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Dames en heren, 
 
 
De Commissie voor Onderwijs en Vorming bezocht op woensdag 25 november 2015 
Onderwijscentrum Brussel, gevestigd in Brussel, Marcqstraat 18. 
 
De heer Paul Delva werd als verslaggever aangeduid. 
 
De commissieleden werden ontvangen en te woord gestaan door de heer Piet Vervaecke, 
directeur.  De werking van het centrum werd uiteengezet tijdens een interactieve presentatie,  
waaraan alle commissieleden een bijdrage leverden.  
 
Nadien werden de aanwezigen rondgeleid in het gebouw.  
 
 
 
 

1. Werking van Onderwijscentrum Brussel 
 
De heer Piet Vervaecke, directeur van Onderwijscentrum Brussel verwelkomt de 
bezoekers en geeft aan de hand van een presentatie een uiteenzetting over de werking van het 
Onderwijscentrum Brussel. De voorstelling verloopt in dialoog met de commissieleden.  
 
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) is gehuisvest in het Huis van het Onderwijs in de 
Marcqstraat 18 te 1000 Brussel. Het gebouw wordt gedeeld met Brusselleer dat de 3 bovenste 
verdiepingen gebruikt. De 3 onderste verdiepingen zijn exclusief voor OCB. De derde etage 
wordt gedeeld door beide organisaties.  
 
OCB is ondersteunings- en expertisecentrum voor onderwijs. Zijn opdracht is tweeledig:  

- Kwaliteitsvol leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren ondersteunen op maat 
van Brussel door professionalisering;  

- Bundelen, verwerken en toegankelijk maken voor een breed publiek van expertise met 
betrekking tot onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context.  

 
Het centrum werkt op verschillende inhouden, onder meer taal en meertaligheid, omgaan met 
diversiteit en armoede, ouder- en buurtbetrokkenheid, ICT en mediawijsheid, Brede School en 
breed leren, spel en spelen. Die onderwerpen variëren naargelang de uitdagingen en noden 
van de scholen. De laatste jaren is er bijvoorbeeld veel aandacht voor zowel Brede School en 
breed leren, als spel en spelen.  
 
Tijdens de aanwervingsprocedures voor onderwijsondersteuners – die op dit ogenblik aan de 
gang zijn – stelt de directeur de vraag welke de speerpunten 2020 voor OCB zouden kunnen 
zijn en welke evoluties er nodig zijn. De opvallendste antwoorden die hij krijgt zijn:  

- Elke school zou deel moeten uitmaken van een brede school.  
- Er moet meer aandacht gaan naar de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het 

samen leven in diversiteit.  
- Men moet blijven investeren in taalonderwijs: zowel de school- als de thuistaal.  

 
Dat zijn terechte aandachtspunten waar het centrum in de toekomst zeker verder zal op 
inzetten.  



 
Op dit ogenblik heeft OCB in 115 scholen ondersteuningstrajecten lopen, hiervan zijn er 95 
basisscholen. Het zijn niet elk jaar dezelfde scholen die een begeleidingstraject volgen. De 
ondersteuning gebeurt alleen op vraag van de scholen zelf. Hierin zit duidelijk een evolutie: 
vroeger waren het eerder algemene vragen. Vandaag zijn de vragen concreter en worden ze 
gemotiveerd op basis van leerlingenresultaten en professionaliseringsnoden van het team.  
Zowel de vraag als het coachingstraject worden in een actieplan vastgelegd dat opgemaakt 
wordt in nauw overleg met de school. In elk begeleidingstraject zit het luik 
ouderondersteunende initiatieven. 
 
De 115 scholen die dit schooljaar een begeleidingstraject hebben, zijn samen goed voor 250 
vragen. Dat betekent dat scholen verschillende coachingsvragen kunnen stellen.  
 
Een vijftal basisscholen hebben nog nooit beroep gedaan op de diensten van OCB.  
 
De stopzetting van  VBB (Voorrangsbeleid Brussel) heeft geen negatieve gevolgen gehad 
voor OCB. Dat betekent onder meer dat er in de loop der jaren een vertrouwensband gegroeid 
is met het volledige onderwijswerkveld.  
 
In een ver verleden werkte OCB via een aanbodgestuurde strategie. Nu wordt er 
vraaggestuurd gewerkt. In de toekomst wil OCB een evenwicht zoeken tussen aanbod- en 
vraaggestuurd werken en alle scholen contacteren en helpen om prioriteiten te bepalen en 
eventueel ondersteuningsvragen te formuleren.  
 
Nog een verschil met vroeger is de resultaatsverbintenis tussen de school en OCB. Scholen 
ondertekenden destijds een engagementsverklaring vooraleer ze in een traject stapten. Nu 
wordt – mede op vraag van de inspectie – het actieplan gekoppeld aan dit engagement.   
 
Het begeleidingstraject kan verschillende vormen aannemen: in sommige gevallen beperkt het 
zich tot 1 of meer overlegmomenten per week met de schoolondersteuner, in andere gevallen 
wordt participerende observatie gebruikt of kan meegewerkt worden tijdens informele school- 
en/of netwerkmomenten. Zowel de methodieken als de tijdsinvestering worden bepaald in 
functie van de vraag en de noden van de school.  
 
De opstart van een traject start over het algemeen in januari, voorafgaand aan het schooljaar 
waarin het begeleidingstraject zal lopen. OCB gaat hierbij proactief te werk. In eerste instantie 
worden de onderwijsinstellingen er attent op gemaakt dat zij een ondersteuningsvraag kunnen 
stellen. Samen met de geïnteresseerde scholen onderzoekt het centrum wat de eigenlijke 
noden zijn en helpt het de vraag te formuleren. Tegen 15 mei moet de vraag worden 
ingediend. Tussen 15 mei en 1 juni bepaalt OCB de werkaccenten voor het volgende 
schooljaar. In de periode van 1 juni tot 15 september worden de actieplannen opgemaakt, 
zodat het coachingtraject vanaf dan kan starten.  
 
Inhoudelijke aandachtspunten voor de toekomst zijn meertaligheid en armoede.  
Naast de taalproblematiek speelt ook de armoedeproblematiek steeds een belangrijkere rol in 
het Brussels hoofdstedelijk gewest. Om hiermee op een adequate manier om te gaan doet 
Onderwijscentrum Brussel beroep op de expertise van een ervaringsdeskundige in de 
armoede. De samenwerking met de ervaringsdeskundige is vaak confronterend voor het team 
en leert nieuwe accenten leggen in de onderwijsaanpak. Voor OCB ligt  de klemtoon om 
armoede te benaderen op een onderwijskundige invalshoek. Het is de bedoeling om 



leerkrachten gevoelig te maken voor deze problematiek, zodat ze er concreet rekening mee 
kunnen houden in hun dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
Meertaligheid is het andere aandachtspunt. Het is de visie van OCB dat er in de schoolsituatie 
rekening moet gehouden worden met de thuistaal van het kind, ongeacht of dat het 
Nederlands of een andere taal is. Wanneer het begrip meertaligheid aan bod komt, denkt men 
vaak dat er in de klas verschillende talen door elkaar gesproken worden. In het 
Nederlandstalig onderwijs is de onderwijstaal het Nederlands, ook wanneer kinderen 
anderstalig zijn. Het gaat erom dat die meertaligheid op een positieve manier aangewend 
wordt. Kinderen kunnen van elkaar leren; voor het vlotte verloop van de lessen is het daarom 
soms nuttig dat de talenkennis van de leerlingen gebruikt wordt om een woord te vertalen. Het 
gaat telkens om een evenwichtsoefening waarbij de belangen tussen het klasgebeuren, het 
Nederlands en de belangen van het kind moeten afgewogen worden.  
 
Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij taal- en taalgebruik op school. Wat opvalt is dat 
zij soms strenger zijn dan de leerkrachten, bijvoorbeeld wanneer ze inzien dat het gebruik van 
andere talen op school kan leiden tot het uitsluiten van kinderen die een specifieke taal niet 
machtig zijn. Op die manier zien ze vlug de noodzaak in om Nederlands te gebruiken om 
onderling te communiceren en is het gemakkelijker om hierover afspraken te maken.  
 
Tijdens het gesprek wordt erop gewezen dat de vorige Vlaamse minister van Onderwijs de 
nadruk legde op de aanwezigheid van minimaal 30% Nederlandstaligen in de klas.  
 
OCB stelt vast dat ook in klassen met een zeer grote diversiteit de eindtermen worden 
gehaald. De basis hiervoor is een goed onderwijs- en taalbeleid in de school. Het wordt door 
de onderwijsinspectie inspectie bevestigd dat het behalen van eindtermen in de eerste plaats te 
maken heeft met een onderwijsaanpak die vertrekt vanuit de leerlingenpopulatie en gedragen 
wordt door een geëngageerd lerarenteam. Vroeger lag de focus op de taal in de 
onderwijsaanpak, maar onderzoeken hebben aangetoond dat andere factoren minstens een 
even grote rol spelen om de eindtermen te bereiken.  
 
Toch zijn ouders vaak bezorgd als hun kind als enige Nederlandstalige in een klas zit. Dat zou  
de taalontwikkeling van het kind vertragen. Ook leerkrachten delen vaak van mening dat die 
Nederlands-vreemde omgeving in het nadeel zou van leerlingen met de thuistaal Nederlands 
zou spelen.  
De directeur begrijpt deze bezorgdheid, ook als zien we dat dit geen probleem vormt voor 
Nederlandstalige kinderen.  Soms leggen leraren wel een grote druk op deze kinderen.   Het is 
belangrijke dat scholen en leraren hierover nadenken. 
 
De algemene regel is dat er 1 onderwijsbegeleider verbonden is aan een school. In 
uitzonderlijke gevallen wordt soms een bijkomende begeleider ingezet. Op dit ogenblik 
onderzoekt het onderwijscentrum of het in de toekomst misschien beter zou zijn om met 
gespecialiseerde onderwijsbegeleiders te werken. De toewijzing van ondersteuners hangt af 
van de beginsituatie en de vraag van de school. Er wordt per school afgewogen en bekeken of 
er 1 of meerdere gespecialiseerde onderwijsbegeleiders nodig zijn.  
 
Naast de probleemanalyse speelt ook de vertrouwensband mee. Een schoolcoaching lukt 
alleen als er voldoende vertrouwen is tussen de onderwijsondersteuners en het schoolteam. 
Dat is een zeer belangrijk element dat meespeelt in de keuze om 1 of meerdere begeleiders 
aan te duiden. Daarom wordt al tijdens de voorbereiding en de opmaak van het 



begeleidingstraject ingezet op de factor vertrouwen. Het traject wordt opgemaakt in dialoog 
met het schoolteam, terwijl de directeur het plan uiteindelijk ondertekent.  
 
Om enigszins naar een specialisatie van onderwijsondersteuners te kunnen gaan, zet OCB ook 
in op het vormen van onderwijsmensen in scholen om een coachingsrol op te nemen. Meer en 
meer scholen hebben zorgcoördinatoren die coachingsvaardigheden aanleren om hun 
expertise over te brengen op het schoolteam.  
 
Als illustratie dat niet alleen taalonderwijs heel belangrijk is voor het slagen van de 
schoolloopbaan van het kind, maar dat er minstens evenveel belang moet gehecht worden aan 
socialisatie- en andere ontwikkelingsvaardigheden, geeft de heer Piet Vevaecke een 
doordenkertje mee van de onderwijsfilosoof Gert Biesta:  
 
“Voor goed onderwijs moeten we ons allereerst de vraag stellen, waartoe het dient. Dan pas 
komt de vraag over inhoud en methode.  
Dat gaat recht in tegen de huidige praktijk waarbij testen en examens steeds meer het doel 
worden van het onderwijs en de inhoud ervan grotendeels bepalen.  
Goed onderwijs is dus wereldgericht. De zin en de richting van het onderwijs worden bepaald 
door 3 domeinen:  

• kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (specifiek of breed);  
• socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en 

kennismaken met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, 
professioneel);  

• subjectivering, ofwel vorming van de persoon (bijv. autonomie, 
verantwoordelijkheid)”  

 
De directeur benadrukt dat OCB veel aandacht besteed aan dit drieluik, wat betekent dat er 
veel meer verwacht wordt van Brusselse leerkrachten dan alleen maar lesgeven. Zij moeten 
veel aandacht hebben voor bijvoorbeeld identiteitsvorming, socialisatieprocessen of 
weerbaarheidstechnieken.  
 
Voor de leerkrachten zelf wil dat zeggen dat ze moeten leren aanvaarden dat ze niet alles 
onder controle hebben en geen sluitende antwoorden kunnen geven.  
De job van leerkracht is voortdurend onderhevig aan verandering. Er moet zowel rekening 
gehouden worden met de brede persoonlijkheidsvorming als met het kwalificerende aspect 
van het lesgeven. Het komt erop aan om het juiste evenwicht te zoeken tussen beide.  
 
De heer Piet Vervaecke verduidelijkt dat er jaarlijks ongeveer 700 leerkrachten bereikt 
worden voor schooloverstijgende vorming in het centrum. Gemiddeld zijn er 2 
vormingsmomenten per week, telkens tijdens de schooluren. Verder is OCB ook de trekker 
van heel wat projecten zoals‘Klas in de Media’ of ‘De Zomerschool’.   
 
Er wordt niet alleen gewerkt met schoolteams en leerkachten, maar ook met 
lerarenopleidingen. In het begin beperkte zich dat tot het geven van lezingen , terwijl er nu 
structurele samenwerkingsverbanden opgezet zijn met de Brusselse lerarenopleidingen. De 
bedoeling is vooral om de studenten de Brusselse context eigen te maken en het leren omgaan 
met diversiteit. Lerarenopleidingen van buiten Brussel doen vaak ad hoc beroep op de 
bibliotheek van het OCB.  
 



Ook Brede Scholen worden vanuit OCB begeleid. Naast inhoudelijke begeleiding wordt ook 
vorming en ondersteuning gegeven op het vlak van netwerking,  onderhandelings- en 
vergadertechnieken.  
 
De onderwijsbibliotheek is een van de publiekstrekkers van het centrum. Waar in 2012 een 
goeie 1.200 bezoekers over de vloer kwamen, waren er in september van dit jaar al 1.500 
geteld. Niet alleen individuele bezoekers kunnen er terecht, er worden ook pedagogische 
studiedagen georganiseerd. De bibliotheek beschikt over 25.000 items, die terug te vinden zijn 
via de onlinecatalogus. Er is ook een nieuwsbrief. Een belangrijke uitdaging is de plaats van 
digitale leermiddelen in de onderwijsbibliotheek.  
 
Directeur Piet Vervaecke geeft aan dat het OCB het belangrijk vindt dat de expertise op een 
toegankelijke wijze verwerkt en gebundeld wordt. Hier voor worden 4 activiteiten 
ontwikkeld: onderzoek, ontwikkeling, ontsluiting en samenwerking.  
 
Op het vlak van onderzoek werd een evaluatie gemaakt van de speelpleinwerking. Met 
externe partners wordt dan weer gewerkt rond onderwijsondersteuning en Brede School.  
 
De  opgedane kennis wordt niet gebundeld om op te slaan in kasten. De expertise wordt in 
teksten gegoten die verspreid wordt via de website en nieuwsbrieven en ook gebruikt kan 
worden als basis voor studiedagen en colloquia.  
 
Het luik ontwikkeling focust zich op de ontwikkeling van les- en didactisch materiaal, zoals 
daar zijn: Kijkwijzer 2.0, Minimaal maxitaal en Samen met ouders.  
 
Wat betreft de samenwerking heeft de directeur het al gehad over de lerarenopleidingen, maar 
ook met de begeleidingsdiensten van de netten zijn er protocollen afgesloten. Om alle 
expertise ten volle te gebruiken, mogen de diverse diensten elkaar niet als concurrenten 
beschouwen. Zij werken complementair en kunnen op die manier elkaar voortdurend 
versterken en bestuiven.  
 
Om alle taken uit te voeren beschikt OCB over een team van 90 medewerkers. De 79 
onderwijsondersteuners zijn allen toegewezen aan een of meerdere scholen.  
Tien voormalige medewerkers van VBB hebben aan de aanwervingexamens van OCB 
meegedaan. Zij zijn allemaal geslaagd en 4 hebben gekozen om bij OCB te komen werken. 
De anderen zijn vaak in het onderwijs gestapt.  
 
Het is opmerkelijk dat er een kruisbestuiving is tussen het onderwijs en OCB. Soms stappen 
medewerkers van OCB naar het onderwijs, dan weer kiezen mensen uit het onderwijs voor 
een job in het onderwijscentrum.  
 
Onderwijscentrum Brussel beschikt over ongeveer 5 miljoen euro aan middelen per jaar: 
ongeveer 4,5 miljoen komt van de VGC en een goed half miljoen komt van Vlaanderen.  De 
Vlaamse middelen zijn de middelen van de vroegere vzw VBB, die voor de helft werden 
toegekend aan OCB en voor de helft  aan de netgebonden begeleidingsdiensten.  
 
OCB wordt ook geconsulteerd door scholen van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
maar kan niet ingaan op de begeleidingsvragen en verwijst de scholen door naar hun 
respectievelijke begeleidingsdienst. Net zoals Brusselse scholen kunnen de scholen van buiten 
Brussel gebruik maken van de bibliotheek en de onlinedienstverlening via de website.  



Om de bibliotheekdiensten te optimaliseren  overlegt OCB onder meer met SBB 
(Streekgericht Bibliotheek Beleid) en legt het via de online catalogus linken naar anderen 
bibliotheken en digitale bronnen. Tegelijk wordt onderzocht of een telefonische hulplijn en 
een e-coachingsmodel kan ontwikkeld worden.  
 
 
 
 

2. Rondleiding in het Huis van het Onderwijs 
 

- Derde verdieping: vergaderruimte (gedeeld met Brusselleer)  
- Tweede verdieping: kantoorruimte  
- Eerste verdieping: kantoorruimte, bibliotheek en onthaal 
- Gelijkvloers: bibliotheek  

 
 
De verslaggever,      De Voorzitter, 
Paul DELVA       Bruno DE LILLE  
 
  



Bijlage  
 



Onderwijscentrum 
      Brussel 

 
  Piet Vervaecke 

  Directeur 

Je kan ons ook terugvinden via       ,         
en 

http://www.google.be/imgres?q=facebook&num=10&hl=nl&biw=1536&bih=769&tbm=isch&tbnid=25zoyY73hMA4YM:&imgrefurl=http://hosting.ber-art.nl/facebook-google-seo/&docid=di6_wHByQWv59M&imgurl=http://hosting.ber-art.nl/wp-content/uploads/facebook-seo-google.png&w=256&h=256&ei=ojP1T52hHong8AOamrylBw&zoom=1&iact=hc&vpx=324&vpy=175&dur=855&hovh=204&hovw=204&tx=112&ty=101&sig=109461584000726697939&page=1&tbnh=128&tbnw=129&start=0&ndsp=32&ved
http://www.google.be/imgres?q=twitter+logo&hl=nl&biw=1536&bih=769&tbm=isch&tbnid=6umolnEp_g_MWM:&imgrefurl=http://www.eyechild.nl/?D=6&docid=Y41yS0ZVxfuTaM&imgurl=http://www.eyechild.nl/files/twitter-logo.gif&w=249&h=249&ei=wjP1T5qBKsTj8AOws5SuBw&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=317&dur=978&hovh=199&hovw=199&tx=119&ty=88&sig=109461584000726697939&page=1&tbnh=127&tbnw=127&start=0&ndsp=32&ved
http://www.google.be/imgres?q=linkedin+logo&hl=nl&biw=1536&bih=769&tbm=isch&tbnid=JnzQcG533mdHHM:&imgrefurl=http://www.wordtracker.com/academy/linkedin&docid=hlaS6_adfXmeWM&imgurl=http://www.wordtracker.com/attachments/LinkedIn-Logo.png&w=1062&h=300&ei=DzT1T6SBC4Wt8QPbxt2eBw&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=215&dur=522&hovh=119&hovw=423&tx=193&ty=67&sig=109461584000726697939&page=1&tbnh=46&tbnw=164&start=0&ndsp=35&ved


Dubbele opdracht van het 
Onderwijscentrum Brussel 

• Kwaliteitsvol leren en ontwikkelen van 
kinderen en jongeren ondersteunen op maat 
van Brussel 
 

• Bundelen, verwerken en toegankelijk maken 
van expertise mbt onderwijs in een 
grootstedelijke en meertalige context 

 

 OCB = ondersteunings- en expertisecentrum  



Inhouden 

• Taal en meertaligheid 

• Omgaan met diversiteit en armoede 

• Ouder- en buurtbetrokkenheid 

• ICT en mediawijsheid 

• Brede school en breed leren 

• Spel en spelen 



1. Kwaliteitsvol leren en 
ontwikkelen ondersteunen 

• Ondersteuning en vorming van schoolteams 

• Ondersteuning en vorming van spel en spelen 

• Ondersteuning en vorming van brede scholen 

• Aanbieden van lesmaterialen 

• Taalondersteunende initiatieven 

• Ouderondersteunende initiatieven 



Ondersteuning en vorming van schoolteams 

• Ondersteuningstrajecten 2015 – 2016 
 
 
 
 
 
 

• intensief begeleidingstraject 
– school én leraar 
– proces én product  
– visie én praktijk 

 

• op basis van een ondersteuningsvraag 
 

 

 
 
 
 
 

  15 – 16 14 – 15 13 – 14 12 – 13 11 – 12 

BaO 95 94 94 95 97 

BuBaO 6 6 6 6 5 

SO 10 10 8 6 6 

BuSO 4 4 4 4 4 



Voorbeeld ondersteuningsvraag 

Voorbeeld 1 

Wij vragen ondersteuning om een coherente leerlijn creatief schrijven doorheen de 
basisschool uit te bouwen en dit vanuit functionele, motiverende schrijftaken 
gekoppeld aan een (breed)evaluatiesysteem waarbij zowel kinderen , ouders als 
leerkrachten vanaf het begin een actieve rol in opnemen.  Wij vragen ook tips om de 
fantasie (in de ruime zin van het woord) bij onze kinderen meer te ontwikkelen zodat 
ze beter tot oplossingen komen. Wij geloven dat ouders en het gezin hier een 
belangrijke rol kunnen in spelen. 
 

Voorbeeld 2 

Aangezien een ruime en degelijke woordenschat de basis is voor een goede 
schoolloopbaan willen we met woordenschatuitbreiding de schoolresultaten van de 
leerlingen verbeteren. Tevens willen we met dit nieuwe traject het belang van 
woordenschatkennis, als voorloper op het traject “begrijpend lezen” in de lagere 
school, benadrukken. 
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Rond welke inhouden werkt u dit schooljaar?  



Uitdagingen & bijsturingen in de toekomst 

• Vraag- en aanbodgestuurde werking doorbreken en evolueren 
naar een interactieve werking 

 

• Nog meer aandacht voor: 

– Omgaan met meertaligheid 

– Onderwijs en armoede 

 

• Naast de focus op kwalificatie, ook aandacht voor 
persoonlijkheidsontwikkeling en socialisatie 



Bv. visie van Biesta in The beautiful Risk of Education… 
     (uit blog van Dick van der Wateren) 

“Voor goed onderwijs moeten we ons allereerst de vraag stellen, 
waartoe het dient. Dan pas komt de vraag over inhoud en methode. 

Dat gaat recht in tegen de huidige praktijk waarbij testen en examens 
steeds meer het doel worden van het onderwijs en de inhoud ervan 
grotendeels bepalen.  

Goed onderwijs is dus wereldgericht. De zin en de richting van het 
onderwijs worden bepaald door drie domeinen: 

– kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en 
vaardigheden (specifiek of breed); 

– socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van 
een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken 
(bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel); 

– subjectivering, ofwel vorming van de persoon (bijv. 
autonomie, verantwoordelijkheid)”  

 



Ondersteuning en vorming van schoolteams 

• Schooloverstijgend aanbod van vormingen, workshops, intervisies 
voor verschillende doelgroepen 

 

 

 
 

– gemiddeld 2 vormingen/week 

– Bv. vorming “lezen is doodgewoon fantastisch” voor leraren 2de en 3de leerjaar 
• 24 deelnemers 

– Bv. intervisie “Anderstalige nieuwkomers” voor Brusselse leraren 
• 42 deelnemers 

– Bv. workshop “taal en meertaligheid” voor directies 
• 58 deelnemers 

 

15 – 16 14 – 15 13 – 14 12 – 13 11 – 12 
 

736 

(lopend) 

 

659 

 

914 

 

742 

 

783 



Ondersteuning en vorming van schoolteams 

• Activiteiten ikv Lesgeven in Brussel   
– Scholieren      

– Studenten van de lerarenopleidingen   

– Leraren in Brussel     

 

 

 

• Projecten 
– Klas in de Media 

 



Ondersteuning en vorming van spel en spelen 

Ondersteuning OCB Aantal 

Begeleidingsinterventies vóór opstart 2 tot 3/speelplein 

Verspreiding inspiratiebundels 6 inhoudelijke bundels, 1 
materialenbundel en partnerfiches 

Vorming voor animatoren 69 animatoren 

Vorming voor hoofdanimatoren 14 hoofdanimatoren 

Vorming inclusiewerking 17 (hoofd)animatoren 

Coachingsinterventies 7 dagdelen/speelplein 

Toepassing proefversie reflectietool 3 speelpleinen 

 



Ondersteuning en vorming van brede scholen 

  Wat Wie 

Ondersteuningstrajecten  Op maat van de lokale Brede School, ism 

coördinator, werkgever, stuurgroep 

29 Brede Scholen 

Bredeschooloverstijgend 

aanbod 

9,5 dagen basis- en verdiepend aanbod 

bestaande uit vorming, uitwisseling en 

praktijkbezoeken 

15 coö/vorming 

33 partners 

Bovenlokale werking Internationaal: Comenius-samenwerking 

en uitwisseling met Québec 

  

7 Infosessies en samenwerking met 

hogescholen en Brusselse bovenlokale 

partners 

ism 20 BS 

  

Studie en ontwikkeling Realisatie van instrumenten voor 

kwaliteitsontwikkeling  

ism 6 BS 



Aanbieden van lesmaterialen 
via de Onderwijsbibliotheek 

 

 

 

 

 

 - 25.000 items 

 - online catalogus via www.onderwijscentrumbrussel.be  

          - nieuwsbrief & pinterest 

          - pedagogische studiedagen 

          - lerarenopleidingen 

          - uitdaging: digitale materialen 

 

  aantal bezoekers aantal ontleningen 

2012 1229 9078 

2013 1575 9750 

2014 1576 10083 

2015 1497 (tem september) 8071 (tem september) 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/


Taalondersteunende initiatieven 

• Organisatie van Lente- en Zomerschool voor 
anderstalige nieuwkomers 

 

• Ondersteunen van initiatieven die inzetten op 
thuistaal 



Ouderondersteunende iniatieven 

• Informeren van ouders mbt schoolkeuze en onderwijs in 
grootstedelijke en meertalige context 

 

 

 

 
 

• Begeleiden van ouders bij de inschrijving 
 

• Informeren en ondersteunen van ouders                                      
in relatie tot kleuterparticipatie,  
Vroege Vogels &  

brochure Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel 



2. Bundelen, verwerken, 
toegankelijk maken van expertise 
 

• Onderzoek 

• Ontwikkeling 

• Ontsluiting  

• Samenwerking 



Onderzoek 

Enkele voorbeelden… 

 

• Brede School, Onderwijsondersteuning (extern) 

• Evaluaties van projecten (intern) 

• … 

 



Ontsluiting 

Enkele voorbeelden… 
 

• Visieteksten    

• Participatie en/of organisatie van studiedagen 

• …        



Ontwikkeling 

Enkele voorbeelden… 

 

• Minimaal maxitaal (lesmateriaal KO)  

• Samen met ouders (ouders in SO)      

• Kijkwijzer 2.0 (monitoring van BS)   

 

• Activiteitenbundels taalstimulering (ifv ZS, speelplein) 

• … 

 



Samenwerking 

Enkele voorbeelden… 
 

• Expertisecentra 

• Lerarenopleidingen 

• Pedagogische begeleidingsdiensten 

 

• Brusselleer 

• Huis van het Nederlands 

 

• … 



Om dit te realiseren…  
90 personeelsleden 

 

1 entiteitsverantwoordelijke (rang A2M) 
 

4 adjuncten van de directeur (niveau A) 
 

79 onderwijsondersteuners (niveau B – graad onderwijsondersteuner) 
 

4 deskundigen (niveau B) 
 

2 medewerkers (niveau C), waarvan 1 (erv.desk.arm.) 

 

TOTAAL: 90 personeelsleden 

 



Om dit te realiseren…  
organigram 



Website 

www.onderwijscentrumbrussel.be  

 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/

	stuk_600_Nr1
	20151125 presentatie

