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Woord vooraf
In 2010 werd in het ‘Strategisch plan GO! 2020’ een toekomstscenario vastgelegd
om de school van onze dromen vorm te geven. In dat strategisch plan werden
doelstellingen en acties opgenomen om een antwoord te bieden op de uitdagingen
die op de onderwijswereld in het algemeen en op het GO! in het bijzonder afkomen.
Vandaag zijn de grote uitdagingen voor het GO! evenmin van de lucht. Sommige
uitdagingen uit het verleden zijn nog steeds actueel, nieuwe uitdagingen zijn erbij
gekomen.
Zo is de samenleving geëvolueerd naar een superdiversiteit en hebben wij daarom ook
ons pedagogisch project - het fundament van ons onderwijs - een nieuwe wending
gegeven. We hebben de focus verlegd van actief pluralisme naar actief burgerschap en
gekozen voor de mooie baseline ‘samen leren samenleven’. Zo willen we kinderen en
jongeren voorbereiden op een continu veranderende samenleving.
Daarenboven volgen de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in ijltempo op,
hertekent de Vlaamse regering het onderwijslandschap en komt er in ons eigen GO!
een wissel in bepaalde bestuursorganen. Daarom hebben wij het strategisch plan
geactualiseerd, zodat we met alle thema’s en projecten de vinger aan de pols houden.
Deze brochure heeft tot doel het geactualiseerde strategisch plan onder de aandacht
te brengen en alle krachten in ons net te bundelen. Ze beschrijft hoe we met zijn allen,
met het pedagogisch project als kompas, de uitdagingen die op ons afkomen, willen
aanpakken in het resterende deel van dit decennium.
Allen samen, ieder met zijn competenties en expertise, maken we onze dromen waar
tot 2020, onverminderd met dezelfde missie: kwaliteitsvol onderwijs bieden en gelijke
kansen creëren voor iedereen.

Natuurlijk kijken we ook verder in de tijd en zullen we nagaan hoe we de weg
naar 2030 kunnen voorbereiden.

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder

Eddy Baldewijns
voorzitter Raad GO!
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Aan de slag!
Het aantal leerlingen van het GO! kent de laatste jaren een continue stijging die sterker
is dan men op basis van de geboortecijfers zou verwachten. Steeds meer mensen geraken
overtuigd van de kwaliteit van het onderwijs en de eigenheid van het pedagogisch project
van het GO! (PPGO!).

Onze uitdagingen
Het groeiende vertrouwen in het GO! is een fameuze opsteker, maar plaatst ons ook voor
uitdagingen.
Het PPGO! aanpassen aan de geest van de tijd volstaat niet om van kinderen en jongeren
actieve burgers te maken die kritisch maar respectvol omgaan met de superdiverse
samenleving. We moeten ook alles in het werk stellen om het ‘samen leren samenleven’ te
integreren in de klas- en schoolpraktijk.
Elke jongere heeft het recht om een studierichting te kiezen die aansluit bij zijn
talenten. Daarom nemen wij ons onderwijsaanbod kritisch onder de loep. Vindt elk
talent een opleiding die niet te ver van huis ligt? Is elke jongere zich voldoende bewust
van wat hij kan, op het ogenblik dat hij moet kiezen? Sluit ons onderwijs voldoende
aan op de arbeidsmarkt en op het hoger onderwijs? Door werk te maken van goede
onderwijsloopbaanbegeleiding in alle onderwijsniveaus willen we het vroegtijdig
schoolverlaten tegengaan.
Van de leraar en de directeur wordt steeds deskundiger en efficiënter professioneel handelen
gevraagd en steeds meer competenties om in te spelen op de onderwijskundige noden
van hun leerlingen. Onze taak is het ervoor te zorgen dat onze onderwijsprofessionals
voldoende wendbaar zijn om die steeds complexer wordende opdracht te vervullen.
Dankzij de transparante structuur van het GO! kunnen wij eendrachtig en daadkrachtig
optreden als dat nodig is en tegelijk ook aan individuele instellingen de nodige autonomie
en pedagogische vrijheid geven. Elke entiteit moet over het nodige beleidvoerend
vermogen beschikken om de toegewezen taken op een professionele wijze uit te
voeren. Daarom zetten wij in op een organisatiecultuur die gericht is op samenwerking,
wederzijdse versterking en kwaliteitsverbetering.
De staat van onze schoolgebouwen blijft een zorg. Door jarenlange onderfinanciering
vanwege de overheid halen we niet in elke school een degelijke basiskwaliteit. We werken
daarom een globaal en geïntegreerd infrastructuurbeleidsplan uit, om de problemen op
te lossen waar we dat kunnen. De uitdaging bestaat erin het patrimonium als een goede

huisvader te beheren en er toch in te slagen om een inspirerende, kwaliteitsvolle en veilige
leer- en leefomgeving te creëren voor al onze leerlingen en cursisten.

Onze ambitie
Onderwijs en vorming leggen de basis voor een duurzame, innovatieve en respectvolle
samenleving. Het GO! werkt hieraan mee, maar zet zich tegelijk in voor de persoonlijke
ontwikkeling van elk individu. Creativiteit, persoonlijkheid, kritische zin en actief
burgerschap zijn immers evenzeer noodzakelijke eigenschappen voor innovatie.
De unieke positie van het GO! als het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap
biedt tal van kansen om daarin een voortrekkersrol te spelen. Het GO! heeft namelijk de
grondwettelijke opdracht om kwaliteitsvol neutraal onderwijs te organiseren. Neutraliteit
in het GO! betekent dat we geen voorkeur hebben voor één specifieke opvatting. Geen
enkele filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging domineert, ze zijn alle
gelijkwaardig.
Wij willen onze leerlingen leren samenleven, zodat ze zich ontwikkelen tot actieve burgers.
Actief burgerschap vullen wij in op basis van onze zes kernwaarden:
• handelen vanuit een respectvolle houding;
• zich oprecht openstellen tegenover anderen;
• elkaar behandelen op grond van gelijkwaardigheid;
• op een open manier met elkaar communiceren;
• geëngageerd en betrokken zijn.
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Bouwen aan de school van de toekomst is mensenwerk
Het strategisch plan van het GO! is onlosmakelijk verbonden met het pedagogisch
project van het GO!. Het vormt een coherent geheel van vijf strategische doelstellingen
waarvan de uitvoering op verschillende vlakken moet bijdragen aan de realisatie van
onze droomschool: pedagogisch project, onderwijsaanbod, personeelsbeleid, bestuurlijke
organisatie en infrastructuur. Kortom, het strategisch plan geeft richting aan onze
reguliere werking en aan de hele organisatie.

Vijf strategische doelstellingen		
Dit zijn de vijf strategische doelstellingen (SD) van het GO!:
• SD 1: Het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren
samenleven in een continu veranderende maatschappij.
• SD 2: Het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
• SD 3: Elke medewerker van het GO! is een geëngageerde professional.
• SD 4: De bestuurlijke organisatie van het GO! is efficiënt, performant en wendbaar.
• SD 5: Het GO! streeft naar inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle scholen door middel
van een globaal beleid rond schoolinfrastructuur.
De vijf strategische doelstellingen zijn prioritair en willen we net-breed realiseren. Aan
elke strategische doelstelling zijn operationele doelstellingen verbonden, die op hun
beurt uitvoering moeten krijgen via (prioritaire) acties.

De krachten bundelen
Alle bestuursniveaus van het GO! hebben de gemeenschappelijke opdracht om de missie
en het pedagogisch project van het GO! te realiseren. Daarom zetten we allemaal onze
schouders onder de uitvoering van het strategisch plan, dat de uiting is van onze ambitie
om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.
Er wordt maximaal gebruikgemaakt van de bestaande netwerken, overlegmomenten,
studie-, info- en contactdagen. Dat blijkt duidelijk uit het hiernavolgende deel waarin
we een beschrijving geven van de projecten die wij samen op het oog hebben om de vijf
strategische doelstellingen te realiseren.
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Dit plan is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking tussen collega’s in de
centrale diensten, de scholen en andere. Onze droom kan pas werkelijkheid worden
als de collega’s in alle geledingen van het GO! nauw betrokken zijn bij elke fase van
de uitvoering ervan. Het is dus belangrijk dat ook de scholengroepen en scholen het
strategisch plan vertalen naar hun eigen beleidsplannen en acties.
Door participatie, samenwerking en betrokkenheid komen we tot sterke beleidskeuzes
waar iedereen achter staat, doelgerichte ondersteuningstrajecten en kwaliteitsvol
onderwijs.

Informeren en kennis delen
Ook goede communicatie is een kritische succesfactor. Alle noodzakelijke kennis en
informatie over het strategisch plan wordt gedeeld op GO! pro. Daarnaast kan er over de
voortgang van het plan gerapporteerd worden op het college van directeurs en de raad
van bestuur van elke scholengroep.

Samen opvolgen
De Raad GO! volgt nauwgezet de uitvoering van het plan op. Jaarlijks wordt er
gerapporteerd over de hele werking. Het strategisch plan is een dynamisch gegeven, dat
spreekt voor zich. Het is onderhevig aan externe maatschappelijke ontwikkelingen en
aan onze eigen beleidsagenda. Bijgevolg kan de Raad het plan onder de loep leggen en
bijsturen als dat nodig is.

Meer weten?
Ga naar http://www.g-o.be/strategischplan
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SAMEN LEREN
SAMENLEVEN
Strategische doelstelling: het GO! vormt
leerlingen en cursisten tot kritische burgers
die samen leren samenleven in een continu
veranderende maatschappij.

De school die we nastreven, weerspiegelt de samenleving die we beogen. Ze vertegenwoordigt
en verdedigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet daartoe
voluit in op actief burgerschap. De school is een plaats waar jongeren samen zoekend op
weg mogen gaan naar wat betekenisvol en waardevol is voor henzelf, hun omgeving en
de samenleving. Wederzijdse erkenning en betrokkenheid zijn de basisingrediënten voor
verbondenheid. Alleen zo kunnen we samen werken aan de realisatie van grondrechten
voor iedereen en de samenleving van de toekomst vormgeven.
In het oog springende projecten:
•		Een vormingspakket op maat rond radicalisering
•		Vorming rond depolarisatiemanagement
•		Evaluatie beleidsontwikkeling op school- of scholengroepniveau
•		Invoering van de leerlijn ‘burgerschap’ in GO! scholen vanaf september 2018
•		Afname van de burgerschapsbooster (leerlingen) in maximaal aantal scholen (lopend)
•		Afname van de burgerschapsbooster (teams) vanaf september 2018
•		Organisatie van nascholing rond leerlijn ‘burgerschap’

Betrokkenheid van scholengroepen en/of scholen
Het vormingspakket op maat rond radicalisering wordt aangeboden per scholengroep
en school.
Scholen zullen zoveel mogelijk gestimuleerd worden om de leerlijn ‘burgerschap’ op te
nemen in de vrije ruimte vanaf september 2018.
Leerlingen vullen zelf de burgerschapsbooster in. Leerkrachten zullen vanaf september
2018 met de burgerschapsbooster voor teams aan de slag gaan.
De GO! communicatiedienst werkt nauw samen met het netwerk van communicatiecoördinatoren in de scholengroepen om een concept voor ‘30 jaar GO!’ op te stellen.
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KWALITEITSVOL
ONDERWIJS VOOR
IEDEREEN
Strategische doelstelling: het GO! garandeert
kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Wij willen de kwaliteit van het GO! onderwijsaanbod structureel verbeteren en bewaken.
Om dat waar te maken, zullen we het nieuwe kwaliteitszorgkader van de Vlaamse overheid
overal implementeren en zullen de pedagogische diensten intensieve begeleiding bieden.
We willen kwaliteit niet alleen evalueren op basis van outputgegevens, maar willen juist
inzetten op het bereiken van maximale leerwinst voor al onze leerlingen en cursisten.
In het GO! dat wij nastreven kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit een breed
en duidelijk studieaanbod. Het onderwijsaanbod is divers, zowel op het vlak van
studierichtingen, geografische inplanting als doelgroepen die we ermee bereiken. Op die
manier is de vrije keuze gewaarborgd. Om zijn maatschappelijke rol te kunnen spelen
moet het GO! immers ook iedereen die dat wil, kunnen bereiken.
In het oog springende projecten:
•		Ondersteuningstraject voor de scholengroepen om het toekomstige studieaanbod SO
te implementeren, met focus op de invoering van de verbrede eerste graad
•		Traject voor herstructurering en herprofilering van de centra voor volwassenenonderwijs
•		Ontwikkeling en implementatie (standaardtrajecten voor) duaal leren
•		Concretisering van leerlingenbegeleiding in het afbakenen van rollen, verantwoordelijkheden, competenties en structuren
•		Uitwerken nieuw teamconcept en organisatiemodel CLB
•		Professionaliseringsinitiatieven voor leerlingenbegeleiding
•		Ontwikkeling van het ondersteuningsmodel met professionaliseringsinitiatieven hieraan gekoppeld
•		Ontwikkeling en uitrol van een inclusief onderwijsconcept dat GO! onderwijsinstellingen
ondersteuning biedt om creatief en oplossingsgericht over inclusie te denken, o.m. via
pilootprojecten Inclusie GO!
•		Professionaliseringsaanbod rond onderwijsloopbaanbegeleiding

Betrokkenheid van scholengroepen en/of scholen
De verschillende projecten betrekken het lokale en het mesoniveau tijdens samenkomsten
van overlegplatformen, zoals de Co-RA, raden van bestuur, STAP of permanente technische
commissies, lerende netwerken of contactdagen.
Voor het project ‘Modernisering SO’ is een intensief implementatietraject gestart, met
PBD-ondersteuningsteams per scholengroep, gecoördineerd door een multidisciplinair
en afdelingoverstijgend team. Van hieruit dit project wordt ook de implementatie van
andere hervormingen, o.m. op het vlak van leerlingenbegeleiding, georganiseerd.
Het project ’Inclusie’ werkt participatief via klankbordgroepen bij het ontwikkelen van
projectresultaten. Daarnaast zet het project in op doelgroepgerichte communicatie.
Scholen kunnen deelnemen aan pilootprojecten (september 2020) en professionaliseringsinitiatieven.
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GEËNGAGEERDE
PROFESSIONALS
Strategische doelstelling: elke medewerker van
het GO! is een geëngageerde professional.

In de school van onze dromen is het professionele team in staat om gezamenlijk en
wendbaar in te spelen op de uitdagingen van de superdiverse maatschappij en op de
onderwijskundige noden van hun leerlingen en cursisten. Elk personeelslid is bovendien
een geëngageerde ambassadeur van het PPGO! en van de waarden waar het GO! voor
staat.
In het oog springende projecten:
•		Professionaliseringstraject voor leden raden van bestuur
•		Professionaliseringstraject voor algemeen directeurs
•		Het professionaliseringstraject voor selectie- en bevorderingsambten loopt door
binnen het bestaande professioneel continuüm (lokaal niveau)
•		Brede visie op HR-beleid en binnen dit kader: visie op aanvangsbegeleiding, een module
voor klasmanagement, optimalisatie van wervings- en selectieprocedures, opmaak
van functieprofiel voor onderwijzer lager onderwijs (later ook kleuter- en secundair
onderwijs), aanpak en aanbevelingen voor welzijnsbeleid op meso- en lokaal niveau.
•		Via het HR-netwerk kennis uitwisselen en uitbreiden, in eerste instantie gefocust op
werving, selectie, aanvangsbegeleiding, evaluatie en functioneren, en psychosociale
aspecten

Betrokkenheid van scholengroepen en/of scholen
Het projectteam rond het professionaliseringstraject voor leden van de raden van
bestuur telt ook leden uit het mesoniveau. Voor het professionaliseringstraject voor
algemeen directeurs werd in de schoot van de Co-RA een werkgroep opgericht waarin
centraal en mesoniveau vertegenwoordigd zijn. Er werd een projectvoorstel opgesteld dat
in breed overleg wordt bijgestuurd.
In het HR-netwerk worden het centrale en het mesoniveau samengebracht. HRmedewerkers van de scholengroepen, enkele directeurs coördinatoren, coördinerend
directeurs en algemeen directeurs maken er deel van uit. Binnen het HR-netwerk zijn
vier werkgroepen opgericht: 1) aanvangsbegeleiding, 2) werving & selectie, 3) evalueren
& functioneren en 4) psychosociale aspecten. Ook daar zijn leden van centraal en
mesoniveau bij betrokken.
Het professioneel continuüm voor selectie- en bevorderingsambten gaat uit van het
subsidiariteitsprincipe. Nauwe samenwerking tussen het mesoniveau en de centrale
diensten is daarbij een absolute noodzaak. Ook bij de opleiding, als fase 2 van het
continuüm, wordt het mesoniveau nauw betrokken, in zowel stuurgroep als jury, maar
ook als lesgevers, als getuige van goede praktijkvoorbeelden, e.d.
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EEN WENDBARE
ORGANISATIE
Strategische doelstelling: de bestuurlijke
organisatie van het GO! is efficiënt,
performant en wendbaar.

Dankzij de transparante structuur van het GO! kunnen wij eendrachtig en daadkrachtig
optreden als dat nodig is en tegelijk ook aan individuele instellingen de nodige autonomie
en pedagogische vrijheid geven.
In het GO! dat wij betrachten beschikt elke entiteit over het nodige beleidvoerend vermogen
om de toegewezen taken op een professionele wijze uit te voeren. De organisatiecultuur
is gericht op samenwerking, wederzijdse versterking en kwaliteitsverbetering.
In het oog springende projecten:
•		Meer beleidvoerend vermogen via managementrapportering.
•		Versterking van de interne kwaliteitszorg en verankering van het PPGO! in het
kwaliteitsbeleid van scholen of instellingen.
•		De bestuurlijke werking van de centrale diensten en van de scholengroepen wordt
geoptimaliseerd, zodat ze beter kunnen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen.
Het project ‘Kerntaken’ wordt hierin geïntegreerd om optimale, complementaire en
professionele samenwerking te bereiken.
•		Digitale ervaringen en competenties worden gedeeld via een lerend netwerk.
•		De participatie door het lokale en het mesoniveau wordt versterkt via het opstellen van
het Memorandum 2019.
•		Scholen en scholengroepen krijgen een geactualiseerde visie op brede school

Betrokkenheid van scholengroepen en /of scholen
Bij het project rond bestuurlijke optimalisatie en kerntaken worden lokaal en
mesoniveau van in de beginfase betrokken, zowel via opname in de projectstuurgroep, als
via deelname aan diepte-interviews en Greenhousesessies. Op die manier zijn alle niveaus
betrokken bij het concept, de verdere uitwerking en het plan van aanpak.
Het Memorandum 2019 zal tot stand komen via een verder doorgedreven participatief
traject met alle onderwijsdeelnemers in alle scholengroepen, scholen en instellingen van
het GO! (alle professionals, leerlingen & ouders).
De geactualiseerde visietekst ‘Brede School’ zal tot stand komen na input van o.a. de
permanente technische commissies en het STAP.
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KWALITEITSVOLLE
SCHOOL
INFRASTRUCTUUR
Strategische doelstelling: het GO! streeft naar
inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle
scholen door middel van een globaal beleid
rond schoolinfrastructuur.

De schoolgebouwen van het GO! spelen een belangrijke rol in het uitdragen en realiseren
van het PPGO!. In de schoolgebouwen die wij beogen is voor elke leerling, cursist en
medewerker een basiskwaliteit gewaarborgd. Het patrimonium is afgestemd op de
behoeften van het GO! en is voldoende groot en uitgerust waar het nodig is.
Deze drie kenmerken staan centraal in de visie die het GO! heeft op het globale
infrastructuurbeleid voor de toekomst. De visie vormt de basis voor een globaal
infrastructuurbeleidsplan van het GO! dat richting geeft en de verantwoordelijkheden
van alle betrokkenen verduidelijkt.
In het oog springende projecten:
•		De realisatie van een integraalplan voor elke scholengroep
•		De visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’ die vastlegt welke doelen het GO! wenst te
bereiken met zijn infrastructuur
•		De stapsgewijze uitbouw en implementatie van het FMIS (Facilitair Informatie
Management Systeem)
•		Een concrete tool om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het GO! patrimonium
te monitoren
•		Een concrete tool voor het organiseren en optimaliseren van alle processen
rond onderhoud van gebouwen (meldingen capteren, werkorders en proactieve
onderhoudsplanning opmaken)
•		De externe studie ‘Optimaal vastgoedbeheer voor het GO!’ met benchmarks, goede
praktijken en aanbevelingen, zowel voor de centrale diensten als de scholengroepen,
om te komen tot een beter beheer van het patrimonium (deelproject ‘Het systeem’)

Betrokkenheid van scholengroepen en/of scholen
Bij het opstarten en uitwerken van elk project wordt minstens het mesoniveau betrokken,
indien relevant wordt ook het lokale niveau betrokken.
De scholengroepen zijn vertegenwoordigd in de meeste stuurgroepen van de projecten;
zo ook in de stuurgroep van de externe studie ‘Optimaal vastgoedbeheer voor het GO!’.
Een integraalplan wordt per definitie opgemaakt in samenwerking met scholengroepen
en scholen.
Alle algemeen directeurs en infrastructuurverantwoordelijken werden geconsulteerd bij
het opstellen van de visietekst.
Bij het uitwerken van processen rond onderhoud werden alle scholengroepen
geïnformeerd en waren er uiteindelijk elf betrokken.
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