
                       

 
 

 

 

Verslag samenwerkingsovereenkomst NT2 (NT2020) juni 2017 

 

POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nemen voor dit thema het voortouw. In het schooljaar 2016-

2017 werd het internetten samenwerkingsverband NT2 voortgezet en heeft het duidelijk vorm 

gekregen in de creatie van het platform www.nt2020.be. Dat platform biedt een reeks 

professionaliseringsinitiatieven op maat aan.  

SAMENWERKENDE ORGANISATIES  

- de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

- de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 

Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

- de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs 

- de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

- het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (VOCVO) 

Wat betreft de samenwerking met de universiteiten rond het gezamenlijk aanbieden van een 

professionaliseringsaanbod NT2 zijn de gesprekken lopende. 

OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN DEELPROJECTEN   

De samenwerking van bovengenoemde organisaties betreft het gezamenlijk organiseren van 

netoverschrijdende professionaliseringsinitiatieven voor de verschillende doelgroepen zoals: 

directies, coördinatoren, trajectbegeleiders, startende leraren, leraren en expert leraren.  We 

vertrekken hierbij vanuit de aanbevelingen van het GIA-rapport, een behoeftedetectie uitgevoerd in 

juni 2016 en individuele vragen van onze centra. Deze samenwerking heeft als doel 

onderwijsinnovaties aan te reiken, te stimuleren en te ondersteunen. De verschillende organisaties 

kunnen desgevallend de verschillende nascholingsinitiatieven integreren in de begeleiding van hun 

CVO's.  

RESULTATEN  

1 Het oprichten van een databank experten NT2 inzetbaar in verschillende 

professionaliseringsactiviteiten in het bijzonder de masterclasses NT2;  

2 Het organiseren van een opleiding gericht op startende leerkrachten NT2, ‘Mee met NT2’ in 

samenwerking met PCVO Het Perspectief, CVO Lethas, CVO Brussel en CVO Encora;  

3 Het organiseren van een uitgebreid regionaal aanbod masterclasses NT2 vertrekkende van de 

prioritaire opleidingsnoden conform het GIA-rapport en zelf uitgevoerde behoeftedetectie. In het 

schooljaar 2016-2017 werden 47 masterclasses aangeboden;  

4 Het organiseren van collegiale visitaties (zowel stedelijke als niet-stedelijke context). In mei 2016 

werd de kick-off gegeven van een project collegiale visitaties met 8 centra. Het project loopt in de 

periode 2016-2019.  

5 Het organiseren van een lerend netwerk NT2 materiaal richtgraad 3 en 4 (3 contactmomenten);  
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6 Het organiseren van 5 regionale kennismakings- en ontmoetingsdagen OKAN-leraren en NT2-

leraren, trajectbegeleiders en coördinatoren uit CVO en CBE  

7 Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2 (3 contactmomenten);  

8 Het organiseren van een praktijkonderzoek voor leraren NT2 als nieuwe 

professionaliseringsstrategie (7 contactmomenten inclusief intake en voorstelling van de 

resultaten/symposium in 2017-2018);  

9 Het gezamenlijk bekendmaken van het aanbod professionaliseringsactiviteiten via de website 

www.nt2020.be , gelinkt aan de website volwassenenonderwijs: www.stuurgroepvo.be . 

GEPLANDE INITIATIEVEN MET BEGROTING  

Coördinatie werking projectgroep  (bijeenroepen projectgroep, verslaggeving, communicatie naar 

relevante actoren onderwijsveld, communicatie naar de overheid, rapportering naar stuurgroep, en 

desgevallend organiseren klankbordgroep en naverwerking). 

Coördinatie werking projectgroep  

(bijeenroepen projectgroep, verslaggeving, 

communicatie naar relevante actoren 

onderwijsveld, communicatie naar de overheid, 

rapportering naar stuurgroep,  en desgevallend 

organiseren klankbordgroep  en naverwerking) 

20 mandagen 

Projectgroep  

(voorbereiding, deelname, verslaggeving, …) 

5 mandagen per organisatie = 20 mandagen 

D 3.1  Databank experten  

(oproep experten, prospectie experten, 

screening experten, communicatie, …) 

5 mandagen 

 

D 3.2  ‘Mee met de rugzak-NT2’ 1 mandag 

D 3.3 masterclasses  

(oplijsten van prioritaire noden, matchen van 

masterclass met experten databank, organisatie 

masterclasses, evaluatie masterclasses, …) 

10 mandagen 

 

D 3.4 Collegiale visitaties  18 mandagen per collegiale visitatie 

D 3.5 Lerend netwerk  4 mandagen 

D 3.6 Kennismakings- en ontmoetingsdagen 

OKAN, CVO en CBE 

5 mandagen 

D 3.7 Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2 1 mandag 
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D 3.8 Praktijkonderzoek  

(organiseren van sessies, geven van feedback, 

organiseren van presentatiemoment, …) 

12 mandagen 

 

D 3.9 Website  

(bekendmaking van 

professionaliseringsactiviteiten, inschrijven …) 

14 mandagen 
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