
KOOPaKOOPa--projectproject
Het kwaliteitsverhaal van een Het kwaliteitsverhaal van een 

scholengemeenschapscholengemeenschap



ContextContext

nn regio regio NoordNoord--LimburgLimburg::
nn HamontHamont, , LommelLommel, , OverpeltOverpelt--NeerpeltNeerpelt

nn 6 campussen6 campussen
nn 11 scholen11 scholen
nn 5000 leerlingen5000 leerlingen
nn 750 personeelsleden750 personeelsleden
nn 6 schoolbesturen6 schoolbesturen



ContextContext

nn elke school eigen ontstaansgeschiedenis elke school eigen ontstaansgeschiedenis 
nn maatschappelijke evolutiemaatschappelijke evolutie
nn dubbels in ASOdubbels in ASO
nn versnippering studieaanbodversnippering studieaanbod
nn gebrek aan transparantiegebrek aan transparantie
nn concurrentie concurrentie 



ContextContext
nn 1999: start scholengemeenschap1999: start scholengemeenschap

nn herstructureringspogingenherstructureringspogingen

nn pragmatische aanpak (werkgroepen)pragmatische aanpak (werkgroepen)
nn nascholingnascholing
nn evaluatieevaluatie
nn schoolloopbaanbegeleidingschoolloopbaanbegeleiding
nn ……

nn grenzen pragmatische aanpakgrenzen pragmatische aanpak
nn zesjarige scholenzesjarige scholen
nn verschillende invulling op elke campusverschillende invulling op elke campus



ContextContext

nn maart 2002: maart 2002: eerstegraadsprojecteerstegraadsproject::
nn vrijgestelde coördinator op elke campusvrijgestelde coördinator op elke campus
nn stappenplan stappenplan eerstegraadswerkingeerstegraadswerking > > eerstegraadsschooleerstegraadsschool
nn goedgekeurd OCSG/PRSGgoedgekeurd OCSG/PRSG
nn voorstelling project op alle campussenvoorstelling project op alle campussen
nn bijkomende afsplitsingen 1ste graadbijkomende afsplitsingen 1ste graad

nn 1.3.2003: naamsverandering > WICO1.3.2003: naamsverandering > WICO

nn 22 april 2003: 6 IM > 1 schoolbestuur22 april 2003: 6 IM > 1 schoolbestuur



ContextContext

nn 1.9.20031.9.2003
nn 1 schoolbestuur1 schoolbestuur
nn dezelfde naam voor alle scholen: WICOdezelfde naam voor alle scholen: WICO

nnWICO campus WICO campus SalvatorSalvator ((HamontHamont))
nnWICO campus WICO campus SintSint--JozefJozef ((LommelLommel))
nnWICO campus WICO campus SintSint--HubertusHubertus ((NeerpeltNeerpelt))
nnWICO campus WICO campus SintSint--MariaMaria ((NeerpeltNeerpelt))
nnWICO campus Mater Dei (Overpelt)WICO campus Mater Dei (Overpelt)
nnWICO campus TIO (Overpelt)WICO campus TIO (Overpelt)



KwaliteitszorgKwaliteitszorg

nn 1.9.2003: algemeen directeur1.9.2003: algemeen directeur
nn 5 u. > kwaliteitszorg5 u. > kwaliteitszorg

nn verschillende instrumentenverschillende instrumenten
nn PROZA, PROZA, IZESIZES, …, …

nn gemeenschappelijke noemergemeenschappelijke noemer
nn gesprekken CKZ / gesprekken CKZ / AllantaAllanta
nn te vroeg voor instrumenten en procedureste vroeg voor instrumenten en procedures
nn visieontwikkelingvisieontwikkeling



VisieontwikkelingVisieontwikkeling

nn okt. 2003:droomtweedaagse directiesokt. 2003:droomtweedaagse directies

nn pedagogisch conceptpedagogisch concept
nn didactisch conceptdidactisch concept
nn participatief beleidparticipatief beleid
nn personeelsbeleid personeelsbeleid 
nn infrastructuur en materiële omkaderinginfrastructuur en materiële omkadering



VisieontwikkelingVisieontwikkeling
nn 20.3.2004: visiedag 20.3.2004: visiedag 

nn 200 deelnemers 200 deelnemers 
nn leerlingenleerlingen
nn ouders ouders 
nn personeelpersoneel
nn lokale gemeenschaplokale gemeenschap
nn externe waarnemersexterne waarnemers

nn 30.6.2004: visie > 30.6.2004: visie > WICOWICO--chartercharter



ActieplanActieplan

nn 1.9.2004:  1.9.2004:  KOOPaKOOPa--projectproject

nn werken aan de                   werken aan de                   KKwaliteit waliteit 
nn van de                               van de                               OOrganisatie rganisatie 
nn en van het                         en van het                         OOnderwijsnderwijs
nn met een zo ruim mogelijke met een zo ruim mogelijke PaParticipatie van rticipatie van 

alle betrokkenen alle betrokkenen 



KOOPaKOOPa--projectproject

nn KADERwerkKADERwerk

nn TRAJECTwerkTRAJECTwerk

nn LEEFwerkLEEFwerk

nn LEERwerkLEERwerk



KADERwerkKADERwerk
Optimalisering van de schoolorganisatie Optimalisering van de schoolorganisatie 
met bijzondere aandacht voor met bijzondere aandacht voor 
nn de uitbouw van een middenkader,de uitbouw van een middenkader,
nn communicatie en participatie, communicatie en participatie, 
nn een professioneel personeelsbeleid,een professioneel personeelsbeleid,
nn visieontwikkeling met brede visieontwikkeling met brede 

betrokkenheid, betrokkenheid, 
nn netwerking, netwerking, 
nn integrale kwaliteitszorg.integrale kwaliteitszorg.



TRAJECTwerkTRAJECTwerk

Optimalisering van de overgang Optimalisering van de overgang 
basisonderwijs basisonderwijs –– secundair onderwijs secundair onderwijs 
en schoolloopbaanbegeleiding, en schoolloopbaanbegeleiding, 
met bijzondere aandacht voor met bijzondere aandacht voor 
doorstroming in studierichtingen met doorstroming in studierichtingen met 
een technologische component.een technologische component.



LEEFwerkLEEFwerk

Optimalisering van de Optimalisering van de leefomgevingleefomgeving
met bijzondere aandacht voor met bijzondere aandacht voor 
de zorg voor leerlingende zorg voor leerlingen
en voor de diepere waarden die in het en voor de diepere waarden die in het 
WICOWICO--chartercharter verwoord staan.verwoord staan.



LEERwerkLEERwerk

Optimalisering van de leeromgevingOptimalisering van de leeromgeving
met bijzondere aandacht voormet bijzondere aandacht voor
risicogroepenrisicogroepen
en voor competentieontwikkelend leren en voor competentieontwikkelend leren 
via vakoverschrijdende werkingvia vakoverschrijdende werking



Van actieplan naar jaarplanVan actieplan naar jaarplan
nn actiepunten > doelstellingenactiepunten > doelstellingen

nn concreetconcreet
nn meetbaarmeetbaar
nn strategiestrategie

nn jaarplanjaarplan
nn werkgroepen (verantwoordelijke werkgroepen (verantwoordelijke –– leden)leden)
nn realistische timingrealistische timing
nn tussentijdse evaluatie en bijsturingtussentijdse evaluatie en bijsturing
nn jaarverslag > werkpuntenjaarverslag > werkpunten



Investeren in kwaliteitInvesteren in kwaliteit

nn 127 127 BPTBPT--urenuren centraal toegekendcentraal toegekend
nn verantwverantw. centrale boekhouding (20). centrale boekhouding (20)
nn verantwverantw. centrale dienst infrastructuur (20). centrale dienst infrastructuur (20)
nn verantwverantw. centrale dienst veiligheid (20). centrale dienst veiligheid (20)
nn coachingcoaching beginnende personeelsleden (35)beginnende personeelsleden (35)
nn elektronisch leerplatform (20), vrije ruimte (8), elektronisch leerplatform (20), vrije ruimte (8), 

centraal webbeheer (4)centraal webbeheer (4)

nn 3 FT ondersteunend personeel3 FT ondersteunend personeel
nn volledige vrijstelling algemeen directeurvolledige vrijstelling algemeen directeur



KwaliteitszorgKwaliteitszorg
nn visie visie 
nn actieplanactieplan

nn doelstellingen doelstellingen 
nn strategie strategie 
nn evaluatie evaluatie 
nn bijsturingbijsturing

nn ruime betrokkenheidruime betrokkenheid
nn samenwerkingsamenwerking
nn netwerkingnetwerking


