
 
 

        

 

Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) wil optimale leer- en 
ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de 
kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en 
vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke 
omgeving, ondersteund door een performante organisatie. 

 (1)  Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG)hanteert een visie die 
gefundeerd is op een pluralistische, democratische grondslag. Het aanbod staat open voor iedereen, met 
respect voor ieders achtergrond en eigenheid. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde. 

We zien onderwijs, kinderopvang en jeugd(welzijns)werk als een afspiegeling van een 
democratische samenleving.  We verwelkomen en erkennen brede diversiteit. Iedereen, ongeacht 
sociale en culturele achtergrond, huidskleur, sekse, geaardheid, beperking,  taal, 
levensbeschouwing is fundamenteel gelijkwaardig. We dragen deze houding actief uit. We gaan 
respectvol om met iedereen en laten anderen in hun waarde. We zoeken wat ons kan verbinden 
vanuit  het bewustzijn van de relativiteit van het eigen referentiekader. Diversiteit aan talenten en 
competenties is een verrijking, verschillen worden positief bekrachtigd en niet louter getolereerd.  

 (2) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) staat voor een 
participatieve cultuur met grote betrokkenheid van en samenwerking tussen alle actoren.  

We engageren ons om alle partners en belanghebbenden kansen te geven tot participatie. Zij 
kunnen mee richting geven aan het opvang-, school- en jeugdbeleid via informele en formele 
participatiekanalen.  
Een open en constructieve communicatie loopt  als een rode draad door het zorgzaam omgaan met 
onze doelgroepen. Ouders, kinderen, jongeren, cursisten, medewerkers, vrijwilligers worden -
rechtstreeks of onrechtstreeks- betrokken bij beslissingen die hen aanbelangen. Om de continuïteit 
van die zorg te waarborgen, gaat communicatie verder dan de eigen organisatie. Elkaar correct en 
kwalitatief informeren is een belangrijke voorwaarde voor positieve interactie tussen alle 
netwerken.  

 (3) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) geeft iedereen 
maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen de dagelijkse werking. 

Vanuit de erkenning van gelijkwaardigheid willen we maximale kansen creëren voor iedereen. 
Iedereen moet eigen talenten kunnen ontwikkelen. We hebben binnen ons departement  
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We laten de ontwikkelingskansen van elk individu en 
elke groep maximaal renderen reeds vanaf de eerste levensjaren. We verbinden ons ertoe elk kind, 
elke jongere, elke cursist zijn of haar juiste plaats te laten vinden in ons aanbod. Het realiseren van 
een geborgen, warme en stimulerende omgeving is het middel. We gaan proactief tewerk: altijd 
onderzoeken we de mogelijkheden voor een inclusieve benadering zonder uitsluiting, maar 
rekening houdend met de draagkracht van alle betrokkenen. We willen mensen versterken om 
maatschappelijke drempels te overwinnen. Daarom maken we onze diensten en voorzieningen zo 
bereikbaar en toegankelijk mogelijk. 



 
 

(4) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) vervult een 
voortrekkersrol in het stimuleren van creativiteit en  innovatie en het ondersteunen van initiatief. 

Verwondering is het begin van alle leren. Zich ontwikkelen vertrekt vanuit een intrinsieke 
motivatie. We maken leren en opgroeien uitdagend, kleurrijk en verfrissend. We stimuleren 
onderzoekend leren in een krachtige en aantrekkelijke omgeving binnen en buiten de school. 
Binnen onze acties, methodieken en pedagogische aanpak staan we open voor vernieuwing en 
innovatie. We blijven een voortrekkersrol spelen en integreren vernieuwing in onze organisatie. We 
stimuleren het aangaan van persoonlijke uitdagingen en ondersteunen initiatief en experiment.  

 (5)  Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) bouwt  mee aan een 
duurzame toekomst van de stad en de samenleving. Het departement biedt kans tot levenslang en 
levensbreed ontplooien vanuit een  kwaliteitsvolle omkadering en dienstverlening.  

We willen meebouwen aan een betere toekomst. Daarom dragen we bij tot het scheppen van een 
lerende context doorheen alle levensfasen. We zijn een belangrijke partner in het opvoeden tot 
duurzaamheid, tot democratisch burgerschap in een diverse, multimediale samenleving en 
kennismaatschappij. 
We zetten mensen en middelen kwaliteitsvol, efficiënt en duurzaam in. We geloven in de eigen 
kracht van onze medewerkers en doelgroepen. We versterken en ondersteunen hen waar nodig en 
mogelijk.   


