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De huidige onderwijsminister respecteert zeer sterk de autonomie van de scholen en schoolgemeenschappen. Zo 
geeft hij bijvoorbeeld aan de schoolgemeenschappen extra middelen voor ICT, maar laat hij het aan hen over om 
te bepalen hoe ze die middelen inzetten en/of verdelen over de verschillende aangesloten scholen. Hetzelfde geldt 
voor de financiering en de uitbouw van het zorgbeleid. Tegelijk impliceert dit dat er van de scholen verwacht wordt 
dat ze een beleidsvisie hebben op basis waarvan ze dit alles realiseren. Deze beleidsvisie wordt niet alleen 
bepaald door de aanwezigheid van financiële middelen, maar ook door de professionaliteit van het schoolteam? 
 
Dit boek wil aan de scholen, maar ook aan de externe schoolondersteuners (en vooral de pedagogische 
begeleiders?) een denk- en werkkader geven om hierover na te denken en de resultaten hiervan te vertalen in een 
echt schoolbeleid. Hierbij staan vijf uitgangspunten centraal: de aandacht voor de onderwijs- en leerprocessen op 
klasniveau, de aandacht voor de voortdurende professionalisering van de leerkrachten, de aandacht voor de 
werkomstandigheden, de aandacht voor de schooleigen invoering van projecten die door de overheid worden 
opgelegd en de aandacht voor permanente opvolging en evaluatie van de vorige aandachtspunten. 
 
Het boek gaat gelukkig niet voorbij aan een belangrijk spanningsveld. Scholen en externe begeleiders hebben een 
eigen visie op het realiseren van de aandachtspunten en de manier waarop ze de nodige capaciteiten kunnen of 
moeten verwerven. Deze visie loopt niet altijd gelijk: wat de school verwacht is niet altijd wat de externe begeleider 
wil of kan aanbieden. Meer nog: standaardinterventies voor alle scholen zijn nagenoeg uitgesloten. Ook al lijken 
een aantal scholen nog zo sterk op elkaar, toch zal men moeten vertrekken van de eigenheid van elke school 
afzonderlijk. 
 
Terecht wordt in het boek aangehaald dat het invoeren van nieuwe ontwikkelingen of projecten in de scholen soms 
gebeurt voor deze er echt aan toe zijn. Het implementeren van vernieuwingen vraagt dat de school een aantal 
vaardigheden verworven heeft. Zoals in elk groeiproces heeft elke school zijn eigen ontwikkelingstempo in het 
algemeen en voor de verschillende onderdelen afzonderlijk. De ondersteuning moet dan ook gedifferentieerd 
gebeuren. 
 
Het boek beperkt zich niet tot een theoretische uiteenzetting. Aan de hand van een zevental praktijkvoorbeelden 
wordt de theorie uit het eerste deel van het boek levend gemaakt. Ze tonen stuk voor stuk aan dat wat er in het 
boek beschreven wordt een haalbare, maar sterk gedifferentieerde kaart is. 
 
Het boek leest zeer vlot en is op geen enkel moment te theoretisch. Wie zich meer wil verdiepen in een aantal 
aspecten kan bij verschillende bijdragen rekenen op een uitgebreide literatuurverwijzing. 
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