
Definities schoolonderwijs 

Doelgroepen in schoolonderwijs 

Voor ERA+ schoolonderwijs blijft de Oproep 2017 op dit vlak dezelfde als in 2016. Net als 

in de andere domeinen mogen ook “nationale consortia” (= coördinator + minimum 2 scholen 

uit hetzelfde land) een aanvraag indienen. Zo’n consortium mag ofwel een “local or regional 

school authority” zijn, ofwel een “school coordination body”. 

Het 1e type van organisatie kennen we al uit de Regio Partnerschappen en werd in 

Vlaanderen gedefinieerd als “een stad, gemeente, provincie of de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie”. Ook het 2e type van organisatie gedefinieerd. Niet via een 

restrictieve “list of eligible organisations”, wel via een voldoende ruime definitie, om te 

vermijden dat organisaties o.b.v. een te restrictieve lijst uitgesloten worden. Er is immers ook 

nog de inhoudelijke selectie die kwaliteitswaarborgen biedt. 

De definitie luidt: een “school coordination body” is in Vlaanderen ofwel één van de 

zendende scholen die de rol van consortium-coördinator op zich neemt, ofwel een organisatie 

die betrokken is bij de strategische ontwikkeling van de zendende scholen en met een 

organisatorische band met diezelfde scholen, bv. een pedagogische begeleidingsdienst, CLB, 

scholengroep, scholengemeenschap, inrichtende macht”. 

Opgelet: zowel in het geval van een aanvraag door een school als door een “school 

coordination body”, zijn de mensen die uitgestuurd worden op nascholing 

• ofwel personeel van de zendende school of scholen 

• ofwel mensen die een rol spelen in de strategische ontwikkeling van diezelfde zendende 

school/scholen 

Dit alles houdt concreet in dat 

• VSKO, GO!, pedagogische begeleidingsdiensten, scholengemeenschappen, inrichtende 

machten,… principieel de rol van “school coordination body” kunnen opnemen 

• Pedagogische begeleiders (en anderen van buiten de zendende scholen) ook op 

nascholing kunnen. Belangrijk: ze worden daarbij uitgestuurd door de zendende scholen 

en in functie van hun rol voor die zendende scholen, niét in functie van hun rol binnen 

hun eigen organisatie! 

Samenvattend enkele definities voor Vlaanderen: 

"lokale/regionale autoriteiten in het schoolonderwijs” (in KA1 en KA2) 

• gemeenten/steden, provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

“scholen” (in KA1 en KA2): 

• alle scholen voor basis- of secundair onderwijs, centra voor deeltijds beroepssecundair 

onderwijs en centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 



ondernemingen, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, en 

geregistreerd in http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ 

• De Europese Scholen gevestigd op het grondgebied van het Vlaams Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

een “school coordination body” (in KA1-schoolonderwijs): 

• ofwel één van de zendende scholen die de rol van consortium-coördinator op zich neemt, 

• ofwel een organisatie die betrokken is bij de strategische ontwikkeling van de zendende 

scholen en met een organisatorische band met diezelfde scholen, bv. een pedagogische 

begeleidingsdienst, CLB, scholengroep, scholengemeenschap, inrichtende macht 

 


