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Hieronder worden de verschillende vragen en antwoorden weergegeven die aan bod kwamen
tijdens de informatiesessie op 7 december 2020.
1.

Hoe wordt ‘welzijn’ gedefinieerd in deze opdracht?

Voor deze opdracht ligt de focus op het psychosociaal welzijn.
De vertaling en onderbouwing hiervan in een theoretisch kader vormt onderdeel van de
beoordelingscriteria.
2. Ligt de focus vooral op preventie?
De focus ligt voornamelijk op preventie. Hoewel de focus voornamelijk ligt op preventie, is er ook
wel aandacht nodig voor het curatieve en het re-integrerende.
3. Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de instrumenten? Er zijn al veel instrumenten,
onder meer online cursussen en zo, nascholingen, … deze zijn daarom niet direct inzetbaar.
We verwachten instrumenten die door scholen en schoolbesturen kunnen ingezet worden. Het
kan gaan om methodieken die de scholen en schoolbesturen kunnen toepassen, maar kan ook
gaan over vragenlijsten die ze kunnen afnemen en vervolgens vertalen naar acties voor de eigen
school. Belangrijk is dat deze instrumenten ook passen in een geïntegreerd strategisch
personeelsbeleid en niet geïsoleerd zijn.
4. Mogen het enkel reeds bestaande instrumenten zijn of kunnen er nieuwe ontwikkeld
worden door vertaling naar het onderwijs?
De indieners zijn vrij om de instrumenten te selecteren. Belangrijke criteria zijn onderbouwing,
toetsing aan het wetenschappelijke kader en voldoende praktijkgerichte vertaling naar de
onderwijscontext
5. Wat is de doelgroep van het instrument?
Dit instrument moet bruikbaar zijn in alle onderwijsniveaus. Er is in de opdracht niet gekozen om
toe te spitsen op 1 specifiek onderwijsniveau. Indien de indieners ervoor kiezen om 1
onderwijsniveau te selecteren dient dit goed verantwoord te worden.
6. De startdatum: hoe snel moet het onderzoek opgestart worden?
De startdatum zal tijdens het opstartgesprek bepaald worden. Het onderzoek moet tijdig opgestart
worden. Er is evenwel geen specifieke startdatum bepaald in het bestek.

7.

Indien men samenwerking met meerdere partners, moeten we alle informatie i.f.v.
selectiecriteria opgeven?

-

Wie indient via e-procurement, hangt af van de wijze van samenwerking (zie het
offerteformulier voor mogelijkheden: combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;
onderaanneming, …);
In geval van instellingen, zonder onderaanneming:
o De coördinerende instelling dient in via e-procurement.
o Het is deze coördinerende instelling die moet bewijzen dat hij voldoet aan de
selectiecriteria. Om dit te bewijzen kan hij daarvoor beroep doen op partners. Dan
moeten de partners wel een verbintenis invullen (punt A.1.3 van het bestek: beroep
op de draagkracht). Indien de coördinerende instelling zelf aan de selectiecriteria
voldoet, is dergelijke verbintenis niet nodig.

-
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