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Professionaliseren van teams, directies en leerkrachten 

om de kwaliteit van onderwijs & opvoeding te optimaliseren 

en zo maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen.

eerste aanspreekpunt  

 

stemt begeleidingsvragen af 

 

ondersteunt veranderingsprocessen  

 

geeft vormingen

 professionaliseren met impact

stad.gent/pbsog

 S I N D S   1 9 7 6

diversiteit
creativiteit

& innovatie
maximale kansen duurzaamheidparticipatie

basis secundair cvo dko internaten

50 12 1 3 2

vormingprocesbegeleiding
materiaal-

ontwikkeling

scholengroep

school

klas

thuistaal

meertaligheid

ICT

(gender)diversiteit

wat werkt?

breed evalueren

referentiekader

onderwijskwaliteit

kaders OVSGABC-model

21e-eeuwse vaardigheden

taxonomie van Bloom

1068 713 206 244

contactpersoon procesbegeleider

48

PBSOG brengt info,
technieken en kennis van

andere scholen, ... binnen.

PBSOG is als een
bondgenoot.

Het is fijn om feedback
te krijgen.

Ik ervaar PBSOG als
laagdrempelig, nooit

sturend en niet
belerend.

Hoe transformeer je je school? Onze
begeleider bracht van bij de eerste
bijeenkomst helikopterview. Dankzij
PBSOG implementeren we volgend

schooljaar de kring vanuit ons eigen
kader.

Jullie coachende en niet-
evaluerende rol is belangrijk.

pbsog op mia 
*intern kanaal



Professionaliseren van teams, directies en leerkrachten 

om de kwaliteit van onderwijs & opvoeding te optimaliseren 

en zo maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen

Digitaal

50%

Analoog

29.7%

Combinatie

20.3%

Corona

Toekomst

Bij procesbegeleiding ondersteunen we scholen doelgericht bij veranderingsprocessen,

rekening houdend met de noden en de context. Als evenwaardige partner bepalen we samen

het traject. Door experiment, reflectie en evaluatie te faciliteren komt de school tot een

gedragen en geborgen verandering. Daarbij blijft de school steeds eigenaar van het proces.
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75,5 % doorgegaan

952 deelnemers

materiaalontwikkeling

Specifieke context

Sommige begeleidingen on hold

Andere invulling

andere thema's

meer schooloverstijgend

Online werken

Pedagogische reserve

Prioritaire thema's

Taalontwikkeling als toegang tot leren

Nieuwe decreten (BaO, SO, DKO)

De impact van de leraar op het leren

Zorgzame leerlingenbegeleiding

Sociaal-emotioneel leren

147 sessies

Bedankt voor jullie hulp bij de
inrichting van onze

kleuterklassen.

Jullie vertalen
onderwijsvernieuwingen

naar de klasvloer.

Jullie inleiding, opvolging en
nabespreking van de vorming

waren waardevol.
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