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DOELEN

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•
•
•
•
•

de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (VOCVO)

2 OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT NT2020
De samenwerking van bovengenoemde organisaties betreft het gezamenlijk organiseren van
internetten professionaliseringsinitiatieven NT2 voor de volgende doelgroepen: directies,
middenkader-coördinatoren, trajectbegeleiders, startende leraren, leraren, expert leraren en
vrijwilligers.
Het samenwerkingsplatform NT2020 werd gelanceerd in het voorjaar van 2017. De doelstellingen
werden geformuleerd naar de aanbevelingen van het GIA-rapport en een eigen behoeftedetectie
uitgevoerd in juni 2016. Dit document ‘Strategische doelen NT2020’ beschrijft de strategische doelen
bij de verwachtingen zoals geformuleerd in de conceptnota NT2 en op die manier is het project een
gedragen invulling van de werf ‘expertise en innovatie’ uit de conceptnota NT2. Uit dit internetten
werkproces komt een optimale samenwerking om als pedagogische begeleidingsdiensten de realisatie
van een duidelijk gericht aanbod NT2 op een constructieve en structurele manier te blijven
professionaliseren en innovatie-initiatieven te faciliteren en ondersteunen.
De pedagogische begeleidingsdiensten engageren zich in om kwaliteitsvol aanbod NT2-onderwijs te
garanderen, een onderwijsaanbod dat de bestaande expertise in de CVO’s en CBE’s maximaal benut
en open staat voor innovatie.

3 DOELSTELLINGEN EN BEOOGDE RESULTATEN
Ter ondersteuning van een breed geletterdheids - en inburgeringsbeleid en het levenslang en
levensbreed leren is er in Vlaanderen een kwaliteitsvol, breed en op elkaar afgestemd
professionaliseringsaanbod NT2-onderwijs waarin elke actor ten volle zijn rol kan opnemen.
NT2020 stelt binnen dat kader volgende doelen en beoogde resultaten:
-

Het professionaliseringsaanbod is innovatief, doelgericht en efficiënt
Centra en ondersteuners zien de professionalisering als een gedeelde verantwoordelijkheid
Er is een continuüm tussen de opleiding van de leraren, de aanvangsbegeleiding en de
verdere professionalisering
Centra en leraren kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle professionalisering op maat:
o De professionalisering beantwoordt aan de behoeften van de leraren en de centra
o De ondersteuning van NT2 staat niet los van de andere ondersteuning van de centra
o De centra en leraren vinden een ruim aanbod aan informatie over hoe ze
kwaliteitsvolle NT2-trajecten kunnen aanbieden
o De ondersteuningsinitiatieven worden wetenschappelijk onderbouwd

Het gezamenlijk bekendmaken van het aanbod professionaliseringsactiviteiten gebeurt via de
website www.nt2020.be. Deze wordt gelinkt aan de website volwassenenonderwijs:
http://www.stuurgroepvo.be/

4 ENGAGEMENTEN VAN DE BETROKKEN PARTNERS
De betrokken partners engageren zich een professionaliseringsaanbod te realiseren zoals
beschreven in de doelstellingen en beoogde resultaten, conform de verwachtingen van de Vlaamse
regering zoals beschreven in de conceptnota NT2.
Voor de concrete uitwerking van NT2020 wordt de internetten samenwerking verdergezet. Er zijn
werkgroepen opgericht die de strategische doelen zoals beschreven in punt drie inhoudelijk en
operationeel uitwerken en faciliteren. De werkgroepen worden begeleid door actoren (PBD’s) die
hiervoor de nodige expertise hebben conform hun decretale opdracht en de daaruit voortvloeiende
praktijkervaring.
De betrokken partners engageren zich het samenwerkingsverband verder te zetten in de periode
2018 – 2020. Afspraken qua taakverdeling worden gemaakt in onderling overleg. De organisatie die
het voortouw neemt voor een bepaalde doelstelling rapporteert aan het overleg van de hoofden
van de pedagogische begeleidingsdiensten.
Conform de conceptnota NT2 wordt het aanbod ‘expertise en innovatie’ gerapporteerd aan de NT2regisseur.

5 SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP
Het samenwerkingsplatform NT2020 wordt aangestuurd door de betrokken partners. De beschreven
strategische doelen worden door een projectgroep van experten gepland, gerealiseerd, gemonitord
en geëvalueerd. De verschillende stakeholders zijn vanuit hun opdracht expert op het focusgebied
professionalisering NT2; kennisdeling en -opbouw, praktijkondersteuning en -uitwisseling en
onderzoeksbeleid. Binnen de projectgroep functioneren de individuele stakeholders als kritische
vrienden.
De projectgroep kan desgevallend het advies inwinnen van een klankbordgroep bestaande uit
relevante NT2-actoren binnen het onderwijs- en inburgeringslandschap.

6 LOOPTIJD VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2020
en is in onderling overleg verlengbaar.
Een samenwerkende partner kan voor het einde van deze looptijd uit het project stappen mits
geargumenteerde mededeling aan alle partners van deze samenwerkingsovereenkomst.

7 KWALITEITSZORG
De projectgroep engageert zich om de het kwaliteitsplan zoals gerealiseerd in de eerdere
samenwerking verder te zetten en verdere acties te ondernemen om de kwaliteit te borgen,
verbeteren en verantwoorden.
De samenwerking wordt tussentijds geëvalueerd in december 2018, juni 2019 en december 2019. De
eindevaluatie heeft plaats in augustus 2020. De evaluatie gebeurt aan de hand van het kwaliteitsplan,
inclusief evaluatie-instrumenten, zoals ontwikkeld door de projectgroep.
De organisatie die het voortouw neemt voor een bepaalde doelstelling bezorgt tegen eind september
van elk jaar aan elke partner een verslag dat in het eigen begeleidingsverslag van de Pedagogische
Begeleidingsdienst opgenomen kan worden.

