
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘De leraar in Brussel’
Brussels samenwerkingsverband lerarenopleidingen, scholen en pedagogische begeleiding

De unieke rol van leraren in de samenleving wordt ondersteund door lerarenopleidingen, scholen en pedagogische begeleiding. Gezien:
• Het lerarentekort in Brussel
• De beperkte doorstroom van Brusselse scholieren naar de lerarenopleiding
• Het belang van zij-instromers in het Brussels onderwijs
• De aanbeveling tot een versterkte samenwerking vanuit de Adviesraad Brussel

sluiten de Brusselse lerarenopleidingen, scholen en pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderstaande overeenkomst om 
in een Brussels samenwerkingsverband de krachten te bundelen voor de leraar in Brussel.

Leden

De leden van het Brussels samenwerkingsverband zijn:
• De lerarenopleidingen van KU Leuven Campus Brussel vertegenwoordigd door Tom Van Puyenbroeck (academisch beheerder)
• De lerarenopleidingen van Odisee vertegenwoordigd door Ann Verreth (algemeen directeur)
• De Brusselse scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs, vertegenwoordigd door Christel Herbosch (coördinator basisonderwijs)
• De Brusselse scholen en de scholengemeenschap Sint-Gorik secundair onderwijs, vertegenwoordigd door Maïté Schiepers  

(coördinerend directeur)
• De pedagogische begeleiding en de Brusselwerking binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertegenwoordigd door Lieven Boeve  

(directeur-generaal) 

Doel

Het Brussels samenwerkingsverband streeft volgende doelen na:
• Het versterken, verbreden en diversifiëren van de instroom in de lerarenopleidingen van generatiestudenten en zij-instromers.
• Het verhogen van de kwaliteit van opleiding, aanvangsbegeleiding en professionalisering.
• Het stimuleren van onderwijsinnovatie.

 

Opdracht

Met de goede praktijken van de leden als uitgangspunt heeft het Brussels samenwerkingsverband als opdracht:
• Het identificeren van gemeenschappelijke troeven, uitdagingen en opportuniteiten.
• Het afstemmen rond initiatieven van de leden.
• Het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke initiatieven in samenwerking met Brusselse middenveldorganisaties en overheden.
• Het formuleren van beleidsaanbevelingen naar Brusselse en andere overheden.
• Het afstemmen met de Adviesraad Lerarenopleiding binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Thema’s

Het Brussels samenwerkingsverband werkt rond volgende thema’s:
• In kaart brengen van vraag naar en aanbod van leraren in Brussel
• Maatschappelijke beeldvorming rond lerarenberoep (Brussel als unieke werkplek)
• Promoten studiekeuze (leraar als ambassadeur, brugfiguren naar kansengroepen)
• Inhoudelijke leerlijn vanuit secundair onderwijs naar lerarenopleiding
• Lerarenopleiding (praktijkervaring, co-creatie, flexibiliteit en haalbaarheid)
• Werving en selectie door scholen
• Aanvangsbegeleiding
• Professionalisering (leraar en lerarenopleider)
• Onderwijsinnovatie en co-creatie
• Wetenschappelijk onderzoek

Organisatie

Het Brussels samenwerkingsverband organiseert zich als:
• Een evenwaardig partnerschap tussen de leden
• Volgens een trimesterieel overleg
• Ondersteund door de Brusselwerking, de diensten en de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
• Met opvolging vanuit de Adviesraad Brussel. 
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