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Welkom
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Deze sessie

> Kritische succesfactoren bij implementatie van 
actieplannen

> Op basis van ervaringen pilootscholen

– van analyse beginsituatie naar opstellen actieplan en 
implementatie

> Aan de hand van kaders: succesfactoren & 
uitdagingen

> In groepen: overleg en uitwisseling
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1. Pilootprojecten
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Operatie Geslaagd

= gezamenlijke campagne in Gent

> Gents Plan VSV en charter

> ULG Operatie Geslaagd

> Actiedag Operatie Geslaagd

> Pilootprojecten
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Onderzoek naar VSV

> Complexiteit aan redenen

– Thuissituatie, sociale netwerken, discriminatie, 
schoolloopbaan, ….

– Gevoelens, aspiraties, percepties en betrokkenheid

> Scholen

– Zorg, loopbaanoriëntering (niet enkel op bepaalde 
cruciale momenten)

– Vroege detectiesystemen

– Whole school approach (partnerschappen)

– Ondersteunen en professionaliseren van leerkrachten
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https://www.uantwerpen.be/en/projects/resl-eu/


Pilootprojecten VSV
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School-specifieke actieplannen

Jan. 2017 Sept.                    Sept. 2018  Jan. 2019     Sept.                      Sept. 2020

Fase 1

6 scholen 
Individuele ondersteuning
Subsidieovereenkomst

Fase 2

6 scholen
Individuele ondersteuning
Subsidieovereenkomst

FASE 3

16 scholen
MOOC
Supervisie

Individuele 
coaching

PILOOTPROJECT

P

P

P

D

D

D

C

C

C

A

A

A

NIEUW PROJECT



2. Pilootprojecten: per stap - succesfactoren
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School-specifieke actieplannen
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Schoolengagement

Intake: waar staan we nu? Matrix

Verdieping: uithangborden-ruwe 
diamanten - knipperlichten

Bepalen van prioriteiten

Naar een actieplan  + uitvoering 



Matrix: Waar staan we?
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Leerling Klas Leerkracht School, 
school-
beleid

Ouders & buurt Andere 
stakeholders

Probleeminterventie 
en follow up

Specifieke preventie

Algemene 
preventieve acties

Algemeen klimaat

•



Preventiepiramide
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Johan Declerck



Whole school and whole community 
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• individueel

• klas

• school

• systemisch School 
(Whole
School  

Approach)

Familie

Wijk/stadWerk
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Opdracht

> Bekijk twee ingevulde matrixen

> Wat valt op?

– Wat zijn gelijkenissen? Wat zijn verschillen?

– Wat kan kracht zijn van deze oefening? 

– Hoe leg je link naar VSV-acties?
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Wat wij leerden ….

> Geeft overzicht van acties per school

= belangrijke stap! Bos & bomen …

> Door clustering: waar situeren onze acties zich?

> Belangrijk om te laten aanvullen door andere 
teamleden (naast kernteam): geeft overzicht

> Geeft zicht op wat gebeurt & gebeurde (‘we zijn 
daarmee gestart, maar ….”)

> Afhankelijk van profiel (zorg/leerkracht/AV…): ander 
stuk van de puzzel
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Wat wij leerden ….

> Heeft potentieel dynamisch karakter:

– overzicht behouden (in de leraarskamer hangen of 
waar de personeelsvergadering doorgaat)

– aanvullen met nieuwe acties

– soms ‘bij de les blijven’: linken met VSV

> toevoegen bij handleiding voor nieuwe leerkrachten

> Lokt diverse reacties en waardevolle bedenkingen 
uit: ‘amai, we doen al veel’, ‘… te veel’, ‘we doen te 
veel ad hoc’ …
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Wat wij leerden ….

Bij begeleiding matrix

> Aan het einde van het gesprek: even afstand nemen 
en kijken naar het geheel.

> “Welke prioriteiten voelt de school nu zelf reeds naar 
voren komen?”

> “Als je nu naar de matrix kijkt, waar kunnen jullie 
zeggen dat je goed en doordacht bezig bent?” 

> “Waar zien jullie groeikansen? Waar zie je hiaten? …”
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Clusteren en prioriteiten

•
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Uithangborden Ruwe diamanten Knipperlichten
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De actie verhoogt de autonomie van de leerling. 

Autonomie:

De actie verhoogt de betrokkenheid van de leerling en 
versterkt de verbondenheid tussen de verschillende 
stakeholders. 

Verbondenheid:

De actie verhoogt de competentie van de leerlingen en 
van de leerkrachten die hen moeten omkaderen. 

Competentie:

De actie duurt voldoende lang en wordt gedragen door het 
volledige team. 

Duur en Gedragenheid:

De effecten zijn meetbaar en/of merkbaar binnen de 
schoolmuren. 

Effecten:



(leestips)

21



Opdracht

> Bekijk twee voorbeelden

– Wat valt op?

– Leg de ABCDE-bril er eens op …
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Wat wij leerden … 

> ABCDE-bril: checken van acties met link naar VSV

> Data: moeilijk inzicht in wie VSV’ers zijn (of potentiële 
VSV-leerlingen)

> Discussie tussen teamleden

– Wat is goede actie en waarom?

– Waar kan nog aan bijgeschaafd worden?

> Prioriteiten kiezen

> Terugkoppeling met het breder team voorzien en/of 
met schoolnabije / externe partners
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Kotter: verandering!

•
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Change

Urgentie 
omschrijve
n, bewust-

wording
Kernteam

Visie 

Draagvlak 
en 

eigenaar-
schap

Obstakels
Eerste 

successen

Duurzame 
begeleiding 

Borging 
van kennis

Evaluatie 
en 

bijsturing  

Communicatie



Veranderingsaspecten … 

•
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Van prioriteiten naar actieplan
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Wat we leerden … 
> Vraagt voldoende tijd en draagvlak
> Terugkoppeling naar matrix kan interessant zijn, bijv: 

– minstens één activiteit te kiezen die tot de basis van de 
piramide behoort, met name het algemene leefklimaat en 
de algemene preventie,

– minstens één activiteit te kiezen die tot de top van matrix 
behoort, met name specifieke preventie VSV en 
probleeminterventie, 

– minstens één actie te plannen met, voor en door de 
leerlingen, en/of

– minstens één actie te plannen met (moeilijk bereikbare) 
ouders in het vizier, en/of

– minstens één actie op te zetten met een bekende, 
relevante of nieuwe externe partner.
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Wat we leerden … 

> Niet evident voor (sommige) scholen

> We maakten – op vraag van ronde 2 – een sjabloon 
met elementen die aan bod kunnen komen

> Doel van project: actie vastknopen aan wat al 
gebeurt op school <> losstaande actie opzetten

> Kernteams met mandaat + terugkoppeling naar 
gehele school: werkt

> Tijd en ruimte vrijmaken om na te denken en uit te 
werken = cruciaal
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In actie

> Pilootscholen
– Ronde 1: uitvoeringsfase schooljaar 2017-2018

– Ronde 2: uitvoeringsfase schooljaar 2018-2019

> Processen
– Traag

– Als er één persoon trekker is en wegvalt: dynamiek verdwijnt 
<> bij kernteam met mandaat: wordt behouden

– Olievlek als veranderingsstrategie (meer leerkrachten 
betrekken)

– Groei inbouwen (langere termijn)

– Tijd en ruimte maken in takenpakketten

– Professionalisering van team als geheel <> individuele 
vormingen
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3. Samenvattend: succesfactoren
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Kritische succesfactoren

> Tijd om samen te werken

> Kernteam met mandaat

> Investeren in teamwerking – tijd geven om hele team 
te betrekken

> Ondersteuning vanuit beleid

> Professionalisering als team

> Op langere termijn werken

> Leerling in het visier
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Kotter: verandering!

•
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Opmerkingen en bedenkingen?

•
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Contactgegevens

•Lia Blaton – Onderwijscentrum Gent

•Lia.Blaton@stad.gent

•Jan De Mets – Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent)

•Jan.Demets@ugent.be

3410 mei 2019

mailto:Lia.Blaton@stad.gent
mailto:Jan.Demets@ugent.be


Evaluatieformulier

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten’ 35

> Vullen jullie nog even het evaluatieformulier van de Actiedag in? 

http://bit.ly/evaluatieactiedag

Hartelijk dank en smakelijk!

http://bit.ly/evaluatieactiedag


FINAL CONFERENCE STAY TUNED

•Wil je weten hoe andere Europese steden omgaan met 
vroegtijdig schoolverlaten?

Kom dan naar de STAY TUNED conferentie!

> Op 22 mei 2019 van 9 tot 18 uur

> In Monasterium PoortAckere
[Oude Houtlei 56, 9000 Gent]

Meer info:

•

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten’ 369 mei 2019

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/nieuws-
evenementen/conferentie-stay-tuned


