
  
PedagogischePedagogische   

begeleidingsdienstbegeleidingsdienst

We streven naar verbondenheid 
in verscheidenheid.
We werken samen met 
verschillende actoren,
we ontmoeten collega’s en investeren in
mensen en relaties. 

We rekenen op elkaar en dragen de
meerwaarde van de groep 
en onze organisatie uit. 
We weten ons verbonden door
gemeenschappelijke waarden 
met collega’s die met passie 
en competentie ten dienste staan van
onderwijs, kinderen, jongeren, leraren,
directeurs en bestuurders.

We gaan in gesprek met respect 
voor het gedachtegoed van de ander, 
we communiceren op een eerlijke, 
oprechte en open manier. 
We kijken naar de ander met liefde en 
met mildheid voor mislukking: 
we geven hem/haar steeds de kans 
opnieuw te beginnen. 

We zijn positief ingesteld en kijken 
met geloof, hoop en vertrouwen 
naar de toekomst. 
We werken vanuit de overtuiging 
dat iedereen kan en wil leren.

met partnersmet partners

  

vicariaatvicariaat

  onderwijsonderwijs
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Het vicariaat onderwijs en 

de pedagogische begeleidingsdienst is 

een huis van mensen in beweging, 

geïnspireerd door Jezus Christus, 

in gastvrije ontmoeting 

met partners. 

Met onze rijkdom aan talenten 

vormen we een sterk team.
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www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Je vindt ons opJe vindt ons op



Nu je bij ons bent,
zal ik brood voor je halen

om je te sterken
voor je verdere reis.

Gen 18,5

Onze diensten hebben een
coördinatie- en netwerkfunctie, 
zijn regionale gastheer en
ondersteunend verankeringspunt 
voor de dienstverlening van hun
medewerkers aan scholen, 
bieden inspiratie en ondersteuning 
bij de realisatie van de identiteit 
van het katholiek opvoedingsproject.

Wij werken in vertrouwen 
aan de ontwikkeling van scholen 
en onderwijs, met optimale inzet 
van ieders talenten. 
We zijn ingebed in het 
bisdom Antwerpen en in 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wij investeren in tijd en ruimte 
voor overleg, ontmoeting en bezinning,
Wij waarderen elkaars eigenheid,
bewogenheid en kwetsbaarheid,
Wij zijn veerkrachtig, flexibel 
en in ontwikkeling,

Wij groeien als een professionele
leergemeenschap.

een huiseen huis  

van mensen invan mensen in

bewegingbeweging

GEÏNSPIREERDGEÏNSPIREERD

DOORDOOR  

JEZUSJEZUS

CHRISTUSCHRISTUS

We gaan met het christelijk geloof 
en de katholieke traditie aan de slag. 
We weten ons gedragen door en verbonden
met God en medemens.
We nodigen iedereen uit om in dialoog 
met elkaar op zoek te gaan naar 
het volle mens- en medemens-zijn. 
Iedereen leert in gesprek met elkaar 
de eigen identiteit vorm te geven, 
door deze te ontdekken, erover na te denken
en te verdiepen.

We kaderen onze werking in het  project 
van de katholieke dialoogschool. 
We laten vanuit onze opdracht in woord 
en daad op eigentijds-tegendraadse wijze
`de christelijke stem klinken. 
We putten kracht uit hoop en optimisme.

in gastvrijein gastvrije  

ontmoetingontmoeting
We staan ten dienste van scholen en
schoolteams. 
We engageren ons met hart en ziel voor
leerlingen, leraren, vak- en schoolteams,
directeurs en bestuurders. 
We dragen vanuit onze visie bij aan een open,
verdraagzame en duurzame samenleving. 
We stellen daarin de medemens centraal.

We ondersteunen de schoolteams om, 
vanuit de christelijke eigenheid met aandacht
voor de aanwezige diversiteit, aan het
schooleigen opvoedingsproject te werken en
het te concretiseren.
We gaan bij het nemen van initiatieven uit van
de vragen en contexten van scholen en
schoolteams bij het realiseren van
kwaliteitsvol onderwijs. 
We stellen onze ondersteuning, in de brede
betekenis van het woord, af op hun noden.

Jacques Sillis

Ubuntu ‘Ik ben omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn’.

Chidi Kwubiri (Nigeria 1966)


