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EINDRAPPORT 
 

“Ontwerp van navorming lichamelijke opvoeding voor het 
basisonderwijs”.  
 
 
1. Doel van het project en samenstelling van projectteam 

 
1.1. Doel van het project 

 Bundelen van expertise op het vlak van LO nascholingen van 
enkele partners uit de associatie (SLO-LO van de K.U.Leuven en 
de lerarenopleidingen van de KHLeuven en de HUB). 

 Uitwerken van een standaard voor nascholingsinitiatieven 
gebaseerd op een nascholingsvisie en resulterend in een 

kwaliteitslabel voor nascholingen met inhoudelijke- en 
organisatorische criteria. 

 Kwaliteitsvol nascholingsaanbod uitwerken voor leraren 

bewegingsopvoeding (LO) uit het basisonderwijs (BaO). Centraal 
staat:  

o uitbouwen van een nascholingsaanbod vanuit een 
nascholingsvisie; 

o aanbieden van nascholingssessies op maat van het 
basisonderwijs naar inhoud en organisatie; 

o coachen van lesgevers bij de inhoudelijke en praktische 

uitwerking van een nascholingssessie; 
o breed beschikbaar stellen van het nascholingsprogramma 

voor de deelnemers; 
o sensibiliseren van de directies; 
o uitgeven van naslagdocumenten met betrekking tot de 

nascholing; 
o evalueren van het nascholingsinitiatief om het aanbod bij te 

sturen naar volgende edities. 
 

1.2. Samenstelling van het projectteam 

 Promotor: prof. D. Behets (K.U.Leuven) 
 Co-promotoren: H. Leysen (KHLeuven) en P. Wyckmans (HUB) 

 Projectmedewerkers: E. Van Cauwenberghe (KHLeuven) en W. 
Roels (K.U.Leuven) 
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2. Verslag van de werkzaamheden 
 

2.1 Overzicht van de activiteiten  
 

De werkzaamheden behandelen twee domeinen: 
 

(A) De concrete uitwerking van een nascholingsaanbod voor leraren LO uit 
het basisonderwijs op 12 – 13 – 16 – 17 juni 2008. 
(B) Het ontwerp van kwaliteitslabel voor nascholingen. 

 
Oktober 2007: opstart van het project 

(A)  
 Opstellen van de projectplanning. 
 Analyse van bestaande nascholingsinitiatieven voor basisonderwijs. 

 Voorbereiding van een denkcelbijeenkomst met verschillende partners 
die betrokken zijn bij nascholingen voor leraren uit het BaO 

(lerarenopleiders, Pedagogische Begeleiding BaO, leraren uit het veld). 
(B) 
 Uitbreiden en verdiepen van bestaande nascholingsvisie van de 

Specifieke Lerarenopleiding LO (SLO-LO) en opmaken van inhoudelijke 
en organisatorische criteria. 

 
November 2007: denkcel vergadering 7 november 2007 (zie bijlage) 
(A) 

 Inventariseren van noden, verwachtingen en ideeën om een kwalitatief 
nascholingsaanbod voor BaO uit te werken. 

 Reflectie en analyse van de informatie van de denkcel.  
 Eerste aanzet tot het samenstellen van een nascholingsprogramma voor 

BaO. Contact met potentiële lesgevers. 

 Contact met hogescholen (KHL en HUB) en Pedagogische Begeleiding 
(PB) voor bundeling van expertise. 

 
(B) 
 Literatuurstudie en opzoekingswerk in verband met de 

professionalisering van de leraar en kwaliteitsborging bij nascholingen. 
 

December 2007: 
(A) 
 Finalisering van het nascholingsprogramma BaO. 

 Aanmaken van een organisatie draaiboek. 
 Coachen van nieuwe lesgevers (uit het veld). 

 Aanmaken van een website. 
 Uitwerken van een vernieuwd controle- en evaluatiesysteem in het 

 kader van de kwaliteitsborging en het sensibiliseren van directies. 
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(B) 
 Opbouw van een nascholingskader met uitgeschreven visie, 

inhoudelijke- en organisatorische criteria. 
 

Januari – Februari 2008: 
(A) 

 Opmaken van de programmabrochure en de affiche nascholing BaO (zie 
bijlage). 

 Vastleggen van locaties. 

 Overlegmoment met Pedagogische Begeleiding Bisdom Brussel-Mechelen 
op 14 januari 2008. 

 
(B) 
 Oproep tot gecoördineerd overleg met alle betrokken partijen 

(hogescholen, PB, …). 
 

Maart – April 2008: 
(A) 
 Finaliseren van de programmabrochure (zie bijlage). In totaal zijn er 

883 plaatsen voor leraren LO uit het basisonderwijs beschikbaar om na 
te scholen.  

 Versturen van de brochures naar 800 basisscholen uit de regio Brabant, 
Brussel – Antwerpen. 

 Kennisgeving van het nascholingsprogramma via het vaktijdschrift 

Klasse, via de pedagogische begeleiding, via een persoonlijke mailing 
van mentoren.  

 Finaliseren website: programma, inschrijvingsmodule, visie, criteria, 
centraal thema, evaluatiemodule 

 Finaliseren van zalen en accommodatie planning. 

 Reader: contacteren van schrijvers en opvolgen van de artikels (zie 
bijlage). 

 
(B) 
 Literatuur studie rond accreditering van nascholingen en leraren LO.  

 
Mei – juni 2008: 

(A) 
 12 – 13 – 16 – 17 juni 2008: 4-daagse nascholing BaO 
 Naslagdocumenten beschikbaar stellen voor de deelnemers. 

 Verzamelen van gegevens betreffende het nascholingsinitiatief. 
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Juli 2008: Evaluatie van het nascholingsinitiatief met het oog op vervolg 
acties (zie bijlage). 

(A) 
 Een aantal geplande sessies zijn weggevallen 

o Mogelijke redenen: 
 Parallel circuit van pedagogische begeleiding.  

 Aanbod was omvangrijk. 
 Te ondernemen acties in functie van continuering: 

o Coördineren van de verschillende bestaande initiatieven. 

Hogescholen kunnen het draaiboek van dit project samen en/of 
alternerend overnemen in samenwerking met de pedagogische 

begeleiding. 
o Organiseren van een nascholing vergt veel logistieke en 

inhoudelijke ondersteuning. Het coördinerende deel kan niet 

buiten de schoolopdracht. Administratieve ondersteuning is nodig. 
o Directies sensibiliseren om documentatie steeds aan leraren te 

bezorgen, om leraren aan te zetten tot deelname.  
o Het veld overtuigen van de kwaliteit van de nascholing aan de 

hand van de visietekst en inhoudelijke –en organisatorische 

criteria. 
 

September – Oktober 2008: 
 Aanmaken van een poster in functie van het project (zie bijlage). 
 Het project krijgt een concrete opvolging in de organisatie van 

nascholingen in de hogescholen van de HUB (januari 2009)(zie bijlage) 
en de KHLeuven (juni 2009). Inhoudelijke (centraal thema, visie) en 

organisatorische uitwerking op basis van het uitgewerkte draaiboek en 
format voor het project. 

 

2.2 Overzicht van de bevindingen en reflectie op de werkzaamheden aan 
de hand van de literatuurstudie. 

 

Een kwaliteitslabel voor nascholingen Lichamelijke Opvoeding 

Inleiding 

 
Lerarenopleidingen organiseren cursussen waar kennis, vaardigheden en 

houdingen op een geïntegreerde manier aangeboden en geëvalueerd 
worden. De verschillende competenties die een leraar tijdens zijn actieve 

loopbaan dient op te nemen vergen een continue professionalisering. 
Verworven startcompetenties moeten onderhouden en verder uitgebouwd 
worden om onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe onderwijskundige 

methoden, nieuwe regelgeving te kunnen opvolgen. De Vlaamse 
Gemeenschap stelt daarom financiële middelen ter beschikking aan de 

inrichtende machten van de scholen van het kleuter- en lager onderwijs en 
het voltijds en deeltijds secundair onderwijs. Deze middelen moeten 
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besteed worden aan nascholing voor het personeel van de scholen per 
aangegeven onderwijsniveau (Decreet 16/04/1996). Elke leraar heeft de 

kans om nascholing te volgen. Deze nascholing kan alle activiteiten 
omvatten die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van 

teamleden te verbreden en te verdiepen in functie van een effectieve en 
efficiënte schoolwerking1. Nascholing kan zowel formeel als informeel, in 

groep of alleen plaatsvinden. De keuze en de beslissing over de aard van de 
nascholing, de doelgroep en de nascholingsaanbieders ligt bij de school 
maar moet binnen een cyclisch nascholingsbeleid gekaderd worden. Het 

uitstippelen van een nascholingsbeleid blijkt voor het merendeel van de 
Vlaamse scholen echter een moeilijke klus te zijn. Twaalf jaar na de 
invoering van het nascholingsdecreet hebben nog niet alle scholen een plan 

opgesteld op basis van een behoefteonderzoek. In de onderwijsspiegel van 
2007 stelt de inspectie dat dit voor een hele reeks scholen te hoog 

gegrepen blijft. Het formuleren van schoolgebonden doelen vanuit een 
betrokkenheid van alle actoren enerzijds en het plannen, opvolgen, 
reflecteren, bijsturen en evalueren van deze doelen anderzijds blijft een 

knelpunt2. Inspectie uit het Verenigd Koninkrijk stelde nochtans vast dat 
scholen met een goed uitgewerkt cyclisch nascholingsbeleidsplan beter 
scoren op leerprestaties van leerlingen en op kwaliteit van lesgeven. Deze 

scholen zijn ook beter in staat nascholingsinitiatieven te kiezen die goed 
aansluiten bij hun noden3. Het is aangewezen om het opmaken en het 

opvolgen van een nascholingsplan te blijven stimuleren in onderling overleg 
tussen directies en leraren. Directies zullen meer geneigd zijn om hun 
leraren klasvrij te maken op momenten van nascholing. Leraren zullen 

minder geremd zijn (morele druk) om individuele nascholingen te volgen 
omwille van de problemen voor de opvang van hun klas- of leerlingengroep.  

Voor het nascholingsbeleid in de school worden de volgende doelstellingen 

onderscheiden4.  

 Het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs en 

van de ondersteunende activiteiten binnen het onderwijs.  
 Het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en 

interesseontwikkeling van personeelsleden. Door het volgen van 
nascholing kan immers een bijdrage worden geleverd aan de 
arbeidstevredenheid van personeelsleden. Nascholingsfaciliteiten zijn bij 

                                                           
1 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING, Nascholing voor 
onderwijspersoneel, internet, 2008-08-16, (http://www.ond.vlaanderen.be/nascholing/) 
2
 ONDERWIJSINSPECTIE, Onderwijs in Vlaanderen: De onderwijsspiegel, internet, 2008-08-

16, (http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_06_07.htm).  
3
 OFSTED, The chain: continuing professional development in effective schools, internet, 2008-

08-16, (http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-
research/Education/Leadership/Management/The-logical-chain-continuing-professional-
development-in-effective-schools/(language)/eng-GB) 
4
 STICHTING SAMENWERKINGSBESTUUR PRIMAIR ONDERWIJS VENRAY, Nota 

Nascholingsbeleid, internet, 2008-08-16, 
(http://www.spovenray.nl/frames/beleid/personeel/nascholingsbeleid.htm) 

http://www.ond.vlaanderen.be/nascholing/
http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_06_07.htm
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Education/Leadership/Management/The-logical-chain-continuing-professional-development-in-effective-schools/(language)/eng-GB)
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Education/Leadership/Management/The-logical-chain-continuing-professional-development-in-effective-schools/(language)/eng-GB)
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Education/Leadership/Management/The-logical-chain-continuing-professional-development-in-effective-schools/(language)/eng-GB)
http://www.spovenray.nl/frames/beleid/personeel/nascholingsbeleid.htm
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uitstek geschikt om een horizontale ontplooiing mogelijk te maken en 
zijn erop gericht om minder sterk ontwikkelde functie-eisen op het 

gewenste niveau te brengen. Voorts wordt geconstateerd dat 
permanente ontwikkeling een belangrijk middel kan zijn bij de 

bestrijding van het voortijdig opbranden van de leraar (“burn out”).  
 Het bijdragen tot de uitgezette schoolontwikkeling. In het schoolplan 

staat verwoord in welke richting de school bepaalde ontwikkelingen in 
gang wil zetten.  

 Het bevorderen van de kwaliteit van het management van de scholen. 

Het is van groot belang dat op de scholen een deskundig management 
wordt gerealiseerd. Scholing is hierbij onontbeerlijk.  

Uitgaande van de beschreven nascholingsdoelstellingen kan onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende vormen van nascholing, met name 
interne en externe, specifiek en algemene nascholingen. Interne 

nascholingen gebeuren „door‟ en „voor‟ de eigen school. De organisatie 
gebeurt voor de leraren binnen de eigen school, eventueel in samenwerking 

met andere scholen. Externe nascholingen worden georganiseerd binnen of 
buiten de eigen school, maar steeds met externe leraren. Nascholingen 
kunnen specifiek gericht zijn op een domein (leergebied-, vak- of 

disciplinegericht) of kunnen algemeen gericht zijn op het schools 
functioneren (leergebied- en vakoverschrijdende thema‟s, zelfevaluatie, 

kwaliteitszorg, ICT-basisvaardigheden, …). De meest voorkomende vormen 
van nascholing zijn pedagogische studiedagen, voordrachten, cursussen, 
lezingen, werkwinkels, seminaries,.... Activiteiten die verband houden met 

opvolging van nascholing (met collega‟s en de directie, met de nascholers 
die de opleiding gegeven hebben) en met het creëren van een 

leergemeenschap op school (= wederzijds klasbezoek binnen de school, 
oefenmomenten voor leraren die nascholing volgen of gevolgd hebben, 
zelfevaluatie door leraren, lesobservaties, … ) komen voor, maar duidelijk in 

mindere mate dan de traditionele nascholingsactiviteiten5. 

Naast de decretale verwachtingen met betrekking tot een nascholingsbeleid 

dringt bij scholen steeds meer het besef door dat personeel gezien moet 
worden als het belangrijkste kapitaal binnen de school. Ook leraren zijn 
geïnteresseerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden. In goed functionerende 

scholen zijn leraren professionals die leerlingen stimuleren om te leren, 
maar die ook zelf blijven leren. Naar analogie met de private sector kunnen 

de ontwikkelingsmogelijkheden van een leraar wel eens een criterium 
worden bij de keuze van een school. 

Vanuit bovenstaande maatschappelijke context van levenslang leren is het 

inrichten van postacademische- en posthogeschoolvormingen sterk 
geëvolueerd. Het aanbod komt met hele ladingen op de scholen toe, maar 

de huidige initiatieven worden door de verschillende belangengroepen niet 

                                                           
5
 VANDENBERGHE R, Nascholing in Vlaanderen: beleidsintrument voor professionele ontwikkeling 

van leerkrachten,  internet, 2008-08-16, 

(http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf) 

http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf
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gestructureerd aangeboden. Directies en leraren hebben geen criteria 
waarop ze kunnen terugvallen bij de keuze van de 

professionaliseringsactiviteiten. Nascholingsinstellingen gebruiken geen 
algemeen aanvaard en opgevolgd kader. In het thematisch 

inspectieonderzoek rond nascholing wordt gesteld dat het merendeel van de 
leraren eigenlijk best wel tevreden is over de gevolgde nascholing maar dat 
scholen de nodige implementatietechnieken missen om het geleerde toe te 

passen in de praktijk. Heel wat nascholingsorganisaties beperken zich nog 
tot informatieoverdracht of het aanleren van vaardigheden en besteden 

geen aandacht aan implementatietechnieken, aan aangepaste werkvormen 
en heuristieken die de realisatiekans op de werkvloer enigszins verhogen6.  

Inspelend op deze problematiek worden in deze bijdrage voorwaarden 

aangehaald die nascholingsorganisaties, leraren en scholen kunnen helpen 
om een aanbod op kwaliteit door te lichten. Het realiseren van een 

nascholingslabel en accreditering, gekoppeld aan certificering van leraren 
kunnen mogelijke hefbomen worden. Het praktijkvoorbeeld van de 
nascholing voor leraren LO illustreert hoe deze criteria geconcretiseerd 

worden.  

Effectiviteit van nascholingen 

 
Scholing alleen is niet voldoende om het onderwijs in de klas te verbeteren, 
de leerprestaties van de leerlingen en de tevredenheid en de motivatie van 

de professional te verhogen. Ze is pas effectief als er sprake is van een 
veranderd werkgedrag. De drie bepalende partijen die maken dat het 

geleerde toepassing zal vinden in de praktijk worden hieronder bekeken, 
met name de leraar, de school en de opleidingsverstrekker. De meeste 
aandacht gaat in deze bijdrage uit naar de kwalitatieve criteria voor de 

nascholingsverstrekker. Deze kwaliteitsindicatoren vormen de kern van een 
nascholingslabel. Nascholingsinstellingen die in een netwerk met de 

begeleidingsdiensten deze criteria realiseren krijgen dit label toebedeeld. 
Begeleidingsdiensten maken samen met de school werk van de 
pedagogische kwaliteit van scholen. Leraren en scholen weten op die 

manier welke nascholingen de meeste kans bieden op transfer naar de 
praktijk.  

De leraar is diegene die wat hij leert tijdens een nascholing zal moeten 

toepassen in de praktijk. Deze implementatie is sterk afhankelijk van zijn 
overtuigingen en visie7. De leraar die permanent op zoek is naar 

verbetering zal zeker open staan voor nieuwe werkvormen en leermiddelen. 
Het startpunt van een leerproces ligt ook altijd bij iets dat de leraar 
                                                           
6ONDERWIJSINSPECTIE, Onderwijs in Vlaanderen: De onderwijsspiegel, internet, 2008-08-
16,  http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_01_02.htm. 
7
 BECHTEL, P.A., O’SULLIVAN, M., ‘Enhancers and Inhibitors of Teacher Change Among 

Secondary Physical Educators’,  Journal of Teaching in Physical Education, 2007, nr. 26, p. 
221-235. 

http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_01_02.htm
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bezighoudt. Wanneer een leraar een nascholingsactiviteit volgt zonder het 
nut in te zien, zal hij hier nadien weinig tijd en energie insteken. Leraren 

moeten dus van meet af aan inspraak hebben bij de planning van 
scholingsactiviteiten en de doelen daarvan. De grote meerderheid van de 

leraren in Vlaanderen zegt echter geen weet te hebben van enige vorm van 
nascholingsplan op schoolniveau8. Om succesvol te zijn moet de leraar de 

veranderingen aankunnen, zowel naar omvang als naar inhoud9. Er moet 
tijd zijn om het geleerde te integreren. 

Op schoolniveau vormen directies, collega‟s en leerlingen belangrijke 

bronnen van ondersteuning bij het implementeren van vernieuwingen op 
klasniveau10. Leraren die zich aangemoedigd en opgevolgd weten door hun 

schoolleiding gaan hun aanpak sneller veranderen. Directies hebben de 
mogelijkheid om leraren te betrekken bij de identificatie van 
nascholingsbehoeften en bij de ontwikkeling van een aantal condities voor 

professionele ontwikkeling. Binnen de school besteden zij aandacht aan 
follow-up en permanente ondersteuning die de professionele ontwikkeling 
mogelijk maakt en zorgen zij voor een verantwoorde samenwerking met 

externe organisaties11. 

Op vakgroepniveau is het soms zo dat wat de leraar heeft geleerd, blijkt in 

te gaan tegen de opvattingen van collega‟s. Onderlinge verschillen tussen 
visies, waarden, normen en doelen liggen aan de oorsprong. Niet alle 
leraren staan achter het idee van verandering. Deze meningsverschillen 

kunnen aanschouwd worden als aanzet tot discussie binnen de vakgroep. 
Collegiale leergroepen of werkplekleren is een belangrijke bron om van en 

met elkaar te leren. Uit onderzoek blijkt dat leraren binnen zulke groepen 
sneller geneigd zijn om inefficiënte lesgeefroutines in vraag te stellen en om 
nieuwe ideeën uit te testen. Met de steun van collega‟s worden meer risico‟s 

genomen om nieuwe dingen uit te testen, wordt meer gereflecteerd over 
het falen en worden succesvolle ideeën sneller gedeeld12. Een evolutie van 

geïsoleerd werken naar samen werken verhoogt de status van het vak 
binnen de school.  

Tot slot vormen reacties van leerlingen een ondersteuning voor de leraar. 
Leerlingen die positief reageren op een nieuwe aanpak zetten de leraar aan 
om het experimenteren verder te zetten.  
                                                           
8
 ONDERWIJSINSPECTIE, Onderwijs in Vlaanderen: De onderwijsspiegel, internet, 2008-08-

16, (http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_01_02.htm). 
9
 O’SULLIVAN, M., Teachers Matter: A Framework for Professional Development in Physical 

Education, Keynote lectures, s.a. p. 45-57. 
10

 BECHTEL, P.A., O’SULLIVAN, M., ‘Enhancers and Inhibitors of Teacher Change Among 
Secondary Physical Educators’,  Journal of Teaching in Physical Education, 2007, nr. 26, p. 
221-235. 
11

 VANDENBERGHE R, Nascholing in Vlaanderen: beleidsintrument voor professionele 
ontwikkeling van leerkrachten,  internet, 2008-08-16, 
(http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf). 
12

 O’SULLIVAN, M., Teachers Matter: A Framework for Professional Development in Physical 
Education, Keynote lectures, s.a. p. 45-57. 

http://www.onderwijsinspectie.be/onderwijsspiegel/jaar_01_02.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf
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De derde partij, naast de leraar en de school, die bepaalt in welke mate het 
geleerde toepassing zal vinden in de praktijk is de nascholingsinstelling. 

Kwaliteitsindicatoren worden vervolgens besproken.  

Een nascholingslabel 

 
De financiële ondersteuning (vanuit de Vlaamse Gemeenschap die 

nascholingen voor leraren mogelijk maakt) en het ongecoördineerd 
inhoudelijk en organisatorisch nascholingsaanbod maakt een algemeen 
aanvaarde kwaliteitsnorm noodzakelijk. Een externe kwaliteitsborging 

maakt het de in-service leraar mogelijk om op objectieve wijze vast te 
stellen welke nascholing het best beantwoordt aan zijn noden en 

transfermogelijkheden. De nadruk bij zo een kwaliteitsborgingsmodel voor 
nascholing moet liggen op de wijze waarop inhoudelijke en organisatorische 
kwaliteit bij de nascholingsinstellingen tot stand komt, in stand wordt 

gehouden en wordt verbeterd. In deze systematiek kunnen inhoudelijke en 
organisatorische aspecten worden onderscheiden, maar niet volledig 

gescheiden. De inhoudelijke kant gaat over de ontwikkeling, planning, 
uitvoering en evaluatie van onderwijsdoelstellingen. De organisatorische 
kant heeft betrekking op het ordelijk verloop van de nascholingen, de 

soepele bureauorganisatie en de heldere relaties met cursisten, docenten 
en andere partijen. 

 

Onderstaande indicatoren vormen de kern van een nascholingslabel13.  

Inhoudelijke indicatoren: 

 De nascholingsinstelling heeft voldoende specifieke ervaring. 
Bijvoorbeeld: De nascholer heeft een grondig inzicht in de praktijk van 

het basis- en/of speciaal onderwijs. De nascholer heeft ervaring in het 
geven van cursussen aan volwassenen. De nascholer is in staat leraren 
te begeleiden in de praktijk. 

 De scholingsvisie van de nascholer past in grote lijnen bij de visie van de 
school. 

                                                           
13

 ALGEMENE VERENIGING VOOR SCHOOLLEIDERS, Nascholen voor scholen, internet, 2008-08-

16, (http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/producten/Documents/Nascholing.pdf). 

VANDENBERGHE R, Nascholing in Vlaanderen: beleidsintrument voor professionele ontwikkeling van 

leerkrachten,  internet, 2008-08-16, 

(http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf). 

O’SULLIVAN, M., Teachers Matter: A Framework for Professional Development in Physical Education, 

Keynote lectures, s.a. p. 45-57. 

KONINKLIJKE VERENIGING VOOR LERAREN LICHAMELIJKE OPVOEDING, 

Beroepsregistratie, internet, 2008-08-16, (http://www.kvlo.nl/sf.mcgi?183). 

BECHTEL, P.A., O’SULLIVAN, M., ‘Enhancers and Inhibitors of Teacher Change Among Secondary 

Physical Educators’,  Journal of Teaching in Physical Education, 2007, nr. 26, p. 221-235. 
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 Het aanbod van de nascholingsinstelling sluit aan bij de direct ervaren 
en authentieke problemen zoals ze uit de dagelijkse schoolpraktijk naar 

voren komen.  
 De inhoud van nascholing houdt verband met de leerinhouden die aan 

leerlingen worden aangeboden en met problemen die leerlingen zullen 
ondervinden bij de verwerking hiervan. Het is aangewezen dat 
nascholing gebaseerd is op een analyse van de verschillen tussen de 

actuele leerprestaties van leerlingen en de standaarden die voorop 
worden gesteld. Nascholing kan en moet gericht zijn op individuele 
noden en vragen, maar er wordt echter uitdrukkelijk gewezen op het 

belang van gezamenlijk oplossen van problemen.  
 De nascholingsinstelling hanteert procedures ten aanzien van de 

ontwikkeling en het onderhoud van activiteiten, die zorgen voor een 
goede afstemming op de praktijk. 

 De nascholingsinstelling bevordert de professionaliteit van de 

deelnemers, vertrekkende van het beroepscompetentieprofiel. 
 De nascholingsinstelling moedigt deelnemers aan om ervaringen te 

delen.  
 De nascholingsinstelling betrekt de deelnemers actief in de discussie. 
 De nascholingsinstelling stimuleert het uitbouwen van leergroepen. Door 

het stimuleren van samenwerking laten ze leraren meer risico‟s nemen, 
meer reflecteren over mislukkingen en tegenkantingen, en delen ze 

succesvolle initiatieven en ervaringen.  
 De nascholingsinstelling helpt leraren om hun overtuigingen te 

analyseren. Deze overtuigingen bepalen immers mee of een leraar zijn 
gedrag zal veranderen of niet. 

 Het zijn de lerarenopleiders die hun expertise moeten delen bij 

nascholingsinitiatieven. 
 De nascholingsinstelling besteedt aandacht aan nazorg – follow up.  

 
Organisatorische indicatoren: 

 De nascholingsinstelling biedt voldoende garantie voor continuïteit en 

traditie. 
 De nascholingsinstelling heeft in het algemeen een goede naam of 

reputatie. De kwaliteit van de nascholer is gebleken bij eerdere 
ervaringen met de school of in persoonlijke contacten met medewerkers 
van de aanbieder. 

 De nascholingsinstelling schept duidelijkheid vanuit het aanbod. Het 
duidelijk omschrijven van de doelgroep helpt scholen en leraren zichzelf 

efficiënter te organiseren.  
 De nascholingsinstelling sensibiliseert en betrekt directies bij het 

nascholingsaanbod. 

 De nascholingsinstelling beschikt over een openbare, actuele lijst met 
referenten die door geïnteresseerden kan worden geraadpleegd voor het 

verkrijgen van informatie over de ondervonden kwaliteit van 
voornoemde activiteiten. 
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 De organisatie toont aan het werkveld actief te betrekken bij de 
ontwikkeling en het onderhoud van haar professionaliseringsactiviteiten. 

 De prijs van de nascholingsinstelling staat in verhouding tot het aanbod.  
 De geografische ligging is optimaal zodat reistijd en reiskosten beperkt 

kunnen worden. 
 Het tijdstip waarop de nascholing gevolgd kan worden laat deelname 

door leraren toe. 
 De organisatie kent een proces van kwaliteitsbewaking en evaluatie ten 

aanzien van de uitvoerenden en van de activiteiten zelf. 

 De organisatie heeft een klachtenprocedure. 
 

Accreditatie (certificering) van leraren 

 
Het structuurdecreet, door de Vlaamse overheid goedgekeurd op 4 april 

2003, voorziet dat lerarenopleidingen tijdens de zogenaamde visitaties 
periodiek beoordeeld worden op vlak van de geleverde kwaliteit. Als gevolg 

van deze visitaties komt een mogelijke accreditatie van de opleiding. 
Accreditatie duidt op het verlenen van een „keurmerk‟ dat aangeeft dat aan 
bepaalde kwalitatieve maatstaven wordt voldaan. De initiële opleidingen in 

Vlaanderen worden beoordeeld aan de hand van volgende rubrieken: 
doelstellingen van de opleiding, studieprogramma, inzet van het personeel, 

voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Bij goedkeuring wordt 
het keurmerk toegekend door de Nederlands Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO). Het systeem verzekert de aspirant-student dat de 

gekozen opleiding een voldoende niveau haalt en voorbereidt op de recente 
eisen uit het werkveld. 

Een aantal landen zijn voorloper in het stimuleren van levenslang leren bij 
hun leraren en hebben stappen ondernomen in de richting van het 
accrediteren van in-service leraren. In onder andere de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk en Nederland kunnen leraren LO erkenning krijgen 
van hun „good practice‟. Na deelname aan deze programma‟s ontvangt de 

leraar LO een certificaat. Zo een certificaat toont aan dat hij/zij over een 
actuele vakkennis beschikt, reflectief is ingesteld, betrokken is op het leren 
van leerlingen, deel uitmaakt van een leergroep, … . Soms is dit certificaat 

zelf gekoppeld aan een financiële vergoeding. Deze evolutie behoeft zeker 
ondersteuning en voortzetting mits het certificeren van de individuele leraar 
ook een plaats krijgt in een groter geheel, namelijk dat van het 

nascholingsbeleid van de school. Op die manier wordt een gedeelde visie 
binnen de schoolstructuur een realiteit.  

Het KVLO-Register14 (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke 
Opvoeding) is een dienst voor Nederlandse leraren LO die hun 
bekwaamheidsontwikkeling door een externe instantie willen laten toetsen. 
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Uitgangspunt is dat wie eens een bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs heeft behaald, niet zondermeer voor altijd bekwaam wordt 

geacht. Bekwaamheid dient te worden onderhouden. Door inschrijving in 
het initiële register maakt een leraar de intentie duidelijk werk te willen 

maken van levenslange scholing en deskundigheidsbevordering. Vervolgens 
kan na twee jaar een positie in het beroepsregister worden verworven. Een 

leraar die is opgenomen in het beroepsregister verwerft de titel 
registerleraar Lichamelijke Opvoeding. De organisatie die nascholing voor 
leraren LO aanbiedt, dient aan door de KVLO opgelegde kwaliteitseisen te 

voldoen. Pas dan kan het aangeboden nascholingspakket als geheel en/of in 
onderdelen als volwaardige nascholing in relatie tot de eisen voor het 

Register leraren LO worden erkend. Het Reglement KVLO-registratie 
vermeldt eveneens welke activiteiten als relevante 
deskundigheidsbevordering en scholing aanschouwd kunnen worden voor 

de Register-leraar. Aan de registratie zijn ook kwantitatieve eisen opgelegd. 
Zo dient de leraar LO elke twee jaren een score van 60 punten te behalen. 

Het NASPE (National Association for Physcial Education) uit de Verenigde 
Staten stelt dat bewegingsonderwijs behoefte heeft aan leraren die in 
onderwijskundig, pedagogisch-didactisch en inhoudelijk opzicht perfect op 

de hoogte zijn en blijven van bestaande actuele kennis, kunde en inzichten 
betreffende het vakgebied in en rondom de school. Met het oog op de 

vakbekwaamheid van de leraren LO - en daarmee de kwaliteit van het 
bewegingsonderwijs -, kunnen Amerikaanse leraren LO op vrijwillige basis 
en onder voorwaarden een „National Board Certification‟ behalen15. 

Gedurende twaalf maanden leggen leraren een persoonlijk portfolio aan. In 
dit portfolio worden persoonlijke competenties geïnventariseerd, 

onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van 
een persoonlijk stappenplan. Daarnaast ondergaan de leraren een test die 
peilt naar inhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis. Een toegekend 

certificaat heeft een levensduur van 10 jaar en is in een aantal staten 
gekoppeld aan een loonsverhoging voor de leraar.  

Praktijkvoorbeeld: Nascholing voor leraren LO 

 
Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar de visietekst die het 

referentiekader schetst voor de jaarlijkse nascholing georganiseerd door de 
Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van de K.U.Leuven in 

samenwerking met de lerarenopleidingen van de K.H.Leuven (Katholieke 
Hogeschool Leuven) en H.U.B (Hogeschool-Universiteit Brussel, campus 
Parnas)16. Met het uitschrijven van de visie worden leraren geïnformeerd 

over de inhoud en de oriëntering van het nascholingsaanbod, worden juiste 
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verwachtingen geschept bij de deelnemende leraren en wordt een 
standaard aangeboden om het nascholingsaanbod in het juiste perspectief 

te evalueren.  

Nascholingsvisie: 

 Het aanbod is gericht op het LO-onderwijs. 
 Het verwerven en verdiepen van vakdidactische competenties staat 

centraal. 
 De sessies passen in een geïntegreerde visie op het vakconcept.  
 De sessies sluiten aan bij een centraal thema.  

 Van de deelnemers wordt een actieve, kritisch-reflectieve inbreng 
tijdens en na de activiteit verwacht. 

 
Het implementeren van nieuwe inzichten met betrekking tot het leren van 
leerlingen, het gebruik van nieuwe werkvormen en leermiddelen, het 

realiseren en evalueren van bewegings –en persoonsgebonden doelen 
tijdens de lessen LO vereisen een specifieke aanpak van de leraar. De 

transfer naar de praktijk is bijgevolg niet altijd even evident of succesvol. 
De bovenvermelde nascholer gebruikt onderstaande criteria om de 
implementatie naar de school te bevorderen en om scholen een kader te 

bieden bij de keuze van hun nascholingen.  

Inhoudelijke criteria: 

 Een centraal thema dat inhoudelijk aansluit bij de vakdidactische noden 
uit de onderwijsrealiteit.  

 De thema‟s zijn gesitueerd binnen de vakgebonden en de 

vakoverschrijdende eindtermen, het vakconcept en de leerplannen LO.  
 Aanbod van bewegingsgebieden die praktisch realiseerbaar zijn en een 

inhoudelijke meerwaarde vormen voor de lichamelijke opvoeding in het 
onderwijs.  

 Ondersteuning van curriculumvernieuwingen. 

 Een duidelijke pedagogische profilering: prioriteit wordt gesteld aan het 
verruimen van vakdidactische bekwaamheden van de leraar LO, met 

name planning, instructie, management, evaluatie, interpersoonlijke 
vaardigheden en reflectie.  

 Speciale aandacht gaat uit naar geïntegreerde doelenformulering en de 

concrete planning van periode tot les. Bewegingsgebonden leerdoelen 
(motorische competenties, een gezonde, veilige en fitte levensstijl) én 

persoonsgebonden leerdoelen (sociale vaardigheden, een positief 
zelfbeeld) komen gelijktijdig aan bod zowel wat betreft vaardigheden, 
als cognitieve en dynamisch- affectieve aspecten.  

 Nascholingsreader met vakdidactische concepten en 
onderzoeksbevindingen, afgewisseld met praktijkgebonden bijdragen.  

 Wetenschappelijke bevindingen worden gekoppeld aan 
„onderwijservaringen‟ ten einde een geloofwaardig en onderbouwd 
leerinstrument mee te geven aan de leraar LO.  
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Organisatorische criteria: 
 Inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de 

lerarenopleidingen van de K.U.Leuven, H.U.B en KHLeuven.  
 Een selectie van nascholingsdocenten met vakdidactische bekwaamheid, 

gericht op de vernieuwingen en de ontwikkelingen van het vakconcept. 
Docenten worden begeleidt / gecoacht in functie van het centrale thema.  

 Evaluatiesysteem voor de deelnemers breed beschikbaar. Dit omvat 

enerzijds een directe evaluatie onmiddellijk na de sessie en anderzijds 
een elektronische evaluatie (via website) waar deelnemers via gerichte 

vragen de gevolgde nascholing reflectief kunnen beoordelen op basis 
van de nascholingsvisie.  

 Controle op aanwezigheid van de deelnemers met een bewijs van 
deelname. Op basis van een afgestempelde aanwezigheidskaart worden 
directies en deelnemers via e-mail op de hoogte gebracht van de 

gevolgde sessies. 
 Tijdig kenbaar maken van het nascholingsprogramma en -voorwaarden 

via verschillende kanalen (website, informatiebrochure). 
 Informatieve uitnodiging met één centraal thema, praktische informatie 

en een duidelijke beschrijving van de sessies in de verschillende 

bewegingsgebieden waarin kan nageschoold worden.  
 Het totaal aantal deelnemers toegelaten per activiteit is beperkt in 

functie van de kwaliteit.  
 Timing: nascholingsmomenten worden zo gekozen dat leraren kunnen 

deelnemen, zonder dat er veel lesopdrachten in de scholen moeten 

wegvallen.  
 Een aangepaste regeling voor werkzoekenden.  

 Overzichtelijke planning van accommodatie en timing.  
 Goede ontvangst en bewegwijzering naar de activiteiten.  
 Duidelijke richtlijnen betreffende de organisatie voor de docenten.  

 Nascholingsaanbod voor basisonderwijs en secundair onderwijs.  

Overleg en takenverdeling (coördinatie) 

 
Op dit moment is een systematisch nascholingsaanbod voor leraren LO en 
samenwerking tussen belanghebbenden afwezig. De huidige nascholers 

werken naast elkaar en het is onduidelijk wie wat doet, waar en wanneer. 
Dit heeft tot gevolg dat leraren verschillende kanalen moeten raadplegen 

om een overzicht te bekomen. Bovendien zijn kwaliteitswaarborgen rond 
nascholingen afwezig. Het aanbod van o.a. sportclubs en federaties is vaak 
sporttechnisch en niet gericht op het realiseren van het vakconcept LO. De 

coördinatie van onderwijsgerichte initiatieven dringt zich op en zou energie 
besparen voor iedereen.  
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Ook de inspectie stelt de oprichting van een netwerk voor om te komen tot 
een gestructureerd nascholingsbeleid op basis van kwaliteitsindicatoren17. 

De stuurgroep zou dan bestaan uit vertegenwoordigers van scholen en het 
werkveld, nascholingsorganisaties, begeleiders, beroepsverenigingen, 

accreditatie-instantie en de overheid. Binnen een dergelijk netwerk moet er 
voldoende ruimte zijn voor communicatie en overleg, vertrekkend vanuit 
respect voor elkaars autonomie. Deze samenwerking zou kunnen resulteren 

in een kwaliteitslabel voor nascholingen, registratie mogelijkheden voor 
leraren en een digitaal communicatiemodel waarbij het aanbod wordt 

afgestemd op de vraag. In die zin zou er een win-win-situatie ontstaan die 
een meerwaarde oplevert voor alle betrokken partijen.  

 

Besluit 

Bij de aankondiging en doorverwijzing naar onderwijsgerichte nascholingen 
is een belangrijke rol weggelegd voor de pedagogische begeleiding. Een 

kwaliteitslabel biedt een basis voor deze doorverwijzings –en 
aankondigingsfunctie. Onderzoek bevestigt dat scholen en leraren het 

moeilijk hebben met de implementatie van nascholingen. Als de 
pedagogische begeleiding de mogelijkheid heeft om leraren gericht door te 
verwijzen dan kan ze zelf een meer uitgesproken rol opnemen in de follow-

up en sensibilisatie van de directies. Hier zijn immers grote noden. Het 
groter aandeel van effectief begeleidingswerk zal de onderwijskwaliteit ten 
goede komen.  

De bundeling van expertise en lesgevers vanuit verschillende 
lerarenopleidingen is eveneens energiebesparend. Lerarenopleidingen 

moeten de rol van nascholingsverstrekker ter harte nemen en nascholing 
beleidsmatige verankeren binnen hun structuur. 
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2.3 Initiatieven voor verankering van resultaten 
 

Zowel de KHLeuven als de HUB gebruiken op dit moment het uitgewerkte 
nascholingskader om nascholingen voor leraren LO uit het basisonderwijs in 
te richten.  

 Nascholing basisonderwijs: KHLeuven op 11 en 12 juni 2009, zie 
http://www.pdcl.be/opleiding.php?code=542 

 Nascholing basisonderwijs: HUB (Parnas) op 14 en 15 januari 2009, zie 
bijlage en http://faber.kuleuven.be/slo-
lo/downloads/nascholing/Overzichtsfolder%20leerkrachten%20lichamelij

ke%20opvoeding%20basisonderwijs.pdf 
 

Vanaf 1 januari 2009 wordt in het bisdom Mechelen-Brussel een 
overkoepelend nascholingscentrum operationeel. Bedoeling van dit nieuwe 

nascholingscentrum is een brug te slaan tussen scholen, pedagogische 
begeleiding en nascholing. In het voorontwerp van het Kwaliteitsdecreet 
van de minister van Onderwijs staat uitdrukkelijk vermeld dat de nascholing 

en de pedagogische begeleiding nauwer moeten samenwerken. De huidige 
nascholingscentra binnen het bisdom zijn verbonden aan hogescholen en 

universiteiten (KH Leuven, KH Mechelen, K.U.Leuven, HUB) en hebben een 
bepaald aanbod, zowel individu- als teamgericht. Het aanbod is groot, er 
zijn overlappingen, de communicatie naar scholen toe verloopt verschillend. 

Heel wat schooldirecties en leraars zeggen dat ze door het bos de bomen 
niet meer zien. 

Met het overkoepelend nascholingscentrum zal het nascholingsaanbod 
gecentraliseerd worden en naar buiten treden met één affiche, één website 
en een centraal inschrijvingsbeleid. De huidige nascholingslocaties blijven 

behouden, in onderlinge afspraak zal het programma worden bepaald. Door 
de nauwe samenwerking met universiteit en hogescholen kunnen 

nascholingsinitiatieven wetenschappelijk onderbouwd worden en kunnen 
evoluties rond vakdidactiek op de voet gevolgd worden. 
Door de krachten te bundelen kan er een gevarieerder programma 

aangeboden worden en kunnen de nascholingen ook meer vraaggestuurd 
gemaakt worden. Daarvoor is samenwerking met de scholen en de 

pedagogische begeleidingsdienst onontbeerlijk. In onderling overleg kan 
worden bepaald welke de vakprioriteiten zijn. Door een evenwichtige 

http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/OBPWO/projecten/1998/9802onderzoeksrapport.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/nascholing/
http://www.pdcl.be/opleiding.php?code=542
http://faber.kuleuven.be/slo-lo/downloads/nascholing/Overzichtsfolder%20leerkrachten%20lichamelijke%20opvoeding%20basisonderwijs.pdf
http://faber.kuleuven.be/slo-lo/downloads/nascholing/Overzichtsfolder%20leerkrachten%20lichamelijke%20opvoeding%20basisonderwijs.pdf
http://faber.kuleuven.be/slo-lo/downloads/nascholing/Overzichtsfolder%20leerkrachten%20lichamelijke%20opvoeding%20basisonderwijs.pdf
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representatie kan men vanuit het overkoepelend nascholingscentrum 
doelgericht naar de juiste nascholing zoeken.18 

 
2.4 Belangrijkste realisaties 

 
 Concrete uitwerking van een nascholingsaanbod voor basisonderwijs 

met een centraal nascholingsthema, het ontwerp van een affiche, de 
ontwikkeling van een vernieuwde website, de uitgave van een reader 
voor de deelnemers, de ontwikkeling van een vernieuwd en 

transparanter controle- en evaluatiesysteem. 
 De nascholing 2008 voor het basisonderwijs was een succes met 125 

ingeschreven deelnemers. 
 In het ontwerp van het nascholingslabel waren de belangrijkste 

realisaties: de uitdieping van de nascholingsvisie, opmaken van 

inhoudelijke- en organisatorische kwaliteitscriteria. 
 

2.5 Belangrijkste problemen 
 
Directe problemen waarmee de nascholingsinstantie bij de organisatie 

rekening moet houden voor de leraar LO en directies in de basisschool: 
 Timing – keuze van de nascholingsperiode. 

 Vrijmaken van leraren LO door directies. 
 Sensibiliseren van directies. 
 

Directe problemen die betrekking hebben op de organisatie vanuit de 
lerarenopleidingsinstituten:  

 Vrijmaken van docenten i.f.v. de nascholingsperiode. 
 Vrijmaken van accommodaties i.f.v. de nascholing. 
 

Indirecte problemen in functie van de kwaliteitsborging van nascholing: 
 Ontwikkelen en organiseren van een centraal kwaliteitscontrole orgaan 

op de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van de nascholing. 
 Centraliseren van verschillende nascholingsverstrekkers voor LO en 

leren werken volgens één centrale nascholingsvisie met één en dezelfde 

kwaliteitscriteria. 
 

3. Financieel verslag 
Is rechtstreeks doorgestuurd door de financiële dienst van de K.U. Leuven. 
 

                                                           
18

 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING SECUNDAIR ONDERWIJS, Diocesane 

mededelingen november 2008, internet, 2008-11-10, 

http://www.sip.be/loportaal/MededelingenLOnovember2008MB.doc,  

http://www.sip.be/loportaal/MededelingenLOnovember2008MB.doc
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4. Bijlagen 
 

- bijlage worddocument: 
o Affiche nascholing LO graag leren bewegen Juni 2008 

o Overzicht Nascholing Lichamelijke Opvoeding 2008: 
basisonderwijs 

o Reader: Graag leren bewegen in Lichamelijke Opvoeding Juni 
2008 

o Evaluatie nascholing 2008 Graag leren bewegen 

- brochure nascholing BASIS 2008 
- Presentatie Denkcel nascholing 7 november 2007 

- Presentatie ENW SOE LO Mechelen stuurgroep Brab-ant 
- Presentatie ENW tussentijds 23.04 
- Poster Navorming LO Basisonderwijs_ENW project 

- Overzichtsfolder leerkrachten LO basisonderwijs HUB 


