KS en 
LS) ahv activiteitenfiches

• Verinnerlijking van technieken door de kinderen doorheen de jaren: 
zelf kunnen naar teruggrijpen indien nodig



Concrete invulling van doelstellingen

• Schoolvisie ontwikkelen ism schoolteam

• Map met activiteitenfiches opstellen

• Relaxhoek in KS

• Mogelijkheid om door te trekken naar speelplaats: rustig plekje 
creëren, rustige rijen, attitude vormen



Uitwerking: 3de jaarsstudent EHB in de lagere 
school

• Zelf onderzoek gevoerd, bronnen geraadpleegd

• Overleg met het kernteam van onze school: toelichten doelen en 
noden

• Enquête van student voor het lagere schoolteam

• Vanuit de resultaten: teamvergadering geleid door de student
• Aftoetsen van noden in de klas en op de speelplaats

• Ontwikkelen visie

• Formuleren tips voor de klasinrichting en speeltijd

• Ontwikkeling activiteitenmap met schoolvisie



Integratie in het schoolteam

• Volwaardig lid van het team

• Toegang tot smartschool

• Aanwezig op DTV en PV

• Regelmatig overleg met kernteam

• Communicatie via smartschool



Uitwerking in de kleuterschool

• Meer concreet afgebakende taak

• Relaxhoek

• 1ste jaarstudent: schooltaak te moeilijk en te ruim.

• Meer sturing en begeleiding nodig

• Meer nood aan input vanuit de school



Evaluatie

• 3de jaarsstudent in de LS: 
• heel autonoom 

• veel input vanuit de student

• Veel communicatie met onze school

• Durft vragen te stellen

• Heeft gedaan wat we gevraagd hebben

• 1ste jaarsstudent in de KS:
• Meer nood aan input en begeleiding vanuit de school

• Nood aan minder ruime en meer concrete taak



Samenwerking met EHB

• Overleg en evaluatie van samenwerking op regelmatige basis

• Interessante studiedagen

• Uitwisseling van expertise









BSGO! Denderleeuw
PAUW-partnerschool

Studiedag Vlor 12 ok. 2017

Joris Van den Eynde

GOVA
onderwijs



Situering

• Centrumschool in Denderleeuw

• Snel veranderend publiek

• Nood aan professionalisering

• Traditioneel onderwijs naar GOVA-onderwijs

• Partnerschap externen

GOVA
onderwijs



GOVA-onderwijs
Gedifferentieerd Onderwijs met Vak-Ankers 

• Aangepaste klasorganisatie – Onderwijs van de 21ste eeuw

• Duidelijke structuur – Dagverloop, graadklassen,…

• Op het individueel niveau van elk kind

• Aangepaste instructies

• Evidence based

• De leerkracht doet ertoe!   

GOVA
onderwijs



Nieuwe school
GO! basisschool De Kleine Okapi 

• Gestart 1 september 2017 in Aalst

• GOVA-school

• Doelgerichte selectie leerkrachten

• Samenwerking GO! basisschool Denderleeuw

• Professionaliseringsinstelling – Lab-o21

GOVA
onderwijs



PAUW
Partner Authentiek Werkplekleren

• Alternatieve instructietechniek 

• Gefaseerd 

• Integratie schoolteam

• Studenten bepalen het tempo

• Tussentijdse evaluatie

• Resultaat

GOVA
onderwijs

ZILVER FONTEINZILVER FONTEINZILVER FONTEINZILVER FONTEIN



Instructievideo’s

• Onderzoek

• Maken van video’s en testen in de praktijk

• Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

• Evaluatie

GOVA
onderwijs

ZILVER FONTEINZILVER FONTEINZILVER FONTEINZILVER FONTEIN



Partnerscholen

Dank u wel voor uw interesse


