
Rapport Conclusies & aanbevelingen Aanvaarding (volledig, gedeeltelijk, niet) Respons & verantwoording Timing

Heeft het begeleid en niet-begeleid aanbod van Djapo sinds het schooljaar 2017-2018 ertoe geleid dat leerkrachten de verworven competenties m.b.t. EDO geïntegreerd hebben in de eigen klaspraktijk? 

8.1.3

Het aanbod leidt tot verhoogde zelfeffectiviteit (gevoel van bekwaamheid) van leerkrachten om met 

EDO aan de slag te gaan. Zelfeffectiviteit is een belangrijke voorwaarde voor transfer naar de klaspraktijk 

en is iets dat geleidelijk groeit (van kant-en-klaar naar eigen ontwikkeld materiaal). 

� Jaarlijks terugkerend aanbod stimuleert de zelfeffectiviteit (= meer groeitijd & meer eigen accenten, 

wordt vertrouwd onderdeel van de jaarplanning)

Volledig

* Belang van inzetten op zelfeffectiviteit van leerkrachten centraal in aanbodstrategie

* Mogelijkheid van jaarlijks terugkerend aanbod hangt ook af van andere factoren, bv. 

school of gemeente die de factuur jaarlijks betaalt. 

* Aandachtspunt bij terugkerend aanbod: Wanneer een nascholing elk jaar terugkeert, 

mogen leerkrachten dit echter niet ervaren als een informatiesessie of herhaling. Indien dat 

gebeurt, denken leerkrachten dat het voldoende is om één keer te horen wat van hen 

verwacht wordt. 

2020-2021

8.1.3/ 8.1.7

Naast zelfeffectiviteit is het inbouwen van systemische transfers (gedrag) aan te bevelen, d.i. een 

aanboddesign dat transfer vereist en hiervoor de tools aanreikt m.a.w. de transfer zit structureel 

ingebouwd in het aanbod. Dit kan door de transfer te integreren in het materiaal: bv. digitale platforms 

met automatische feedback om leerkrachten te prikkelen, of in de begeleidingstrajecten: bv. een 

actiegerichte professionaliseringcyclus waarin de transfer de actie vormt die voorbereidt en nadien 

verdiept of bereflecteerd wordt. 

Volledig
Sluit sterk aan bij wat al loopt binnen Djapo. Deze aanbeveling wordt geïntegreerd in de 

reflectie rond consolidering van trajecten. 
2021-…

8.1.3

Structurele klasverankering of schoolbrede verankering is moeilijk omwille van perceptie dat het om op 

zichzelf staande projecten voor een specifieke groep leerlingen gaat en niet om een 

professionaliseringsinitatief dat leerkrachten & directies meer EDO-competent wil maken en breder 

verankerbaar is (cfr. Whole School Approach - zie ook 8.1.7 - spoor 2).

Volledig
Dit sluit aan bij wat we zelf vaststellen en waar we zowel binnen onze aanbodstrategie als 

in onze communicatie op willen inzetten.
2020-2021

Welke contextuele (klas, school en omgeving) en/of individuele factoren (bereidheid en (perceptie van) capaciteit van leerkracht) spelen een rol in het al dan niet integreren in de klaspraktijk? 

8.1.4/ 8.1.5

Individuele factoren:

(i) vastgestelde match met leerplan zedenleer en uniciteit en aantrekkelijkheid van EDO-aanbod binnen 

kleuteronderwijs leidt bijna automatisch tot een transfer = systemisch = hier blijvend op inzetten.

(ii) voorwaarde tot transfer: minimumbereidheid als basishouding, d.i. begrijpen wat het traject aan 

meerwaarde kan betekenen voor de leerlingen.

Volledig

* Leerkracht blijkt goede intermediair naar leerlingen toe; belangrijk dat ze wel hun eigen 

rol hierin erkennen.

* Kleuteraanbod blijven we op inzetten en wordt versterkt, o.a. via theoretische 

onderbouw & interne capaciteitsversterking educatieve medewerkers

* Belangrijk om impactniveau (leerlingen) expliciet als uitgangspunt te nemen en te 

benoemen

2021

8.1.4/8.1.7

Contextuele factoren - belang van (pedagogische) visie m.b.t. duurzaamheid, stabiliteit in het schoolteam 

en overeenstemming met de gangbare praktijken binnen de school. Daarnaast zorgen leerlingen vaak 

voor een meer schoolbrede verankering en leidt een match met de speerpunten of prioriteiten in de 

gemeente tot een gedeelde belevingsruimte die de schoolmuren overstijgt ( zie ook 8.1.7 - spoor 2).

Volledig
Belang van werken op schoolniveau: schoolbeleid & schoolcultuur (WSA) wordt op dit 

moment uitgewerkt - leerlingen moeten hier in meegenomen worden
2020-2021

Welke kenmerken van het professionaliseringsaanbod van Djapo leiden tot een succesvolle transfer naar de klaspraktijk? Zijn er belangrijke transferverschillen tussen begeleid en niet-begeleid aanbod? 

8.1.5

Geen uitgesproken transferverschillen tussen verschillende types aanbod.

* Niet-begeleid aanbod wordt vaak doelbewust opgezocht om effectief in de klas te gebruiken.

* Begeleid aanbod met cyclisch verloop, waarin concrete tools worden aangereikt en voorzien wordt in 

uitwisseling & reflectie tussen leerkrachten bevordert een duurzame transfer. Voorwaarde = 

minimumbereidheid bij deelnemers (zie ook 8.1.4)

Volledig

Het onderscheid begeleid en niet-begeleid is eigenlijk minder relevant/interessant. Het 

heeft te maken met de doelstelling en type aanbod, bv. WLI: transfer ingebed. Bij begeleid 

aanbod is dit nog niet altijd het geval maar wordt meegenomen (zie 8.1.3 en 8.1.7).

2020-2021

In welke mate leidt het betalen van een bijdrage tot een groter engagement of vormt het net een drempel om aan de slag te gaan met Djapo? 

8.1.6
Betalend aanbod geen belemmerende factor maar enkel zicht op leerkrachten die van het aanbod 

gebruik maakten.
NVT

Op basis van dit rapport zijn er geen duidelijke conclusies te trekken wat betreft een 

mogelijke financiële drempel.
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Wat zijn de mogelijke aanbevelingen naar de toekomst toe, in het bijzonder m.b.t. de mogelijkheden voor Djapo om in te spelen op de (macro-) contextfactoren? 

Het inbouwen van systemische transfers, d.w.z. de transfer maakt een integraal deel uit van het 

aanbodssysteem of het samenspel tussen gebruiker en aanbod zal automatisch tot een transfer leiden 

(zie ook 8.1.3 & 8.1.4), o.a. via:

(i) de aanbodstructuur:

* inzetten op jaarlijks terugkerende trajecten (zie ook 8.1.3)

* mogelijkheden tot feedback, reflectie en uitwisseling voorzien = een actiegerichte feedback- of     

reflectiecyclus (cf. actie-onderzoek) = train-the-trainer trajecten waarin aangezet wordt het aanbod 

meteen toe te passen en hier nadien samen feedback en over te reflecteren 

* in niet-begleid aanbod reflectievragen in het materiaal integreren

�Begeleid aanbod wordt kostelijker & leerkrachten moeten zich 'veilig' voelen om te durven uitwisselen, 

reflecteren en benoemen en, uiteindelijk, hun eigen lesstijl willen aanpassen of verbeteren.

Volledig

* Sluit sterk aan bij wat al loopt binnen Djapo. Deze aanbeveling wordt geïntegreerd in de 

reflectie rond consolidering van trajecten (zie 8.1.3). 

 * Voor gedrukt materiaal kan dit nu niet meteen opgenomen worden.

2020-2021

(ii) een shift in de rol en betrokkenheid van de leerkracht:

Een actiegerichte professionaliseringcyclus vereist een benadering van de leerkrachten die motiverend en 

activerend werkt.

Voorwaarde is op maat werken, d.w.z.: 

* goed kijken en luisteren naar de beginsituatie 

* rekening houden met de motivatie van leerkrachten 

* de emotionele lading van leerkrachten in rekening brengen 

* het aanbod op hun tempo opbouwen (bv. tastbaar tonen hoe werkvormen in de klaspraktijk worden 

ingezet)

* in kleine stapjes werken 

� Voorbeeld van co-teaching

Volledig

* Sluit sterk aan bij wat al loopt binnen Djapo, o.a. ook via intervisies van de educatieve 

medewerkers (werken aan beginmotivatie, omgaan met weerstand,...). 

* Duidelijke communicatie van bij de start: duidelijk maken wat je van de leerkrachten 

verwacht.

2020-2021

(iii) match aanbod & profiel of vraag leerkracht:

* duidelijke linken met de eindtermen maken en concrete voorbeelden geven van hoe linken te leggen 

zijn met de leerplandoelen 

* expliciet de link leggen met de actualiteit & mogelijkheden aanpak Djapo highlighten

Volledig Djapo heeft hier de afgelopen jaren steeds sterker op ingezet en zal dit ook blijven doen. 2021

Schoolbrede verankering realiseren & beïnvloeden van contextfactoren : d.w.z. rekening houden met 

invloed van gunstige schoolvisie- en didactiek, en ook de betrokkenheid van leerlingen én 

buurt/gemeente, o.a. door:

(i) leerkrachten als doelgroep  te beschouwen  in werken op schoolniveau & school(team), leerlingen, 

ouders, buurtactoren / gemeente als intermediairen en hierop in te spelen in het aanbod, bv. ook op 

teamniveau actiegericht te werken, leerkrachten enthousiasmeren via effect op leerlingen (bv. slotevent)

Volledig Sluit aan bij de nieuwe praktijkvisie van Djapo (verwacht voorjaar 2021). 2021

(ii) inzetten op gemeenten om initiërende rol te spelen  bij het werken op schoolniveau Volledig Sluit aan bij de huidige praktijk. 2020-2021

(iii) bepalen van het startklimaat van de school en verzekering participatie van andere actoren : hoe ver 

gaan in proces van visieontwikkeling?
Volledig

Dit sluit aan bij de interne discussies die al geruime tijd lopen bij Djapo: wat is het 

minimum draagvlak, engagement en startklimaat dat nodig is opdat ons aanbod zin zou 

hebben en impact kan genereren?

2020-2021

8.1.7/ Spoor 3

Bijdragen aan oplossingen voor onderwijsproblematieken op macroniveau: opportuniteit problematiek 

rond begrijpend lezen = aantonen dat Djapo tools aanreikt die ook ingezet kunnen worden voor 

begrijpend lezen, bv. hoe systeemdenken helpt bij begrijpend lezen

Gedeeltelijk
Er loopt momenteel een proefproject maar is 'nice to have', geen hoge prioriteit - niet 

inwerken in didactiek begrijpend lezen. 

8.1.7/ Spoor 1

8.1.7/ Spoor 2




