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Wat
Ben je geboeid door onderwijsproces-
sen? Voel je je uitgedaagd door onder-
wijsvernieuwingen? Wil je de kwaliteit 
van onderwijzen en leren verbeteren? 
Wil je samen met een team van colle-
ga’s nieuwe ideeën uitwerken? Wil je 
startende leerkrachten begeleiden?
Dan is de banaba schoolontwikkeling 
iets voor jou.

Inhoud
Scholen krijgen vandaag een grote 
autonomie om kwaliteitsvol onderwijs 
te organiseren. 
Dit betekent dat ze zelf keuzes 
kunnen en moeten maken. Directies 
en schoolteams staan zelf in voor 
de manier waarop ze hun onderwijs 
realiseren en optimaliseren. 

Scholen moeten op honderden vragen 
een antwoord bieden.
·  Hoe stemmen we ons onderwijs af 

op een wereld in verandering? 
·  Hoe houden we rekening met een 

nieuwe visie op kwaliteitszorg?
·  Hoe spelen we in op de compe-

tenties van de 21ste eeuw? Hoe 
implementeren we nieuwe vormen 
van onderwijs? 

·  Hoe integreren we principes van het 
M-decreet? 

·  Hoe versterken we het onderwijs in 

vreemde talen?
·  Hoe komen we tot breed evalueren? 
·  Hoe verhogen we de leerresultaten 

van onze leerlingen? 

De nood aan een schoolontwikkelaar 
die vernieuwingen en verbeterin-
gen stimuleert en begeleidt, wordt 
duidelijker. Een bachelor schoolont-
wikkeling kan, in dialoog met collega’s, 
bouwen aan een betere school voor 
leerlingen, ouders en leraren. Hij 
beschikt over de nodige competenties 
om een onderwijsinnovatie op school 
in te voeren. VIVES campus Torhout 
biedt een opleiding aan leraren en 
andere onderwijsbetrokkenen in het 
gewoon en buitengewoon basis- en 
secundair onderwijs die deze taak 
willen opnemen.

De opleiding richt zich speciaal tot 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
schoolontwikkelingsprocessen en die 
deskundig willen worden in het bege-
leiden en het realiseren van pedagogi-
sche en didactische vernieuwingen. 
 
Banaba schoolontwikkeling
Je kiest voor deze opleiding omdat je:
·  een nieuwe uitdaging wenst in je 

beroepscarrière
·  geboeid bent door evoluties in het 

onderwijs

Banaba schoolontwikkeling



Je kan in VIVES de opleiding bijna volledig op afstand volgen. Je neemt het pro-
gramma zelfstandig door  op basis van studiemateriaal en van informatie op het 
leerplatform. Dit biedt het grote voordeel dat je de inhouden op je eigen tempo 
kan verwerken. Taken kan je uitvoeren in een periode die voor jou het meest 
geschikt is. 

Op bepaalde momenten vragen we wel om aanwezig te zijn. In het kader van de 
opleiding organiseren we namelijk een aantal schoolbezoeken. Voor het uitvoe-
ren van bepaalde taken is de verkenning van het onderwijsveld erg belangrijk. 
Deelname aan die onderwijsactiviteiten verruimt je kennis en zorgt voor een 
uitbreiding van professionele contacten. 
Ook als je op afstand studeert, kan je rekenen op begeleiding. De ondersteuning 
gebeurt dan online of met behulp van digitale tools. 

SCHRIJF JE ONLINE IN OP 
WWW.VIVES.BE VIA DE KNOP ‘SCHRIJF JE IN’

·  aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs wil meewerken

·  met een toekomstgerichte blik 
schoolontwikkeling wil stimuleren

·  vanuit een brede visie op je school 
een ontwikkelingsgerichte dynamiek 
op gang wil brengen

Doelen en focus van de opleiding
Na het volgen van de opleiding kan je:
·  op school of in het onderwijs veran-

deringen en verbeteringen ontwikke-
len en begeleiden

·  vanuit een grondige verkenning van 
de beroepspraktijk noden aan veran-
dering en verbetering afleiden

·  een ‘bindmiddel’ zijn en een brug-
functie tussen het schoolteam, de 
schoolleiding en het bredere onder-
wijsveld vervullen

·  de opdracht van een aanvangsbege-
leider uitvoeren

·  de functie van beleidsondersteuner 
opnemen

Inhoud van de modules
In de banaba schoolontwikkeling 
verdiep je je in tal van aspecten van 
het onderwijs: visies op onderwijs, 

onderwijskundige inzichten, actuele 
tendensen, het functioneren van 
schoolorganisaties, het begeleiden 
en leiden in onderwijs, het invoeren 
van vernieuwingen, het voorbereiden 
en uitvoeren van een praktijkonder-
zoek, het coachen van collega’s (zowel 
startende leraren als leraren met 
ervaring), kwaliteitszorg in onderwijs, 
inzichten i.v.m.  professionalisering, 
internationalisering... 

Aan kennis, vaardigheden en attitudes 
werken we door in te spelen op de 
onderwijsrealiteit van de school zelf. 

Na de opleiding ben je als schoolont-
wikkelaar in staat om binnen de 
schoolorganisatie verschillende rollen 
te vervullen: interne procesbegeleider, 
onderzoeker, innovatiecoördinator, 
aanvangsbegeleider, coach van colle-
ga’s, vakgroepverantwoordelijke … 



Innovatie & 
kwaliteitszorg

Praktijkonderzoek
integratie van opleidingsonderdelen voor schoolontwikkeling

Professionaliseren 
van het team

Duurzame 
schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

Onderwijskundige 
inzichten

Leiderschap op 
school

Connect & Drive

Onderzoek &
schoolontwikkeling

Praktijkonderzoek 
toepassen

Innoveren &
implementeren

Schoolontwik-
kelingstraject

Coaching & 
teammanagement Reflective 

professional

Evolutie in
onderwijs

Toekomstproof 
met aandacht voor 
beleidskeuzes



PRAKTISCH
Studietraject
De banaba schoolontwikkeling omvat 
60 studiepunten en wordt opgebouwd in een 
modeltraject van drie jaar 
(20 studiepunten per jaar). 
Alle sessies van de opleiding zijn 
gepland op woensdagnamiddag en/of 
zaterdagvoormiddag. 
De opleiding start op 19 september 2020.
Na het eerste jaar bekom je een attest van het 
gevolgd programma.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor al wie houder is 

van een diploma bachelor in het onderwijs 
(kleuter, lager of secundair onderwijs) en 
voor bachelors of masters met een SLO-
opleiding. Wie in het bezit is van een ander 
bachelordiploma, moet relevante ervaring in 
het onderwijs kunnen aantonen. Dit geldt ook 
voor kandidaten met een masterdiploma.

Kostprijs
De berekenig gebeurt op basis van het aantal 
opgenomen studiepunten.  
(exlusief syllabi).
De betaling gebeurt na ontvangst van de 
factuur. www.vives.be/wat-kost-het



VIVES ORGANISEERT REGELMATIG 
 INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA 

op www.vives.be

campus Torthout
Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout
050 23 10 30
campus.torhout@vives.be

www.vives.be

contact 
meer info

opleidingsverantwoordelijke:  
Ingrid Depuydt

ingrid.depuydt@vives.be 
050 23 10  30

www.vives.be/navorming
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  
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