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Nascholingsaanbod



Praktische informatie
 Plaats van nascholing 
De nascholingen vinden plaats op beide campussen van de 
Lerarenopleiding: 

   campus Turnhout, Blairon 800 
   campus Vorselaar, Lepelstraat 2 

Bij elke navorming wordt telkens duidelijk vermeld op welke campus 
deze plaatsvindt. Een wegbeschrijving naar beide campussen vind je 
op onze website.

 Info & Inschrijven 
Inschrijven kan uitsluitend online via www.thomasmore.be/donche. 
Van elke inschrijving ontvang je automatisch, via e-mail een 
bevestiging. 

Inschrijven kan tot 2 werkdagen voor aanvang van de module. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten om de 
praktische voorbereiding optimaal te laten verlopen. 

Duid steeds de betalingswijze aan: via de school, de gemeente, via KMO-portefeuille of naar persoonlijk adres. 

Mocht de inschrijving niet lukken langs de website, bericht ons dan via mail aan donche@thomasmore.be. Ook dan 
bevestigen we de inschrijving. Vermeld daarbij zeker de gegevens die we ook vragen via de website. 

Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximumaantal overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend 
voor deelname. Je kan dan inschrijven op een wachtlijst. Bij eventuele afmeldingen worden de ingeschrevenen op de 
wachtlijst door ons gecontacteerd. 

Inschrijven voor een nascholing betekent automatische betaling van de factuur. Indien u één week voor de aanvang van 
de cursus geen herinneringsmail ontvangen hebt, contacteer dan het Donchecentrum om na te gaan of de inschrijving 
werd geregistreerd. 

Een inschrijving kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de 
reden) niet meer mogelijk. Indien je nadien onverwacht verhinderd bent, kan je een collega als vervanger sturen. Dan 
volstaat het om de naam van de vervanger te mailen naar donche@thomasmore.be.

Indien een cursist een nascholing onderbreekt, stopzet, of een sessie afwezig is, is er geen prijsvermindering of 
terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte).

Anderzijds, wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschijvingen niet voldoende is, of omwille van 
heirkracht bij de nascholer, bijv. ziekte … of wanneer je niet meer kan deelnemen wegens volboeking, worden de 
gestorte inschrijvingsgelden spontaan terugbetaald door het Donchecentrum.

Wij danken u van harte voor het begrip!

• Veel nascholers die met ons 
samenwerken, zijn bereid om hun 
cursus op maat van jouw team 
aan te bieden (voor een studiedag, 
personeelsvergadering …) op een locatie 
naar keuze. Neem vrijblijvend contact 
met ons op om dit samen uit te werken.  

• Heb je omwille van een beperking of 
een handicap extra voorzieningen 
nodig? Laat het ons dan tijdig weten. 

• Heb je vragen of wens je verdere 
informatie? Contacteer ons via  
014 508 169 of via  
donche@thomasmore.be.

Praktische 
informatie



 ‘Excellente’ leraren  
 leren ‘levenslang’.  
 (McKinsey-rapport) 
Donche is het vormingscentrum van de lerarenopleidingen van Thomas 
More voor onderwijsprofessionals in de Kempense regio. Het houdt de 
vinger aan de pols van vernieuwingen in het onderwijs.

Onze superdiverse samenleving stelt immers voortdurend nieuwe 
uitdagingen aan het onderwijs en al wie erbij betrokken is. Leraren 
stellen zich dan ook elke dag opnieuw de vraag: ‘Hoe kan ik dit kind met 
deze leer- en ontwikkelingsmogelijkheden begeleiden op zijn weg in de 
wereld?’ 

Wil jij het verschil blijven maken in meesterschap? Ben je op zoek naar 
(nieuwe) methoden, inzichten, strategieën en materialen om de ‘eigen 
leer-kracht’ (Carol Dweck) van je leerlingen te doen werken? 

Het Donchecentrum biedt sterke en innovatieve nascholingen die nauw 
aansluiten bij de noden van kinderen/leerlingen in alle onderwijsvormen. 
Ook voor teamgerichte vormingen, coachtrainingen en trajecten op 
maat, kan je een beroep doen op het Donchecentrum. Je ontdekt er 
alles over op www.thomasmore.be/donche.

Onze lesgevers zijn onderwijsexperts met heel wat praktijkervaring. Hun 
inzet en gedrevenheid staan garant voor kwaliteitsvolle vormingen.

Ons aanbod richt zich tot iedereen die werkt in het onderwijs of er actief bij 
betrokken is: opvoeders, therapeuten, CLB-medewerkers, medewerkers 
van kinderdagverblijven en centra voor naschoolse kinderopvang …

Wij kijken ernaar uit om je in de loop van het volgende schooljaar te 
mogen begroeten tijdens één of meerdere van onze nascholingen. 

Het team van het Donchecentrum bestaat uit: 
• Ann Verheyen, coördinator Donchecentrum   

• Anja Van Hoof, administratief medewerker Donchecentrum

Ondersteund door:
• Katelijne Van der Pas, Unit Manager Lerarenopleiding
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 De digisprong in je kleuterklas:  
 over iPads, blue-bots en  
 andere digidingen 
De digisprong voorziet middelen om ook met ICT te werken in je 
kleuterklas. Geen excuses meer dus om dit voor je uit te schuiven!
Tijdens deze sessie experimenteren we met iPads, blue-bots en 
andere digitale devices en maken we kennis met het gebruik ervan 
in de kleuterklas tijdens vrije en geleide activiteiten. Tools als middel  
en niet als doel.

Deze nascholing leert je: 
   nieuwe technologie te gebruiken in functie van je lesdoelen;
   educatieve games te ontwikkelen voor je klaspraktijk (TinyTap);
   laagdrempelig programmeren via Blue-bot.

Welke voorkennis moet je hebben?
   Je kunt zelfstandig met een iPad werken.

Meebrengen:
   opgeladen iPad (met beheerdersrechten!) waarop je enkele gratis apps kan downloaden.

Op het einde van deze sessie zit je hoofd vol met nieuwe ICT-ideeën en neem je een zelfgemaakt, kant-en-klaar game 
-cloudgewijs- mee naar je klas. 

_________________________________

 Haal meer uit je tablet/iPad in  
 de klas! 
De digisprong voorziet middelen om ook met ICT te werken. 
Geen excuses meer dus om dit voor je uit te schuiven! Er bestaan 
verschillende manieren om de basisvakken te leren, inzetten van 
technologie is daar één van. Laat je leerlingen nadenken, dingen 
uitproberen en kennis opdoen door ze creatief aan het werk te 
zetten. Er bestaan echt handige apps en tools, voor schrijf- of 
filmopdrachten, om te leren programmeren of communiceren.

In deze navorming bekijken we:

   Een aantal apps en tools die het leren stimuleren vanuit een gezonde dosis creativiteit.
   Hoe je een kritische selectie kan maken tussen alle apps en tools die er bestaan.
   Hoe je door middel van deze apps/tools iedereen bij de les kan houden.

Welke voorkennis moet je hebben?
   Je kunt zelfstandig met een tablet/iPad werken.

Meebrengen:
   opgeladen tablet/iPad (met beheerdersrechten!) waarop je enkele gratis apps kan downloaden.

Word jij uitgedaagd om tablets of iPads in de klas in te zetten? Na deze vorming kan je meteen aan de slag. 
Je leerlingen ontdekken samen met jou een heel andere manier van leren!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs

• Begeleiding: Marie Luyckx  
(leraar kleuteronderwijs)

• Datum: wo. 5 okt. 2022, 14 - 17 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 001 

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Cathy Crabbe  
(docent aan de lerarenopleiding) 

• Datum: wo. 8 feb. 2023, 14 - 17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 002
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 Interactief gebruik van het  
 digibord via Prowise Presenter 10 
Ben je al vertrouwd met het digibord, maar wil je het op een meer 
interactieve manier gebruiken? Wil je het klassieke wisbordje af en 
toe wel eens vervangen door het werken op een tablet of laptop om 
vervolgens via het digibord met de antwoorden van de leerlingen 
aan de slag te gaan?

In deze sessie verkennen we enkele mogelijkheden om interactief te werken met het digibord: 

   We maken gebruik van gratis software (Prowise Presenter 10). 
   Er is kort aandacht voor de basishandelingen in Prowsise Presenter 10. 
   We verkennen bordplannen die aanzetten tot interactie. 
   Via ProConnect verbinden we het bord met de laptops/tablets in de klas. Zo brengen we antwoorden van leerlingen 

op een snelle manier naar het digibord. 
   We verkennen ProQuiz om op een eenvoudige manier individueel of klassikaal bevragingen te organiseren.

Tot slot staan we nog stil bij enkele handige digitale tools/apps om interactief mee aan de slag te gaan in de klas. 
Breng zeker een laptop én tablet/smartphone mee zodat je zelf (inter)actief aan de slag kan gaan!

_________________________________

 ICT-tools die een meerwaarde  
 in de klas kunnen betekenen 
Ben je op zoek naar een manier om je klas nóg meer te betrekken 
bij jouw klassikale uitleg? Of wil je graag kinderen ondersteunen bij 
zelfstandig werk? Dan is deze sessie iets voor jou! We behandelen 
een aantal praktijkvoorbeelden die uitgetest werden door 
verschillende scholen.

In deze sessie komen volgende onderwerpen aan bod: 

   Hoe leerstof herhalen via een Kahoot quiz.
   Interactief oefenen met Quizlet.
   Snel kinderen bevragen met Plickers.
   Hoe maak je zelf eenvoudige instructiefilmpjes.

We gaan zeer praktisch te werk zodat je met concreet materiaal naar de klas teruggaat. Op het einde van deze sessie 
weet je niet alleen wat er mogelijk is in onze digitale wereld, maar kan je deze wereld ook naar je klas brengen.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 28 sept. 2022, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 004

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Ruth Mermans  
(docent lerarenopleiding Thomas More) 

• Datum: wo. 19 okt. 2022, 14 - 17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 003
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 Aan de slag met Google Tools! 
Google tools zoals Google Drive, Docs, Presentaties en Sheets zijn 
vergelijkbaar met hun Microsoft tegenhanger, maar bieden daar 
bovenop vele andere voordelen die je als leraar en leerling zeker zal 
waarderen. Ben je benieuwd naar deze handige extra’s? Schrijf je 
dan snel in voor deze nascholing.

Google Tools biedt heel wat mogelijkheden in de klas:

   Ze zijn gratis te gebruiken door jou en je leerlingen.
   Met Google Docs stel je makkelijk teksten op, maar geraak je ze nooit meer kwijt doordat ze voortdurend worden 

opgeslagen in de cloud.
   Met Google Presentaties maak je niet alleen leuke presentaties, maar het laat ook leerlingen toe om gelijktijdig in 

één presentatie te werken.
   Google Sheets is dan weer handig om rekenblaadjes te maken. We bekijken hier ook hoe je deze zelfverbeterend 

kan maken.
   De verschillende Add-ons maken deze programma’s nog aantrekelijker.

Na het volgen van deze nascholing zal je een basiskennis van deze geweldige Google toepassingen hebben. Je zal je 
ook geen zorgen meer hoeven te maken over het opslaan en delen van bestanden. Je leerlingen zullen je dankbaar zijn 
dat je het hen zo makkelijk maakt!

_________________________________

 Een eerste kennismaking met  
 Google Classroom 
Op zoek naar een manier om digitale taken te organiseren en 
eenvoudig op te volgen? Dit kan je snel en makkelijk met Google 
Classroom.

In deze vorming bekijken we hoe we:

   een digitale klas moeten opzetten;
   een opdracht aanmaken en digitaal uitdelen en weer terug krijgen;
   opdrachten evalueren en van feedback voorzien;
   lesmateriaal toevoegen aan de klas om zo te delen met leerlingen.

Na deze sessie zal je weten hoe je een digitale klas moet starten en managen. 
Ervaring leert ons dat leerkrachten die met Google Classroom aan de slag gingen steeds erg enthousiast zijn en zich 
nadien de vraag stelden hoe ze het vroeger zonder dit onderwijsplatform deden.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 12 okt. 2022, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 005

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 26 okt. 2022, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 006
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 Minder verbeterwerk en betere  
 feedback met Google  
 Classroom 
Ben je al vertrouwd met Google Classroom, maar ben je nog 
op zoek naar een aantal praktische tips & tricks om meer uit dit 
platform te krijgen? Dan is deze sessie misschien wel iets voor jou?

We bekijken hoe we een hoger rendement uit onze digitale klas kunnen halen:

   door opdrachten te digitaliseren zodat ze, verbeterwerk kunnen besparen door o.a. Google Formulieren te 
gebruiken;

   door leerlingen sneller en directere feedback te geven. Zo gaan leerlingen hun leerproces beter en sneller kunnen 
bijsturen;

   met behulp van Rubrics in Google Classroom helpen we je om leerlingen tussentijds en finaal te evalueren;
   vanuit het oogpunt van contractwerk, maar deze manier van werken is uiteraard ook voor andere werkvormen 

toepasbaar.

De oefeningen die aan bod komen zijn praktijkvoorbeelden. Zo krijg je ook een zicht op wat er nodig is om dit zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.

_________________________________

 Werken met Chromebooks in  
 de klas, hoe gaat dat? 
Ben je op zoek naar een laptop die over een uitstekende batterij 
beschikt en ook nog eens erg gebruiksvriendelijk is? Dan moet je 
zeker een Chromebook bekijken. Deze laptops veroveren de laatste 
jaren de klaslokalen!

Tijdens deze sessie: 

   ga je zelf aan de slag met een Chromebook;
   bekijken we verschillende modellen Chromebooks;
   overlopen we de voordelen ten opzichte van een klassieke laptop;
   bekijken we hoe we Chromebooks in praktijk kunnen brengen binnen de school;
   zoomen we in op de meerwaarde van Chromebooks bij een werking met Google Classroom;
   zal je merken hoe makkelijk het is om deze toestellen te managen en te onderhouden.

Benieuwd? Je ervaart zelf hoe het is om met een Chromebook te werken. Je zal nadien dan ook overtuigd zijn om met 
deze toestellen in je school aan de slag te gaan.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 1 feb. 2023, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 007

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 16 nov. 2022, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 008
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 Programmeren in de lagere  
 school 
Programmeren wint meer en meer aan belang en wordt genoemd 
als één van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen zouden 
moeten leren op school. Wij helpen je er graag mee om je eerste 
stappen te zetten in deze wereld.

Tijdens deze nascholing bekijken we het programmeren in de 
lagere school vanuit 3 standpunten:

   Unplugged programmeren: dit is programmeren met o.a. pen en papier.
   Programmeren via PC: we bekijken een aantal kindvriendelijke sites/apps die programmeren eenvoudig uitleggen.
   Programmeren met programmeerbaar materiaal: we gaan aan de slag met verschillende robots (Ozobot, 

Edisonrobot...) en Microbits.

Deze 3 luiken worden opgebouwd van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar en zijn kant en klaar om te gebruiken in je 
school. Zo heb je meteen een knappe leerlijn doorheen je school en wordt de kennis van de leerlingen stelselmatig 
opgebouwd.

_________________________________

 Maak je eigen Escaperoom of  
 beter gezegd je eigen  
 Eduscape! 
Ben jij het ook beu om telkens datzelfde werkblaadje te geven? Is 
jouw klas toe aan een extra uitdaging tijdens bepaalde leerstof?
Laat ze dan ontsnappen uit een digiale kamer die jij hebt gecreëerd. 

Deze nascholing leert je hoe je zelf een digitale escaperoom kan maken,  
door gebruik te maken van verschillende gratis Google Tools.

   Google Presentaties om kamers te bouwen en interactieve oefeningen te creëren.
   Gebruik Google Sheets met extra hints om te ontsnappen uit je Eduscape.
   Google Formulieren om o.a. zelverbeterende opdrachten op te stellen.
   Google Tekeningen om een extra twist te geven aan een bepaalde afbeelding.
   Dit alles plaatsen we dan in een leuke Google Sites zodat kinderen zelfs thuis uit je Eduscape kunnen ontsnappen.

We starten tijdens deze sessie aan je eerste Eduscape. 
Kijk zelf hoe leerlingen met plezier ook lastige thema’s durven aan te pakken!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 18 jan. 2023, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 009

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Frank Van der beek  
(ICT-coördinator)

• Datum: wo. 8 maart 2023, 14 -17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 010
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 Taal &  
 anderstaligheid 
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 Nederlands in de kleuterklas -  
 taalverwerving en -stimulering  
 bij (anderstalige)  
 nieuwkomers 
In het kleuteronderwijs worden we hoe langer hoe meer 
geconfronteerd met peuters/kleuters die het Nederlands niet 
beheersen. Leraren doen doorgaans alles wat in hun mogelijkheid 
ligt om die kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te 
geven. Taalontwikkeling staat daarbij centraal. Het is immers via het 
geleidelijk beheersen van ‘nieuwe’ taal dat kinderen greep krijgen  
op de (school)wereld en zich verder kunnen ontwikkelen.

Volgende thema’s komen aan bod: 
 

   Via een rijk aanbod en veel interactie met het accent op ‘spreken’, verruimen kinderen hun woordenschat.
   Go4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop (anderstalige) instappers verder kunnen bouwen met 

meer woordenschat.
   De beheersing van die 40 woorden vraagt expliciete, gerichte en intensieve aandacht van de leraar.
   Kinderen begrijpen deze in een drietal weken, mits de begrippen op een functionele manier in de dagelijkse 

klaspraktijk worden gebruikt.

Maak kennis met Go4ty en de bijhorende materialen, spelletjes, pictogrammen ... Ontdek ‘taaldozen’ en andere 
methodes voor het aanbieden van meer woordenschat.

_________________________________

 Een rijk taalaanbod in de  
 kleuterklas 
In deze sessie wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond 
rijmen, woordenschat aanleren, werken vanuit een prentenboek en 
de aanbreng van letters.

In deze vorming komen volgende onderwerpen aan bod:

   Met behulp van coöperatieve spelvormen denken we samen na 
over thema’s die passen in het taalonderwijs.

   We schetsen een kader binnen het luik taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de noodzakelijke 
stappen om woordenschat te verwerven verder worden uitgediept.

   Ook bekijken we hoe leraren taal kunnen uitlokken tijdens spelmomenten, om zo op een niet-expliciete manier en 
binnen een veilige context kinderen aan te zetten tot spreken.

Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een 
evenwichtig taalaanbod. Deze voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het leerplan.  
Wil jij inspiratie opdoen over hoe je de taalverwerving van de peuters/kleuters in jouw klas kan ondersteunen, schrijf je 
dan in!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en 
zorgbegeleiders 

• Begeleiding: Marleen Peeters 
(zorgcoördinator kleuteronderwijs en 
nascholer taalstimulering)

• Datum: wo. 16 nov. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 011

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Marleen Peeters 
(zorgcoördinator kleuteronderwijs en 
nascholer taalstimulering)

• Datum: wo. 30 nov. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 012
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 Vertellen en voorlezen?  
 Verrassen, verleiden én  
 oefenen op begrijpend  
 luisteren 
In de wereld van verhalen kan alles: een eigenwijs hert, een hond 
die ballet danst, een uiltje dat z’n mama zoekt of een krokodil die 
kindjes lust. Maar er is meer! Ben je op zoek naar afwisseling in je 
boekenaanbod? Benieuwd hoe je actief aan de slag kan gaan met een prentenboek? Wil je je kleuters (ook zelfstandig) 
laten oefenen op begrijpend luisteren en hen zo voorbereiden op begrijpend lezen?

In deze vorming bekijken we:
 

   een selectie uit het recente aanbod van kwaliteitsvolle prentenboeken;
   hoe je prentenboeken tot leven laat komen in de klas door middel van uitdagende verwerkingsactiviteiten;
   hoe je aan de hand van de taxonomie van Bloom en andere werkvormen kan inzetten op begrijpend luisteren;
   breng gerust enkele van jouw favoriete prentenboeken mee.

Benieuwd naar recente uitgaves en werkvormen om voluit te gaan tijdens de Voorleesweek en Jeugdboekenmaand? 
Welkom!

_________________________________

 KOALA: een verplichte test,  
 ook een leerkans? 
In het najaar van 2022 worden voor de tweede keer de KOALA-
testen afgenomen. Hoe interpreteer je de resultaten? Wat moet je 
ondernemen voor kleuters die een risicoscore behalen? Kies je voor 
individuele taaltrajecten of voor acties waar alle kleuters baat bij 
hebben? Is het de verantwoordelijkheid van de (zorg-)leerkracht om 
de resultaten op te krikken of durf je voor een schoolbrede visie en 
aanpak kiezen?

In deze vorming bekijken we in een eerste sessie: 

   hoe je de resultaten van de KOALA-test kan interpreteren;
   hoe je kleuters met een risicoscore gericht kan ondersteunen;
   hoe je met kleine aanpassingen de individuele interactietijd kan verhogen voor elke kleuter.

In een tweede sessie blikken we terug, wisselen uit en bekijken:
   de succesverhalen en welke methodieken echt werken;
   hoe je als school acties kan ondernemen en je talenbeleid kan optimaliseren.

Je mag de resultaten van de KOALA-testen van 2021 en/of 2022 en het huidige talenbeleid van je school (digitaal) 
meebrengen zodat je deze info ter beschikking hebt tijdens de sessie.

Zit je met vragen over wat volgt na het afnemen van de KOALA-test? Wil jij je taalstimulerende interactiestijl 
bijschaven? Ben je bereid om uit te proberen en ervaringen uit te wisselen? Willen jullie als schoolteam je talenbeleid 
tegen het licht houden? Welkom!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 

• Begeleiding: Eline Bernaerts (Taaldocent 
lerarenopleiding Thomas More)

• Datum: wo. 9 nov. 2022, 9 - 12u.   

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 013

• Doelgroep: leraren en  zorgleraren  
kleuteronderwijs, ook voor directeuren 
en ondersteuners

• Begeleiding: Eline Bernaerts (Taaldocent 
lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 24 jan. 2023, 9 - 12 u.

 – di. 25 april 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro

• Cursuscode: 22 014
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 Een effectieve didactische  
 aanpak van aanvankelijk  
 lezen, ook voor anderstalige  
 leerlingen 
Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in 
het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze 
leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? 

In deze vorming bekijken we:
 

   Hoe sommige kinderen, bijvoorbeeld omdat ze anderstalig zijn, voor een bijkomende uitdaging staan als ze leren 
lezen. 

   Hoe het er op aan komt om de didactiek zo vorm te geven dat die zo goed als mogelijk aansluit bij de noden van 
alle leerlingen. 

   Wat dat betekent voor de praktijk en hoe je kinderen effectief kan ondersteunen bij het automatiseren van 
leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt.

We vertalen inzichten vanuit onderzoek naar de praktijk en zoeken samen naar puzzelstukken om te bouwen aan een 
effectieve leesstart.

_________________________________

 Meer leesplezier in de eerste  
 graad! 
In deze sessie bespreken we werkvormen om het leesplezier 
van kinderen in de eerste graad te verhogen, met als doel de 
leesvaardigheid van alle kinderen te verbeteren. We bespreken 
ook werkvormen om kinderen in de klas meer leeskansen te geven. 
Onze maatschappij verandert razendsnel maar lezen blijft uitermate 
belangrijk om je persoonlijk te ontwikkelen.

Een interactieve sessie waarin volgende thema’s worden 
besproken: 
 

   Het verschil tussen technisch en vloeiend lezen. 
   Modeling als methodiek voor zwakke lezers.
   Het belang van investeren in woordenschat voor het technisch lezen.
   De meerwaarde van functioneel luidop lezen en tempolezen.
   Functionele leeswerkvormen om de leesmotivatie te verhogen.

Welke boeken voor eerste lezers zijn leesstimulerend en waarom knappen sommige kinderen af op technisch lezen? 
Interesse in leesbevordering? Schrijf je dan in!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 
eerste leerjaar en zorgleraren

• Begeleiding: Astrid Geudens  
(docent en onderzoeker Thomas More 
Mechelen-Antwerpen, adviseur en auteur 
van methodes aanvankelijk lezen)

• Datum: zie website

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (luch incl.)

• Cursuscode: 22 015

• Doelgroep: leraren lager onderwijs  
1ste graad

• Begeleiding: Elena Schutjes 
(docent Nederlands Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: do. 16 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 016
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 Meer leesplezier in de tweede  
 en derde graad 
In heel wat scholen zijn er leerlingen die zeggen dat ze een hekel 
hebben aan lezen. Kinderen die te weinig lezen, kunnen taal ook 
bij andere vakken als struikelblok ervaren. Anderstalige kinderen 
kunnen teksten wel technisch lezen, maar begrijpen vaak de inhoud 
niet. En wist je dat een heleboel leerlingen van het zesde leerjaar 
niet snel genoeg kunnen lezen om de ondertitels van vertaalde films 
te volgen? Tienerjongens lezen dan weer opvallend minder dan 
meisjes met een gebrekkigere leesvaardigheid als resultaat.

Een interactieve nascholing waarin volgende onderwerpen worden besproken: 

   Gericht werken aan de leesmotivatie van elk kind in de klas.
   Interactieve leeswerkvormen gebruiken om de leesmotivatie te verhogen.
   Boekgesprekken voeren in duo’s, kwartetten en met de klas met behulp van waarderingskaarten.

We werken een hele dag rond concrete leesproblemen. Je krijgt een heleboel praktijktips die je de volgende dag kan 
uitproberen. Zin in een interactieve, inspirerende navorming? Schrijf je snel in! 

_________________________________

 Begrijpend lezen oefenen met  
 verschillende tekstsoorten 
Tienjarigen presteren ‘ronduit zwak’ in internationaal onderzoek 
naar begrijpend lezen. Het leesplezier verdwijnt: slechts 24 procent 
van de Vlaamse leerlingen leest echt graag. Ten opzichte van 2006, 
de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maken onze leerlingen 
wereldwijd de scherpste daling. “Een alarmbel”, klinkt het bij de 
Leuvense onderzoekers. Maar wat ligt aan de “dramatische daling” 
ten grondslag? In deze sessie bespreken we de aanbevelingen van 
de onderzoekers met verschillende tekstsoorten.

In deze nascholing komen volgende thema’s aan bod: 
 

   Het belang van verschillende tekstsoorten ervaren en kunnen verwoorden.
   Boekenhoek in de klas kritisch evalueren NA de sessie.
   Begrijpend lezen in alle vakken toepassen.
   Leesmotivatie verhogen voor diverse tekstsoorten.
   Strips? Toegelaten of verboden? Beperkt of onbeperkt?

We werken een hele dag rond concrete leesproblemen. Je krijgt een heleboel praktijktips die je de volgende dag kan 
uitproberen. Kortom, een interactieve, inspirerende navorming!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs  
2de en 3de graad

• Begeleiding: Elena Schutjes  
(docent Nederlands Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: do. 20 april 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 017

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 2de 
en 3de graad

• Begeleiding: Elena Schutjes 
(docent Nederlands Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: do. 25 mei 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 018
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 Breed evalueren van lezen 
Leren lezen leren lezen. 
Nee, dat is geen typefout: in deze sessie onderzoeken we 
verschillende manieren om het proces van leren lezen te evalueren. 
Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de avi-indeling alleen 
volstaat niet. Goede feedback kan de leesvaardigheid van leerlingen 
immers ondersteunen.

In deze vorming komen volgende inhouden aan bod:

   We onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie. 
   Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en 

geëvalueerd worden.
   We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag. 
   Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

De deelnemers krijgen nadien ook toegang tot het kenniscentrum van de Vlajo-website waar ze zeer concrete 
materialen terugvinden om te evalueren op het niveau van de klas, maar ook op het niveau van de school.

_________________________________

 Interactief Frans - een levende  
 taal in de klas 
De laatste peiling Frans in het basisonderwijs en het aansluitend 
advies van de minister van onderwijs ‘Sterker Frans in de 
basisschool’ zijn duidelijk: onze leerlingen hebben nood aan 
oefenkansen om de taal echt te leren gebruiken.
Ook de Onderwijsspiegel stelt: ‘Eén op de drie leerkrachten in het 
lager onderwijs geeft aan dat hij/zij het Frans onvoldoende machtig 
is, of dat de durf om die taal te spreken ontbreekt.’ Apprendre le 
français? On fait ça en parlant!
Ontvang tips om het Frans actiever in je klas te gebruiken! 

Deze nascholing biedt je: 

   werkvormen en didactische tips om in de klas tot spontaan taalgebruik Frans te komen;
   taalspelletjes, liedjes, functionele communicatie in authentieke taalsituaties om je spreekdurf te vergroten;
   interactieve werkvormen die jou en je leerlingen motiveren om de doeltaal als voertaal te gebruiken in de klas.

De aangeboden werkvormen zijn concreet en eenvoudig toepasbaar in elke klas, los van de methode die gebruikt 
wordt. Je ontdekt hoe je de voorziene oefeningen in het werkboek naar je hand kan zetten vanuit een speelse en 
communicatieve bril.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Fabienne Geuens 
(zorgbegeleider en vormingswerker 
Vlajo)

• Datum: wo. 7 maart 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: online

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 019

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 3de 
graad

• Begeleiding: Christine Pardon  
(docent Frans en Leren in 
Verscheidenheid Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Data: 

 – wo. 21 sept. 2022, 14 - 17u.

 – wo. 5 okt. 2022, 14 - 17 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 105 euro

• Cursuscode: 22 020
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 Meer talen, een meerwaarde!  
 Talige diversiteit inzetten als  
 troef 
Ben je ook verwonderd over de talige diversiteit in jouw klas? Zie je 
het als een verrijking voor alle leerlingen om positief met thuistalen 
om te gaan? Sta je ervoor open om dit taalkapitaal ook te benutten 
in je klaspraktijk, maar vraag je je af hoe dat concreet ingevuld kan 
worden?

In deze nascholing komen volgende onderwerpen aan bod:
 

   We maken de vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar de dagelijkse klaspraktijk.
   Je leert hoe je gelegenheden kan grijpen om aan talensensibilisering te doen in de klas.
   We reiken je materialen en inspirerende praktijkvoorbeelden aan om gelegenheden te creëren, op maat van jouw 

klasgroep, om met de thuistalen van de leerlingen in jouw klas aan de slag te gaan.
   Je gaat meer taalbewust denken, meer inzicht krijgen in de meertalige ontwikkeling van je leerlingen.

Via talensensibilisering stimuleren we openheid en interesse voor andere culturen en talen in en buiten de klas. Ook in 
taalhomogene klasgroepen is het belangrijk om de kinderen op een positieve manier in contact te brengen met talen 
die ze in hun omgeving opvangen. 

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Christine Pardon  
(docent Frans en Leren in 
Verscheidenheid Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: wo. 15 maart 2023, 14 - 17u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 021
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 Techniek, niet meer weg te  
 denken uit de leef- en  
 belevingswereld van onze  
 kleuters 
Techniek biedt zeer veel leer- en ontwikkelingskansen en zorgt voor 
uren speelplezier en betrokkenheid. Een grote uitdaging in het 
kleuteronderwijs is de kleuters nieuwsgierig maken voor de wondere 
wereld van techniek. Kleuters houden er namelijk van om dingen 
uiteen te halen, terug in elkaar te zetten, beter te maken en zelfs te 
laten werken. De ‘technische’ denkontwikkeling wordt hierbij aangesproken. 

Deze nascholing biedt je een gevarieerde kijk op techniek en vooral ‘doen en ontdekken’ is de rode draad.  
Wist je dat:
 

   je van een wortel een fluitje kan maken waar je ‘echte’ deuntjes op kan fluiten;
   je een afwasborsteltje - zonder je handen te gebruiken - kan laten schilderen;
   je met kleuters ook met elektriciteit aan de slag kan?

We doen enkele proefjes en ontdekken elkaars creaties a.d.h.v. een coöperatieve spelvorm. We bekijken en 
experimenteren met techniekdozen: elektriciteit - tandwielen - magneten - openen en sluiten. 

_________________________________

 6 aanleidingen tot techniek in  
 de kleuterklas 
Techniek in de kleuterklas brengen, kan op een heel eenvoudige 
manier. Koen van de TECHNOTHEEK neemt je mee in zijn verhaal 
rond ‘6 aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’. 
Tijdens een interactieve nascholing, leert hij je door een ‘technische 
bril’ kijken om een ‘dagelijkse gebeurtenis in de klas’ aan te grijpen 
om met techniek bezig te zijn.

De 6 aanleidingen om aan techniek te werken in de kleuterklas 
zijn: 

   een gebeurtenis in de klas
   een ontdekkoffer of experimenteerdoos
   het aanbod in je techniekhoek 
   een thema of belangstellingspunt
   een prentenboek of
   een bedrijfsbezoek. 

Je gaat aan de slag met elektriciteitsdoosjes (want dat kan al van in de kleuterklas) en ontdekt hoe je heel praktisch en 
technisch aan de slag kan met een prentenboek. We bouwen, timmeren, maken plasticine, laten lampjes branden en 
schieten raketten in de lucht: de beste manier om gelanceerd te geraken voor techniek en STEM in de kleuterklas. 
Zin in meer? Schrijf je dan ook in voor de praktische workshop ‘realisaties voor de techniekhoek’!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
vanaf 4 jaar

• Begeleiding: Marleen Peeters 
(zorgcoördinator kleuteronderwijs en 
nascholer)

• Datum: wo. 8 feb. 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 022

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
vanaf 4 jaar

• Begeleiding: Koen Pierlet  
(leraar lager onderwijs, 
proeftuincoördinator en oprichter van de 
Technotheek)

• Datum: do. 13 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 023
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 Realisaties voor je  
 techniekhoek 
In de nascholing ‘6 aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’ 
maak je kennis met de materialen die je in de techniekhoek kan 
aanbieden. Heb je zin om zelf een Robbie de Robot of een kikker te 
maken voor je klas? Dan kies je voor deze workshop!

Handen uit de mouwen, je maakt tijdens de workshop een 
realisatie naar keuze:

   De Raket Franky, de stoomboot (of het ruimteschip), Robbie de 
robot (of de kikker) of de kerstboom.

   Elke realisatie kost 25 euro en kan je vooraf ophalen zodat je ze al kan schilderen voor de workshop.
   Als je ermee in de klas aan de slag wil, heb je ook een elektriciteitsdoosje nodig (18 euro) dit kun je apart mee 

bestellen.
   Als extraatje kan je nog kiezen voor de perfowand, de tandwielmobiel of het ‘polyvalent genderneutraal figuurtje’ 

dat in zowat elk thema kan worden ingezet.

Na de workshop ga je met je eigen realisatie(s) naar huis, die je de dag nadien al kan aanbieden in je techniekhoek!

_________________________________

 Van kamishibai tot techniek en  
 STEM 
Als je de nascholing ‘6 aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’ 
volgde, weet je dat techniek meer is dan enkel werken met 
‘experimenteerkoffers’. En als je al aan techniek werkt in je klas, is 
het slechts een kleine stap naar ‘STEM’. Je kan immers al van in de 
kleuterklas techniek, natuurwetenschappen, onderzoekend leren, 
ontwerpen, realiseren én wiskunde integreren in goede STEM-
activiteiten.

In deze vorming ervaar je: 

   wat STEM betekent in de kleuterklas;
   hoe je deze activiteiten kan inleiden met een kamishibaiverhaal;
   hoe je zoekt naar de techniek- en STEM-activiteiten die in de verhalen vervat zitten;
   hoe je daarmee concreet aan de slag kan in jouw klas.

Heb je interesse om je techniek- en STEM-activiteiten in te leiden met een kamishibaiverhaal? Kom dan zeker 
naar deze heel praktische workshop waarin je STEM-vaardigheden zeker van pas komen om met Stef en Merel 
aan de slag te gaan! Wens je een kamishibai? Doe dan tijdig je bestelling en dan brengt Koen je kamishibai en/of 
kamishibaiverhalen mee naar de workshop!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
vanaf 4 jaar

• Begeleiding: Koen Pierlet  
(leraar lager onderwijs, proeftuin-
coördinator en oprichter van de 
Technotheek)

• Datum: wo. 9 nov. 2022,  
13.30 - 16.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 45 euro + 25 euro per pakket

• Cursuscode: 22 024

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
vanaf 4 jaar

• Begeleiding: Koen Pierlet  
(leraar lager onderwijs, proeftuin-
coördinator en oprichter van de 
Technotheek)

• Datum: do. 9 maart 2022, 9 - 15.30 u

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.) 

• Cursuscode: 22 025
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 Uitdagende STEM-activiteiten  
 met WiWeTeR-boxen 
STEM is niet meer weg te denken in de maatschappij. Maar hoe 
integreer je STEM? 
Onze WiWeTeR-boxen zijn een laagdrempelige manier om met 
wetenschap en techniek aan de slag te gaan met kinderen van de 
derde graad. Zo kunnen zij hun eigen STEM-talenten ontdekken.

In deze navorming:
 

   leer je de stappen van onderzoekend en ontwerpend leren en de 
STEM-didactiek;

   mag je zélf met de WiWeTeR-boxen aan de slag;
   voer je proeven met kinderen uit; 
   word je helemaal ondergedompeld in de wereld van 

wetenschappen en techniek;
   geven we tips en tricks om kinderen te stimuleren om STEM-

gericht te denken; 
   bekijken we mogelijkheden om thema’s met STEM te verrijken.

Na het volgen van de nascholing mag je één box gratis uitlenen. Hierin zitten alle materialen om met 20 kinderen rond 
STEM aan de slag te gaan. Andere boxen kunnen nadien na betaling gereserveerd worden. 
Wil je een voorproefje? Schrijf je dan in voor onze WiWeTeR-trefdag op vrijdag 26 aug 2022 in het 
Speelkaartenmuseum van Turnhout en laat je inspireren. Meer info op onze website.
Als STEM-expertisecentrum staan we, ook na de bijscholing, voor je klaar.

_________________________________

 Hoe ontwerp je een taalrijke  
 WO-les? 
In wetenschaps- en technieklessen gaat vaak veel tijd uit naar 
de uitvoering van demonstraties en proefjes. Daarbij worden 
heel wat kansen om de leerinhoud te verdiepen en het denk- en 
redeneervermogen van de leerlingen te stimuleren onvoldoende 
benut. Een goede talige begeleiding kan dat probleem verhelpen.
Niet alleen leerlingen die van thuis uit taalzwak of meertalig zijn 
profiteren van taalgericht vakonderwijs, ook sterke leerlingen varen 
er wel bij. 

In deze vorming leer je taalrijke wetenschaps- en technieklessen 
ontwerpen. Daarbij staan we stil bij een goed evenwicht tussen 
minds-on en hands-on activiteiten. Volgende vragen komen aan bod:
 

   Hoe bied je rijke talige, visuele en ervaringscontexten aan om de leerstof over te brengen?
   Hoe zet je vaktaal in bij je lessen? Welke vaktaal kies je best met het oog op het verdere studietraject van je 

leerlingen?
   Hoe creëer je zinvolle taal- en denkruimte? Hoe zorg je voor een prikkelende vraagstelling die het 

redeneervermogen van je leerlingen stimuleert?
   Hoe pas je kwalitatieve feedback toe?
   Hoe reik je voldoende taalsteun aan?

We brengen hulpmiddelen en voorbeelden aan die ook toepasbaar zijn in andere niet-talige vakken. 
In de sessie pas je een bestaande wetenschaps-/techniekles aan volgens de principes van taalontwikkelend lesgeven. 
Je vertrekt vanuit een les die je zelf meebrengt of een les die wij jou aanreiken. Dit deel wordt in co-teaching gegeven 
door een docent Nederlands en een docent wetenschappen en techniek.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 3de 
graad

• Begeleiding: 

 – Gie Mertens  
(docent wetenschappen en techniek 
Lerarenopleiding Thomas More 
en medewerker STEM academie 
WiWeTeR)

 – Annelien Vermijlen  
(docent biologie en wiskunde 
Lerarenopleiding Thomas More 
en medewerker STEM academie 
WiWeTeR)

• Datum: wo. 19 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 026

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 

• Begeleiding: 

 – Elena Schutjes  
(docent Nederlands Lerarenopleiding 
Thomas More)

 – Lieveke Hellemans  
(docent wetenschappen en techniek 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Datum: do. 27 april 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 027
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 Onderzoekend leren =  
 leer-fun! 
Van nature uit willen kinderen weten hoe de wereld in elkaar zit, ze 
doen al in de kleuterklas aan mini-onderzoekjes en ontdekken met 
verwondering een heleboel nieuwe dingen. Het leuke aan deze 
manier van leren is dat kinderen door intrinsieke motivatie hun eigen 
leren in handen hebben én dit alles veel beter onthouden.

Onderzoekend leren is dé manier om vanuit de belevingswereld 
van kinderen de stap te maken naar wat ze moeten leren, want:

   we worden dagelijks geconfronteerd met kleine en grote onderzoeken;
   we willen te weten komen hoe iets werkt;
   we hebben dankzij nieuwe technologie toegang tot de inhoud van miljoenen bibliotheken;
   we willen hen voorbereiden op het échte leven, het loslaten van de ‘papieren’ leerstof is hierbij een grote stap.

Je krijgt een duidelijk beeld van wat ‘onderzoekend leren’ is en hoe je er mee in de klas aan de slag kan; van kleine 
stapjes tot een hele manier van ‘lesgeven’. Je krijgt ook heel wat tips & tricks om overzicht te bewaren, want 
onderzoekend leren is durven loslaten, zonder het overzicht te verliezen. Onderzoekend leren is de stap naar meer 
leerrendement, leer-fun én vaardigheden die in de toekomst belangrijk zijn!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Stef Van Gorp  
(directeur in Talentenschool Atlantis & 
Dol-Fijn in Arendonk)

• Datum: wo. 5 okt. 2022, 14 - 17 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 028
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 Levensbeschouwing 
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 Bijbelverhalen anders verteld 
Ben je toe aan een nieuwe uitdagende vertelvorm om kinderen 
te prikkelen? Wil je jezelf oefenen om samen met de kinderen 
te genieten van een vertelmoment? Wil je je vraagstelling door 
eenvoudige ingrepen opmerkelijk verbeteren? Kijk je uit naar een 
andere benadering van bijbelverhalen die je jaarlijks vertelt?

We gaan interactief aan de slag: 
 

   Jullie krijgen een zandzakvertelling die vele nieuwe 
mogelijkheden biedt.

   We introduceren de gouden doos, een eenvoudige/haalbare aanpak die kinderen direct meeneemt in de 
eeuwenoude verhalen.

   We oefenen vertel- en vraagtechnieken geïnspireerd op de methodiek van Godly Play.
   We zetten ook in op het verbreden van kringgesprekken met opmerkelijke en terugkomende vraagstelling. 
   Het integreren van keuzetaken binnen een godsdienstles opent perspectieven naar evaluatie.

Naast het aanleren van deze vernieuwende vertelvormen, zullen we ook zeker leren van mekaars praktijk. 

_________________________________

 Ontmoetingsavond in de  
 orthodoxe kerk en moskee  
 van Turnhout 
Wil je de schoonheid ontdekken van twee unieke religieuze 
gebouwen in hartje Turnhout? Wil je ideeën opdoen om met 
kinderen/jongeren de interreligieuze dialoog te verrijken?
Wil je graag netwerken met islamitische en christelijke geïnspireerde 
mensen? Wil je ervaren waar sommige leerlingen vertoeven tijdens 
het weekend? Wil je de kans grijpen om de totaal verbouwde 
Turnhoutse moskee te bezoeken? Wil je ontdekken hoe de 
orthodoxe gemeenschap met respect voor de katholieke traditie  
de kerk een oosters cachet gaven?

Op het programma van een boeiende namiddag:

   We starten in de katholieke Heilig Hartkerk die nu in ortodoxe handen is.
   We herontdekken de culturele rijkdom.
   We zoomen in op het bijzondere verhaal van gedeeld gebruik.
   We leggen een lijntje naar boeiende didactische mogelijkheden voor ‘een klas op stap’.
   We wandelen aansluitend naar de moskee in de Otterstraat voor een rondleiding.
   We gaan in gesprek met de vertegenwoordigers van de moskee.
   We ontdekken hierbij wat beide geloofsgemeenschappen betekenen voor hun gelovigen.
   We beluisteren hoe ze zich engageren in de maatschappij.

Een boeiende netwerkavond!

• Doelgroep: leraren basis- en 
buitengewoon onderwijs

• Begeleiding: Kristien Aubroeck  
(docent godsdienst lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: wo. 18 jan. 2023, 14 - 17 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 029

• Doelgroep: leraren basis-, secundair en 
buitengewoon onderwijs

• Begeleiding: Kristien Aubroeck  
(docent godsdienst lerarenopleiding 
Thomas More)

• Datum: wo. 25 jan. 2023, 18 - 21 u.

• Plaats: Verzamelen om 18 u. aan de  
H. Hartkerk 

• Prijs: 35 euro

• Cursuscode: 22 030
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 Filosoferen met kinderen en  
 jongeren 
Filosoferen met kinderen/jongeren is geen studie van de grote 
filosofen. Het is geen theorie maar een praktijk. Het is samen actief 
nadenken over een vraag, waar niet zomaar een definitief antwoord 
op bestaat. 
De socratische gespreksleider legt de gedachten van de leerlingen 
onder het vergrootglas. De klas wordt ‘denktank’. De leerkracht 
wordt ‘niet-weter’ die niet oordeelt of een antwoord juist of fout is.

Deze nascholing leert je:
 

   filosofische alertheid te ontwikkelen;
   jouw eigen visie achterwege te laten;
   de gedachtegang van je leerlingen te volgen;
   gesprekken te begeleiden vanuit de socratische houding;
   uitlokkende vragen te stellen;
   vaardig worden in filosofische vraagontwikkeling;
   het democratisch denken van je leerlingen aan te scherpen.

Als leraar krijg je er een gespreksinstrument en een basishouding bij. Naast een theoretisch kader & literatuur ligt 
de focus op de praktijk van het filosoferen. Filosoferen met kinderen en jongeren is niet aartsmoeilijk maar vraagt 
oefening. Enkel de gespreksleider die oprechte nieuwsgierigheid aan de dag legt, zal gretig meesurfen op de 
denkpistes van de leerlingen en zo het (voorlopig) antwoord vinden op de vraag. 

_________________________________

 Lessenreeks Islam 
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. 
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere 
godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.

   Wil jij je moslimleerlingen beter begrijpen?
   Wil jij bepaalde situaties uit de schoolpraktijk in een ruimer kader 

kunnen plaatsen?
   Wil jij actuele kwesties met kennis van zaken benaderen?
   Wil jij heel wat gelijkenissen ontdekken tussen koranverzen en 

bijbelse verzen?
   Wil jij de eigenheid van het islamitisch geloof ontdekken?

Volg dan, samen met de Thomas More studenten, de avondreeks 
islam. De hele reeks omvat 10 dinsdagavonden van oktober tot 
half december. Je kan er ook voor kiezen om een deel van de 
lessenreeks te volgen.

• Doelgroep: leraren lager en secundair 
onderwijs

• Begeleiding: Chris Dijckmans  
(docent godsdienst Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Data: 

 – do. 16 maart 2023, 9 - 15.30 u. 

 – wo. 26 april 2023, 14 - 17 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 155 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 031

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs, directeuren en alle 
geïnteresseerden

• Begeleiding: Samira El-Jattari 
(docent islamitische godsdienst 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 4 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 11 okt 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 18 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 25 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 8 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 15 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 22 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 29 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 6 dec. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 13 dec. 2022 , 18.30 - 20.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 225 euro (hele lessenreeks)

• Cursuscode: 22 032
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 Lessen 1-3: Het leven van de  
 profeet Mohammed 
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. 
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere 
godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.
Aan de hand van teksten uit de biografie van de profeet 
Mohammed zullen we in drie sessies stilstaan bij de belangrijkste 
lessen die we uit zijn leven kunnen trekken voor onze hedendaagse 
Europese context, en we maken tijd voor actuele casussen uit de 
onderwijspraktijk. 

In dit leerdomein komen de belangrijkste gebeurtenissen uit het 
leven van de profeet Mohammed aan bod.
 

   In welke context groeide hij op? 
   Hoe was hij als mens? 
   Wat was zijn rol als profeet?

_________________________________

 Lessen 4-5: Islamitische  
 geloofsleer 
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. 
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere 
godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.
In dit leerdomein staan we tijdens twee avonden stil bij de essentie 
van het islamitische geloof. Tijdens deze twee avonden maken we 
tijd voor actuele casussen uit de onderwijspraktijk. 

Volgende thema’s komen aan bod:

   Wat houdt het geloof in één God precies in voor moslims? 
   Wat is de relatie tussen geloof en goed gedrag?
   Wat zijn de andere geloofsfundamenten waar moslims in geloven? 
   Hoe denken islamitische theologen en filosofen over de verhouding tussen geloof, kennis en goed gedrag?

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs, directeuren en alle 
geïnteresseerden

• Begeleiding: Samira El-Jattari  
(docent islamitische godsdienst 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 4 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 11 okt 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 18 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 75 euro (drie lessen)

• Cursuscode: 22 032-1

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs, directeuren en alle 
geïnteresseerden

• Begeleiding: Samira El-Jattari  
(docent islamitische godsdienst 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 25 okt. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 8 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 50 euro (twee lessen)

• Cursuscode: 22 032-2
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 Lessen 6-8: Aanbiddingen 
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. 
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere 
godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.
In dit leerdomein staan we stil bij de twee fundamentele bronnen 
van de islam: de Koran en de overleveringen van de profeet 
Mohammed (Hadith). Tijdens deze drie avonden maken we tijd voor 
actuele casussen uit de onderwijspraktijk. 

Volgende thema’s komen aan bod: 
 

   In welke context is de Koran geopenbaard en overgeleverd? 
   Welke belangrijke thema’s komen erin voor? 
   Hoe moeten we de Koran benaderen en interpreteren? 
   Wat zegt de Koran over de positie van de vrouw, homoseksuelen 

en andersgelovigen? 
   Hoe zijn hadiths overgeleverd en hoe belangrijk zijn ze naast de Koran?

_________________________________

 Lessen 9-10: Islam en cultuur 
Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. 
Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere 
godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.
In het laatste leerdomein nemen we de invloed die islam heeft 
op het culturele leven van moslims onder de loep Tijdens deze 
twee avonden maken we tijd voor actuele casussen uit de 
onderwijspraktijk.  

Volgende thema’s komen aan bod: 

   Hoe heeft de islam heeft zich in een korte tijd over de wereld 
verspreid en verschillende culturen beïnvloed? 

   Hoe hebben verschillende culturen invloed gehad op verschillende uitingen van de islam?
   Hoe worden de islamitische feestdagen gevierd? 
   Waarom is de familie in de islam belangrijk? 
   Welke visies zijn er op andere godsdiensten? 

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs, directeuren en alle 
geïnteresseerden

• Begeleiding: Samira El-Jattari  
(docent islamitische godsdienst 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 15 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 22 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

 – di. 29 nov. 2022, 18.30 - 20.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 75 euro (drie lessen)

• Cursuscode: 22 032-3

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs, directeuren en alle 
geïnteresseerden

• Begeleiding: Samira El-Jattari   
(docent islamitische godsdienst 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 6 dec. 2022, 18.30 - 20.30 

 – di. 13 dec. 2022, 18.30 - 20.30

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 50 euro (twee lessen)

• Cursuscode: 22 032-4
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 Muzische  
 vormingen 
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 Beweegkriebels voor peuters,  
 met en zonder muziek 
Peuters bewegen graag, dat is een feit. Het is belangrijk om dit 
te ondersteunen met een variatie aan beweegkriebels. Bewegen 
draagt immers bij tot de lichamelijke, verstandelijke en sociaal-
emotionele ontwikkeling.
Soms lijkt het moeilijk om dit binnen de klaspraktijk aan te bieden. 
Toch zijn er vele mogelijkheden om spelenderwijs het eigen lichaam 
en de leefwereld te verkennen, structuur aan te reiken, kennis te 
maken met regels en te leren omgaan met gevoelens.

In deze navorming krijg je inzicht in:

   Wanneer bied je een rustig moment aan en wanneer mag het speelser?
   Hoe kan je na een beweegkriebel peuters weer tot rust brengen?
   Op welke manier mogen peuters reageren op een beweegkriebel? Wat laat je toe, wat niet?
   Waarom wel of niet kiezen voor muziek? Welke muziek is geschikt?
   Hoe gebruik je de beschikbare Spotify afspeellijst die hoort bij deze vorming in de praktijk?

Je ontvangt een neerslag van alle praktijkvoorbeelden. In de syllabus wordt verwezen naar de (ZILL) 
ontwikkelingsdoelen, zodat je de activiteiten snel en correct kan invullen in je lesagenda. Een kant en klaar pakket, 
waarmee je de dag nadien al aan de slag kan!

_________________________________

 Nelsons yogaboek in de  
 klaspraktijk 
Op zoek naar tools om rust en ontspanning te brengen in de 
klaspraktijk? Op een speelse wijze? Dan is Nelsons yogaboek een 
leuke houvast.
Deze navorming reikt je informatie, inspiratie en praktische 
werkvormen aan om het ‘druk, druk, druk’ om te buigen naar 
‘aaah, rust’! Rust is belangrijk als tegenbalans voor de vele prikkels. 
En essentieel om de concentratie en groeimogelijkheden te 
bevorderen.

Je gaat naar huis met nieuwe ideeën over:
 

   Eenvoudige ontspannings- en spelmomenten.
   Inzichten en methodieken, die direct toepasbaar zijn in de (klas)praktijk. 
   Verschillende ontspanningsvormen die je zelf hebt ervaren. 
   Eenvoudige technieken waarmee kleuters zichzelf tot rust brengen, zich kunnen focussen en zich zekerder voelen in 

hun kunnen en manier van aanwezig zijn.

Tussendoor krijg je de kans om ervaringen met elkaar te delen of vragen te stellen! Ook zonder het boek kan je met de 
aangereikte oefenstof aan de slag!
In de syllabus die je ontvangt, wordt verwezen naar de (ZILL) ontwikkelingsdoelen, zodat je de activiteiten snel en 
correct kan invullen in je lesagenda. Eenvoudig toepasbaar en bovenal bruikbaar op eender welk moment!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs, 
ook voor begeleiders uit de kinder- en 
buitenschoolse opvang

• Begeleiding: Chantal Bols  
(leraar lager onderwijs, artistiek leider 
‘Wannadance’ en dans- en yogadocent)

• Datum: wo. 23 nov. 2022, 9 - 12 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 033

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
en lager onderwijs 1ste graad, ook 
voor begeleiders uit de kinder- en 
buitenschoolse opvang

• Begeleiding: Chantal Bols  
(leraar lager onderwijs, artistiek leider 
‘Wannadance’ en dans- en yogadocent)

• Datum: wo. 25 jan. 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 034
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 Leef je uit met Drum and  
 Dance! 
Op zoek naar een vernieuwende bewegingsvorm? Met je klas, in 
de turnles, als activiteit voor een toonmoment/schoolfeest? Dan is 
DRUM AND DANCE wat je zoekt!
Met drumsticks trommelen op een zitbal en ondertussen een 
bewegingscombinatie uitvoeren op muziek! 

Tijdens deze interactieve workshop bieden we je:

   Tools voor het bevorderen van de coördinatie.
   Advies over het bevorderen van het groepsgevoel.
   Tips om de geziene oefenstof op ludieke wijze aan te leren aan jouw doelgroep.
   Kansen om elke combinatie te herhalen om zo voldoende feeling te krijgen met het ritme.
   Voor wie daar nog niet in thuis is: tips over hoe je de beschikbare Spotify afspeellijst kan gebruiken in de praktijk.

Je ontvangt de uitgeschreven combinaties en kan de muziek beluisteren/downloaden via een afspeellijst op Spotify. 
Deze lijst werd samengesteld door de navormer en is te vinden op haar website. 
Hoog fun-gehalte, hoog whauw-gehalte. Gegarandeerd succes!

_________________________________

 Mengen, mixen, maken! 
Niets schept voor een kleine kinderhand meer voldoening dan 
werken met smeuïge materialen! We doen alle ingrediënten samen 
en worden sensomotorisch geprikkeld. Hiernaast scheppen we een 
grote portie durf, plezier en spontaniteit in onze mengkom, draaien 
maar! 

In deze nascholing primeert de actie, net zoals bij het jonge kind. 
Het resultaat is echter niet onbelangrijk, want het vertelt ons veel 
over emoties, motorische ontwikkeling en de drang naar creativiteit. Spelen en pret hebben is leren! 
 

   Krijg inzicht in de verschillende soorten smeuïge materialen zoals papierpulp, speeldeeg, textuurverf,...
   Ontdek het belang van een goede impressie en het geven van impulsen
   Maak de transfer naar de klas, leg linken met thema’s en een koppeling met de doelen
   Leer combinatietechnieken inzetten om diepgang te brengen

We focussen tijdens deze workshop vooral op smeuïge technieken, maar kijken eveneens naar mogelijkheden en 
toepassingen voor oudere kleuters (combinatietechnieken, werken in lagen,…). (Her)Ontdek het kind in jezelf en maak 
je handen maar eens lekker vuil!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
secundair onderwijs eerste graad

• Begeleiding: Chantal Bols  
(leraar lager onderwijs, artistiek leider 
‘Wannadance’ en dans- en yogadocent)

• Datum: wo. 15 maart 2023, 9 - 12 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 035

• Doelgroep: leraren kleuter onderwijs

• Begeleiding: Christine Heylen 
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: do. 6 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 036
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 Een prentenboek op bezoek 
Niet alleen het verhaal, maar ook de beelden spreken. Met een 
prentenboek kan je vanuit verschillende domeinen en invalshoeken 
aan de slag. Ben je benieuwd hoe je linken kan leggen met techniek 
en/of onderwerp? Wat je kan doen als verwerking van een verhaal? 
Dan is deze nascholing iets voor jou! 

We gaan op onderzoek in het prentenboek en ontdekken  tal van 
mogelijkheden die aansluiten bij de leef - en belevingswereld. 
Zowel prentenboeken voor de jongste als oudere kleuters komen 
aan bod

   We graven naar onderliggende betekenissen van het verhaal
   We kijken naar de beeldtaal van het prentenboek en maken de vertaalslag
   We laten ons inspireren en gaan aan de slag met verhaal en techniek

De focus ligt op beeldende (en bij uitbreiding muzische) mogelijkheden. Je krijgt praktische voorbeelden vanuit een 
drietal prentenboeken, rechtstreeks bruikbaar in de klas. Natuurlijk gaan we ook actief aan de slag!
Wil je weten welke prentenboeken er aan bod komen? Informeer je dan vooraf!

_________________________________

 Aan de slag met klei en gips 
Ben je ervan overtuigd dat klei een vuile boel is? En dat gips enkel 
een blok aan je been is? Dan ontdek je tijdens deze workshop 
het tegendeel! We leggen linken naar mogelijke thema’s en halen 
inspiratie uit kunst, in combinatie met toegankelijke technische 
uitdagingen! Ervaren, ontdekken, genieten en creeëren staat 
centraal! 

Tijdens deze nascholing ontdek je de voordelen van plastische 
materialen en het positieve effect op (jonge) kinderen. Pletsen, duwen, kloppen, prikken, rollen,... en maken 
natuurlijk!
 

   Ervaar de verschillende mogelijkheden van klei en gips, zowel in 2D als 3D werk
   Ontdek dat werken met klei en gips ook proper kan
   Geniet van verschillende toepassingsmogelijkheden en maak de koppeling naar bouwstenen en doelen
   Creeër beeldend werk 

Daarnaast koppelen we dit alles aan de klaspraktijk zodat je met veel handvatten, beeldend werk en ideeën huiswaarts 
keert! Schorten aan en handen uit de mouwen! 

• Doelgroep: leraren kleuter onderwijs

• Begeleiding: Christine Heylen 
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: ma. 30 jan. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 037

• Doelgroep: leraren kleuter onderwijs 

• Begeleiding: Christine Heylen 
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: do. 16 feb. 2023, 9 -15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 038
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 Grote kunstenaars voor kleine  
 handen 
Wil je werken rond kunstenaars maar weet je niet hoe? Zoek 
je nieuwe input en inspiratie voor de lessen beeld? Wil je 
jouw beeldende lessen staven vanuit kunst en voorbeelden uit 
tentoonstellingen, de actualiteit of kunstgeschiedenis? Zijn de 
veelgebruikte en voorspelbare kunstenaars de revue gepasseerd en 
zoek je nieuwe input? Dan ben je bij deze nascholing aan het juiste 
adres! 

Deze inspirerende dag staat in het teken van K(k)unst met de grote en kleine k!

   Ontdek je de mogelijkheden om te werken rond kunstenaars zoals Gianpaolo Pagni, Rop van Mierlo,...
   Leer je kunstwerken vertalen naar beeldende lessen
   Leggen we linken met andere (muzische) domeinen
   Ga je actief aan de slag en kreeg je kunstfeeling in de vingers zonder te vervallen in stereotype concepten

Met een waaier aan nieuwe inspiratie, de vertaalslag naar de klaspraktijk, een heleboel ervaring en veel goesting om 
dit uit te laten voeren door kleine handen - keer je huiswaarts!

_________________________________

 De draad kwijt?! Een zoektocht  
 naar de vaardigheden in  
 textiel 
Wou je altijd al eens met textiele werkvormen werken in de klas? 
Weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn of waar te beginnen? 
Tijdens deze nascholing gaan we samen op ontdekkingstocht!

Deze dag staat in het teken van textiel. We experimenteren 
erop los en verwonderen ons over de verrassende resultaten die 
hieruit voortloeien. Verschillende (eenvoudige) technieken waarmee je nadien in de klas aan de slag kan gaan 
worden belicht. 
 

   We duiken in de weefsels en ontdekken de mogelijkheden van o.a. weven en vilten
   We surfen op de stoffen en componeren met kleur zoals bloembatik en sjabloneren
   We geven vorm aan nieuwe creaties, maar staan ook stil bij het opwaarderen van bestaande items
   We matchen de technieken met onderwerpen, bouwstenen en doelen

Textiel omringt ons dagelijks. Daarom is het oh zo fijn om te gebruiken in beeldende lessen. In deze workshop staat 
zowel het herkennen, waarderen en zoeken naar een eigen vormgeving centraal, maar eveneens de kennismaking met 
materialen, gereedschappen en technieken. Je maakt verschillende proefstalen (op stof / weefwerk) en/of verwerkt de 
mogelijkheden op een tote-bag.

• Doelgroep: leraren kleuter onderwijs 
(vanaf 5 jaar) en lagrer onderwijs

• Begeleiding: Christine Heylen 
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: do. 24 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 039

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
(vanaf 5 jaar) en lager onderwijs 

• Begeleiding: Christine Heylen 
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: do. 12 jan. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 040
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 Puur natuur! 
Ontdek tijdens deze workshop hoe de natuur je kan inspireren. We 
wijken af van de platgetreden paden en kijken de wijdse wereld in. 
Net zoals vele kunstenaars ons voordeden. We gaan op zoek naar 
inspiratie in het bos, het park, de tuin, openbaar groen,... verkennen 
de mogelijkheden en gaan vooral heel veel doen doen doen! 

Eenvoudige toepassingen die toegefluisterd worden door de 
natuur. Dat krijg je in deze workshop cadeau!

   Wat kan land art voor ons betekenen in de klas? 
   Welke (natuur)kunstenaars kunnen ons inspireren? 
   Hoe en wat  kan je met natuurlijke materialen - zoals o.a. klei, blaadjes en bloemen - creeëren? 
   Hoe ga je de interactie aan tussen natuur en jezelf. 

Kortom Een boeiende afwisseling met inspiratie- en doemomenten (zowel binnen als buiten), direct toe te passen in de 
praktijk. Warm je alvast op en ga de uitdaging aan!

• Doelgroep: leraren basisonderwijs 

• Begeleiding: Christine Heylen  
(praktijkdocent lerarenopleiding  
Thomas More)

• Datum: do. 27 april 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (materialen en lunch incl.)

• Cursuscode: 22 041
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 Pedagogisch &  
 didactisch handelen 
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 Ontwikkelen doen jij en je  
 kinderen samen! 
Kinderen ontwikkelen in interactie met hun opvoeders en met elkaar, 
dat is wetenschappelijk onderbouwd. Een goede interactie laat de 
hersenen goed ontwikkelen. 
In een klas maakt de leraar het verschil! De vraag die moet worden 
beantwoord is: Aan welke criteria moet zulke interactie voldoen? 
Het M.I.S.C.-concept van P. Klein geeft antwoorden.

Het verplicht ons om na te denken over de kwaliteit van de 
interactie, we zoomen in op: 
 

   De kenmerken in onze interactie met kinderen die ervoor zorgen 
dat ze optimaal kunnen ontwikkelen.

   Het M.I.S.C.-concept, dat ondertussen het basisconcept is geworden waarmee talrijke kinderdagverblijven en 
kleuterleiders aan de slag gaan.

   Hoe M.I.S.C. kan helpen om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling (sociaal, emotioneel, via taal en spel). Dit 
gebeurt vooral a.d.h.v. filmmateriaal. 

Het leuke aan het M.I.S.C.- concept is dat het eenvoudig is. Eenmaal je het onder de knie hebt, wordt het werken met 
kinderen nog veel plezanter. Waarop wachten dus? 

De navormingen ‘spelbegeleiding’ en ‘elke kleuter is een vat vol emoties’ sluiten hierbij aan. Je kan ervoor kiezen 
om deze drie nascholingen te volgen. Schrijf dan in op het traject.

_________________________________

 Spelbegeleiding als  
 ondersteuning van de  
 cognitieve ontwikkeling 
Spel is voor jonge kinderen het belangrijkste middel om tot 
ontwikkeling te komen, ook cognitief. 
Welke soort spel welke cognitieve vaardigheden helpt ontwikkelen, 
is het thema van deze dag. 

Dit spelgedrag is ongetwijfeld herkenbaar in vrije spelmomenten: 
   Emma neemt één na één blokken uit de doos en maakt er een 

lange rij van, zonder verder zichtbaar doel.
   Steeds opnieuw kruipt Ahmed in de kartonnen doos, sluit ze, opent ze opnieuw en kruipt er weer uit, opnieuw en 

opnieuw.
   Fons ligt er op zijn buik bij in de zandbak en blijft gefascineerd door het zand dat het molentje doet draaien telkens 

wanneer hij bovenaan bij vult.

Tijdens deze nascholing leren de deelnemers: 
   Met een frisse blik kijken naar de ‘cognitieve schema’s’ van Piaget.
   Beter begrijpen wat de diepere betekenis is van uit elkaar halen, roteren, transformeren, transporteren en vele 

andere schemata.
   Hoe we kleuters kunnen begeleiden, a.d.h.v. videomateriaal en uiteraard zelf spelen.

Hoe beter wij begrijpen wat er zich afspeelt in het hoofd van de kleuter, hoe beter wij hem kunnen begeleiden in zijn 
spel. Zin om spelenderwijs bij te leren?

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
(vanaf 2,5 jaar), zorgbegeleiders en 
directeuren

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding)

• Datum: do. 10 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 105 euro (lunch incl.)

 – 275 euro - traject 3 dagen (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 042

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
(vanaf 2,5 jaar), zorgbegeleiders en 
directeuren 

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding) 

• Datum: do. 26 jan. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 043
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 Elke kleuter is een vat vol  
 emoties 
Kinderen zetten de belangrijkste stappen in hun emotionele 
ontwikkeling tussen 0 en 5 jaar. Als één van deze stappen 
onvoldoende ontwikkelt, heeft dat gevolgen voor de algemene 
ontwikkeling van het kind. Welke die stappen zijn, hoe ze parallel 
lopen met de taalontwikkeling en hoe we kinderen daarbij kunnen 
begeleiden is het onderwerp van deze dag.

Ontdek in deze interactieve nascholing de bevindingen uit het 
onderzoek van Stanley Greenspan: 
 

   De verschillende mijlpalen die kinderen moeten ontwikkelen tussen 0 en 5 jaar.
   De 6 verschillende fasen die elk op zich heel belangrijk zijn.
   Het proces om uit te groeien tot een individu met een goed ontwikkeld zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en zijn 

omgeving.
   De koppeling aan de taalontwikkeling, wat het concept alleen maar rijker maakt! 

Geen enkele mijlpaal kan worden overgeslagen en vaak vinden problemen die kleuters vertonen hun oorsprong in wat 
vroeger sociaal-emotioneel onvoldoende werd ontwikkeld. 
Het is voor leraren daarom heel waardevol om deze mijlpalen te kennen en te kunnen herkennen bij kleuters. Je krijgt 
tips om kinderen te begeleiden, ondersteund door veel videomateriaal!

_________________________________

 Klaar voor de overstap!  
 Het echte schoolse leren  
 vraagt een goede  
 zelfregulering en die is aan te  
 leren! 
Zelfregulering wordt erkend als een belangrijke factor van 
schoolrijpheid en schoolsucces. Het gaat immers over een goede 
basishouding om te leren. De gevoelige periode om die basis te 
leggen, is tussen 4 en 8 jaar en het goede nieuws is dat we kinderen 
daarbij kunnen helpen in de klas.

Exploreer in deze interactieve nascholing inzichten zoals: 
 

   Een goede zelfregulering veronderstelt een aantal verworven vaardigheden.
   De belangrijkste zijn: werkgeheugen activeren, inhibitiecontrole, flexibiliteit en emotieregulatie.
   De gevoelige leeftijd om de basis te leggen, ligt tussen 4 en 8 jaar.
   Ook oudere kinderen hebben vaak nog extra training nodig.
   Want dat is het goede nieuws: zelfregulering kun je trainen!

Je leert wat zelfregulering is, wat het belang ervan is en wat het belang is van het werkgeheugen. De risicogroepen 
worden in kaart gebracht, maar vooral leer je hoe zelfregulering kan worden getraind. Zelf oefenen is de basis van 
waaruit de theorie duidelijk wordt gemaakt.

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs 
(vanaf 2,5 jaar), buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding)

• Datum: do. 9 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 044

• Doelgroep: leraren kleuter- (vanaf 4 
jaar) en lager onderwijs 1ste graad, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding) 

• Datum: do. 2 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 045
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 Stuur jij kleuters?  
 Of sturen zij zichzelf? 
Tikken jouw kleuters ook tegen je buik om jouw aandacht te trekken 
met hun vele vragen? Zoeken ze hun antwoorden vooral bij jou? 
Kiezen jouw kleuters de gemakkelijkste weg of gaan ze uitdagingen 
aan? Leren is een proces en dat doe je met vallen en opstaan. Hoe 
neem je kinderen mee in dat proces?

In deze vorming kom je te weten: 
 

   hoe je een sterke speel- en leeromgeving (ondernemende 
hoeken) uitbouwt, vertrekkende vanuit focusdoelen; 

   waar het evenwicht zit tussen begeleiden – sturen - zelfsturen; 
   wat jouw rol hierin is als leercoach; 
   hoe jouw kleuters mee richting kunnen geven aan het thema; 
   hoe je zorgt voor een kindgerichte klasinrichting, organisatie en 

werking. 

Na deze nascholing kan je met verfrissende ideeën een nieuwe wind laten waaien in jouw vertrouwd thema en jouw 
vertrouwde hoeken. Kortom: Daag jouw kleuters nog meer uit en leer hen beter en breder kennen!

De navormingen ‘activerend onthaal’ en ‘evalueren’ sluiten hierbij aan. Je kan ervoor kiezen om deze alle drie of 
enkel ‘onthaal’ erbij te volgen. Schrijf je dan in voor het traject.

_________________________________

 Activerend onthaal in de  
 kleuterklas! 
Hoe richt ik een onthaalmoment in waar plannen, terugblikken, doen 
en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een activerend onthaal 
willen we het initiatief van kleuters vergroten en hun zelfstandigheid 
stimuleren. Het activerend onthaal is praktisch, minder tijdrovend en 
doelgericht. Geen wachtende kleuters meer, maar ondernemende 
activiteit vanaf het eerste moment.

Deze nascholing leert je: 
 

   de voordelen ontdekken van de organisatievorm: activerend onthaal;
   mogelijkheden verkennen om de zelfstandigheid van kleuters te vergroten tijdens het onthaalmoment;
   een activerend onthaal organiseren waar kleuters plannen, maar ook terugblikken om nieuwe stappen te zetten.

Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een activerend onthaal en je krijgt een stappenplan om te 
groeien naar deze nieuwe organisatievorm.

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Priscilla Smullenberghs 
(vormingswerker Vlajo)

• Data: 

 – wo. 14 sept. 2022, 9 - 12 u. 

 – do. 27 okt. 2022, 13 - 16 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 100 euro

 – 140 euro - traject 3 sessies - 
(activerend onthaal incl.)

 – 230 euro - traject 5 sessies -  
(onthaal en evalueren incl.)

• Cursuscode: 22 046

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Priscilla Smullenberghs 
(vormingswerker Vlajo)

• Datum: wo. 19 okt. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 047
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 Evalueren in de kleuterklas 
Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leraar wil beoordelen? 
Op welke manier geef ik als leraar groeigerichte feedback? 
In deze vorming bieden we zowel voor de jongste als voor de 
oudste kleuters een taal aan met woorden en bewegingen. Kleuters 
leren zo kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan. Je krijgt ook 
tools mee om met meer focus alle kleuters te kunnen opvolgen.

Deze nascholing leert je in twee sessies:
 

   Het belang inzien van de relatie organiseren – observeren/
evalueren – rapporteren.

   Te focussen op doelen om op een meer bewuste en gerichte manier te evalueren.
   Evaluatietools ontdekken om te evalueren met kinderen.
   Te focussen op het aanleren van vaardigheden om doelen te bereiken binnen bepaalde contexten.
   Het belang inzien van groeigerichte feedback. 

We dompelen je onder in een ondernemende leeromgeving en gebruiken deze om doelgerichter te evalueren in de 
kleuterklas. Nadien, krijg je toegang tot het kenniscentrum.

_________________________________

 Leren buiten de klasmuren! 
Je krijgt tips en inspiratie om je activiteiten/lessen naar buiten te 
brengen en je kinderen op een ondernemende manier aan het 
leren te zetten. Deze ondernemende bril (doorzettingsvermogen, 
zelfstandigheid …) zetten we op als we observeren en feedback 
geven aan kinderen op hun verborgen kwaliteiten. 

Tijdens deze interactieve workshop komen volgende aspecten 
aan bod: 
 

   Verwijzend naar wetenschappelijk onderbouwde modellen leggen we een link met mogelijke effecten/meerwaarde 
zowel op leraar- als kindniveau om ‘buiten’ als leeromgeving te benutten.

   Ontdek de zinvolheid om te investeren in buiten lesgeven.
   Leer de verborgen ondernemende vaardigheden zien, benoemen en stimuleren met ‘buiten’ als krachtige 

leeromgeving.
   Ontdek laagdrempelige stappen en concrete tools om buiten les te integreren en meteen aan de slag te gaan.

Gedurende deze workshop gaan jullie buiten ervaren wat kinderen zelf ook kunnen ervaren. Er is immers geen slecht 
weer, enkel slechte kledij! Houd je regenjas bij de hand, maar breng de zon mee!

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Priscilla Smullenberghs 
(vormingswerker Vlajo)

• Data: 

 – wo. 8 feb. 2023, 9 - 12 u. 

 – di. 14 maart 2023, 13 - 16 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 100 euro

• Cursuscode: 22 048

• Doelgroep: leraren kleuter- en lager 
onderwijs 1ste leerjaar

• Begeleiding: Priscilla Smullenberghs 
(vormingswerker Vlajo)

• Datum: wo. 17 mei 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar en omgeving

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 049
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 Meer bewegen in de klas.  
 Allez hup! 
Meer aanmoeding hebben jonge kinderen niet nodig. 
Hoe breng je ze in beweging in en buiten de klas? Jonge kinderen 
hebben niet veel nodig: in deze navorming leer je met veel, kleine 
eenvoudige voorwerpen impulsen tot beweging geven. Met of 
zonder heldere opdrachtkaarten, je kinderen ontdekken hun 
mogelijkheden.
We leren je ook de motoriek van kinderen observeren, zodat je ze 
nog meer ontwikkelingsgericht kan uitdagen.

In deze vorming bekijken we: 
 

   Hoe jonge kinderen bewegen? (observatie)
   Waarom bewegen zo belangrijk is? (het stimuleert de ontwikkeling)
   Hoe je op een eenvoudige manier de kinderen kan laten bewegen in de klas, ook al heb je weinig ruimte?
   Eenvoudige materialen die je nadien zelf kan ontwikkelen.

Voor deze bewegingsmomenten heb je geen turnzaal nodig, na deze vorming tover je materialen uit je tas en de 
kinderen kunnen overal aan de slag.

_________________________________

 Activerend onthaal in de  
 lagere school 
Hoe organiseer ik mijn onthaalmoment waarin plannen, 
terugblikken, actie en samenhorigheid voorop staan? Geen 
wachtende kinderen meer terwijl juf of meester de aanwezigheden 
oplijst, maar ondernemende activiteit vanaf het eerste moment. Een 
activerend onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. 
Eigenaarschap en zelfsturing van je leerlingen staan centraal.

Tijdens deze nascholing:
 

   Ontdek je de mogelijkheden en de meerwaarde van deze organisatievorm om maximaal te kunnen inzetten op 
eigenaarschap en zelfsturing bij je leerlingen.

   Verken je per bouwsteen van het activerend onthaal een hele reeks praktische tools om je onthaal concreet te 
kunnen uitbouwen.

   Op de terugkomdag is er ruimte om onderling ervaringen en materialen uit te wisselen. Leren van en met elkaar!

Benieuwd? Je ervaart aan den lijve de bouwstenen en de voordelen van een activerend onthaal en je krijgt heel wat 
praktische tips en tools die je meteen de volgende dag al in je klas kan gebruiken.

• Doelgroep: leraren kleuter- en lager 
onderwijs 1ste graad

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher en 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 16 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 050

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Annick Vandroemme 
(vormingswerker Vlajo)

• Data: 

 – wo. 1 maart 2023, 9 - 12 u.

 – wo. 26 april 2023, 9 -12 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 100 euro

• Cursuscode: 22 051
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 Binnenklasdifferentiatie!  
 Praktisch en haalbaar  
 organiseren 
De context, leerlingen en ons leerplan bepalen meer dan ooit onze 
aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie 
komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk 
tegemoetkomt aan de individuele noden van de kinderen. 
We hechten veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende 
vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een 
gedifferentieerde klas te kunnen leren: willen leren uit fouten, hulp 
vragen, hulp bieden, afspraken nakomen, zelfredzaamheid  
vergroten …

Tijdens deze workshop leer je: 
 

   concreet soepel organiseren binnen een direct instructiemodel;
   jouw klasgroep zoveel mogelijk samenhouden;
   differentiëren in de mate van de nodige ondersteuning;
   interactieve werkvormen om kinderen maximaal te betrekken in een korte instructie (EDI);
   een differentiatieles organiseren d.m.v. een soepele instructie (IGDI);
   kinderen actief betrekken bij de procesevaluatie om het zelfsturend gedrag te vergroten.

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het digitale kenniscentrum. Met de fiches en tools die je hier vindt, 
kan je meteen aan de slag om de lessen uit jouw eigen methode in het model te gieten.

De navormingen ‘werkvormen’ en ‘evalueren’ sluiten hierbij aan. Je kan ervoor kiezen om deze alle drie of enkel 
‘werkvormen’ erbij te volgen. Schrijf je dan in voor het traject.

_________________________________

 Is iedereen mee? –  
 Interactieve werkvormen in  
 het basisonderwijs 
Je maakt kennis met eenvoudige en haalbare werkvormen om 
alle leerlingen actiever te betrekken tijdens je lessen. Daarnaast 
verken je ook heel wat tips en tools om meer leerwinst te halen 
uit groepswerk. Je leert interactieve werkvormen bewust inzetten 
zodat het mogelijk wordt om met de werkvormen een leeromgeving 
in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook 
samenwerken.

Tijdens deze workshop verkennen we: 
 

   hoe je door middel van interactieve en coöperatieve werkvormen meer leerwinst kan halen uit groepstaken en 
instructiemomenten;

   mogelijkheden om op een haalbare manier de werkvormen te integreren in de dagelijkse lessen;
   mogelijkheden om bewust leerkansen te creëren via een coöperatieve en interactieve leeromgeving;
   ondernemende vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandig werken en evaluatie die hierbij centraal staan;
   jouw rol als leraar tijdens interactieve lesmomenten.

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum van de Vlajo-website waar je een beknopt 
overzicht van heel wat werkvormen vindt en tools om meteen mee aan de slag te gaan.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Fabienne Geuens 
(zorgbegeleider en vormingswerker 
Vlajo) 

• Datum: wo. 12 okt. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 55 euro

 – 95 euro - 2 sessies (werkvormen incl.)

 – 185 euro - 4 sessies (werkvormen en 
evalueren incl.) 

• Cursuscode: 22 052

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Fabienne Geuens 
(zorgbegeleider en vormingswerker 
Vlajo)

• Datum: di. 7 feb. 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: online

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 053
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 Evalueren en groeigericht  
 rapporteren! 
Aan een brede, groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle 
evaluatie vooraf. Op een haalbare/visuele manier gaan we aan de 
slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en 
attitudes in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap 
staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met 
effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen 
bruikbaar als rapportering.

Tijdens de interactieve nascholing: 
 

   Staan we stil bij het geven van feedback en de impact die evalueren heeft op leerlingen.
   Maak je kennis met de kwaliteitenmuur/kaarten om groei in persoonsgebonden doelen te visualiseren. 
   Ontvang je een set pictogrammen waarmee je kan experimenteren.
   Maak je op een interactieve manier kennis met de groeigerichte visie op evalueren.
   Verken je stap voor stap de werkwijze om een kwaliteitenmuur in de klas op te bouwen. 

Tijdens de terugkomsessie blikken we terug op de praktijkervaringen en leren vooral van elkaar. We nemen er de 
individuele groeikaarten bij die kunnen dienen als rapportering, maar ook een leidraad zijn voor het kindcontact.
Na het volgen van de workshop, ontvang je de nodige materialen om in de klas te experimenteren.

_________________________________

 Scrum laat kinderen  
 zelfstandig en planmatig  
 samenwerken 
SCRUM is een innovatieve didactiek om leerlingen op een 
methodische manier planmatig en zelfstandig te laten samenwerken. 
Leerlingen krijgen eigenaarschap, nemen verantwoordelijkheid en 
initiatief en leren van elkaar - ook in heterogene groepen. Tegelijk 
houd je als leraar overzicht over het leerproces en krijg je tijd vrij 
voor inhoudelijke begeleiding op maat. Scrum is bruikbaar in de 
meeste leergebieden (rekenen, taal, wereldoriëntatie…) en ook 
binnen: thematisch werken, projectonderwijs, planbord ...

In deze vorming:
 

   Ontdek en ervaar je de kracht en de stappen van Scrum.
   Leggen we linken met je eigen onderwijspraktijk.
   Vertaal je een concrete inhoud uit je eigen onderwijspraktijk naar een Scrum-context onder begeleiding.
   Wissel je ervaringen uit en verdiep je jouw inzichten in Scrum.

De navorming kent een plezierige afwisseling tussen theorie en praktijk. Scrum zal je een krachtig kader geven om met 
je leerlingen planmatig en zelfstandig aan de slag te gaan.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Annick Vandroemme 
(vormingswerker Vlajo)

• Data: 

 – do. 20 okt. 2022, 9 - 15.30 u. 

 – wo. 30 nov. 2022, 13.30 - 16 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 145 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 054

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Wouter Diels  
(praktijklector Mens & Maatschappij 
Lerarenopleiding Thomas More en 
Certified Scrum Master (CSM) bij Scrum 
Alliance)

• Data: 

 – do. 2 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

 – wo. 8 maart 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 155 euro (lunch en materialen incl.) 

• Cursuscode: 22 055
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 Lesdifferentiatie via directe  
 instructie in de klas 
Hoe krijg je je klas zelfstandig aan het werk om meer tijd en energie 
te steken in die leerlingen die het nodig hebben? Hoe bied je ook 
voldoende uitdaging aan die kinderen die zelfstandig werken? Je 
houdt hierbij rekening met talenten en mogelijkheden van elk kind. 
Maar we houden ook rekening met de werklast van jou als leraar. Via 
modellen zoals ADI (activerende) EDI (expliciete) IGDI (interactief, 
gedifferentieerd) leer je de instructietijd af te stemmen op ieders 
behoefte.

In deze vorming bekijken we:
 

   waarom differentiëren een must is en hoe je hieraan begint;
   hoe je de instructiefase in je les zo efficiënt mogelijk kan aanpakken;
   hoe je de instructies kan aanpassen aan de leerbehoeften van alle leerlingen;
   hoe je het ADI-model kan implementeren in je klas;
   hoe je via leerlingenactiviteit de betrokkenheid en het welbevinden verhoogt tijdens je les;
   welke sterktes en valkuilen er in een DI-les kunnen schuilen.

Differentiatie staat voor het optimaal begeleiden van zoveel mogelijk leerlingen, binnen de beschikbare lestijden. Na 
deze vorming kan je stap voor stap dit model implementeren.

_________________________________

 Naar buiten met je klas!  
 Niet alleen om te spelen,  
 maar ook om te leren! 
Werkelijkheidsnabij lesgeven, betekent veel meer dan een prent 
van een sluis op het digibord projecteren. De werkelijkheid is zo 
vlakbij! Je leert hier de directe omgeving van je school inzetten om 
je leerlingen doelgericht leerstof bij te brengen. Omgevingsleren is 
veel meer dan alleen leren over de groene omgeving, ook wiskunde, 
taal, muvo en andere domeinen komen aan bod.

In deze vorming bekijken we:
 

   Hoe je de omgeving van je school in kaart brengt op zoek naar leermogelijkheden.
   Hoe je leerplandoelen uit verschillende domeinen tot leven brengt buiten de klasmuren.
   Hoe je op een veilige en doordachte manier met je klas naar buiten gaat.
   Hoe je een krachtige leeromgeving creëert in de omgeving.
   Hoe je vanuit de verwondering de kinderen tot leren stimuleert.

Weer of geen weer! In deze vorming krijg je gebruiksklare voorbeelden en een stappenplan, om vanaf morgen op stap 
te gaan.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher, 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 9 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 056

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher en 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 27 april 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 057
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 Executieve functies:  
 redeneren, plannen,  
 organiseren,  
 geheugentraining en je  
 bewust leren concentreren 
We gaan er vaak vanuit dat kinderen vanzelf leren redeneren, 
plannen, organiseren, hun werkgeheugen vergroten, en zichzelf 
leren concentreren. Niets is minder waar! 

Inhouden die in de interactieve navorming aan bod komen:
 

   De zelfdeterminatietheorie geeft ons tools om leerlingen in hun kracht te zetten.
   Via een kijk als niet-wetenschapper in de neurologie gaan we op zoek naar wat dit wil zeggen voor de aanpak in 

jouw lessen. 
   De werking van het puberbrein en de executieve functies geven je inzicht in het leerproces van je leerlingen. 
   De zone van de naaste ontwikkeling inzetten voor maximale ontplooiing van je leerlingen. 
   Mindset en de leerkuil als sleutel tot eigenaarschap.
   Hoe implementeer je deze info voor jouw vakken? Wat heb je aangepast aan je lessen en waar hebben de leerlingen 

baat bij gehad? Leren van en met elkaar.

In deze nascholing leer je de executieve functies kennen, begrijpen, observeren en aanpakken. En dat alles heel 
laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 

_________________________________

 Effectief leren en studeren …  
 en hoe je jouw leerlingen  
 daarin kan ondersteunen 
Als leerlingen zelfstandig studeren, dan kiezen ze er vaak voor om 
de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met 
een fluostift in de aanslag. Maar zijn die strategieën wel effectief? 
Zorgen ze voor leerwinst op lange termijn?
Honderd jaar wetenschappelijk onderzoek naar hoe leren echt 
werkt, leverde een schat aan informatie op. In deze navorming gaan 
we dieper in op welke studeerstrategieën effectief zijn en waarom. 
Bovendien kom je te weten wat jij als leraar tijdens je les kan doen zodat 
je leerlingen hun studietijd thuis zo optimaal mogelijk invullen.

In deze navorming leer je:
 

   hoe een menselijk brein leert;
   welke studeerstrategieën effectief zijn en waarom;
   hoe je leerstrategieën kan aanleren;
   hoe je leerlingen kan helpen sterker te worden in zelfregulerend leren.

Tijdens deze navorming koppelen we wetenschappelijk onderzoek aan de klaspraktijk, zodat jij als leraar, studie- of 
leerlingbegeleider (nog meer) kan inzetten op wat werkt.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
ook voor zorgbegeleiders, studie- of 
leerlingbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Anke Deckers 
(praktijkervaring in het BuO en 
als ondersteuner, docent in de 
lerarenpleiding lager onderwijs)

• Datum: di. 7 maart 2023, 9 -15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 058

• Doelgroep: leraren lager (3de graad) 
en secundair onderwijs (1ste graad) en 
zorgbegeleiders 

• Begeleiding: Tine Hoof  
(onderzoeker en trainer ExCEL)

• Datum: di. 22 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 059
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 Kinderen Leren Denken -  
 vierdaagse vorming 
Dag 1: Weten waarover je praat: cognitieve functies, cognitieve 
vaardigheden, executieve functies, zelfregulering … What’s in a 
name? En… hoe gaan we ermee aan de slag in de basisschool?
 
Tijdens de eerste dag worden de deelnemers meegenomen in:

   de kracht van het ‘leren leren’ en ervaren ‘aan de lijve’ het effect 
ervan;

   de wijze waarop deze eindtermen best worden aangepakt; 
   allerlei oefeningen, op kind- en volwassen niveau;
   wetenschappelijke inzichten rond de termen cognitieve 

vaardigheden, executieve functies, cognitieve functies en 
zelfregulering; 

   hoe er in de basisschool gericht aan kan worden gewerkt; 
   de impact van een slecht ontwikkelde zelfregulering als risico op het ontwikkelen van leerachterstand;
   hoe je zelfregelering kunt trainen in je klas.

Dag 2: Wat vraag ik aan mijn kind? Inzicht in de cognitieve functies en hoe je ermee kan werken in de klas. 

In dag twee ligt de focus op: 
   de cognitieve functies als basis van het denken; 
   de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en later executieve functies; 
   methoden om de cognitieve functies te trainen (gedachtengoed van Prof. Feuerstein). 

Dag 3: Is deze taak geschikt voor het doel dat ik wil bereiken? Inzicht verwerven in de cognitieve moeilijkheidsgraad 
van opdrachten en spelletjes adhv de ‘cognitieve kaart’.

In dag drie staan we stil bij:
   de constatering dat een les/kleuteractiviteit de mist ingaat omdat de leraar de verkeerde inhoudelijke keuzes maakt;
   het belang van de cognitieve voorwaarden van een taak;
   de ‘cognitieve kaart’ als instrument dat een taak vanuit verschillende aspecten ontleedt;
   de verschillende parameters van de cognitieve kaart adhv oefeningen op verschillende niveaus.

Dag 4: Mediërend leren: De kracht van onze interactie in het leerproces van kinderen. 

Tijdens de slotdag, gaat de aandacht naar:
   het taxeren van de kwaliteit van deelname van kinderen aan een activiteit;
   de ontwikkeling van kinderen in interactie met de omgeving;
   de impact van de leraar in de klas als meest invloedrijke persoon voor het kind in ontwikkeling; 
   Inzichten in de kwaliteit van de interactie die ik als leraar hanteer t.a.v. mijn kinderen.

Deelnemers ervaren de aangereikte kennis en methodieken voortdurend vanuit oefeningen die ze zelf maken. Er wordt 
daarenboven volop gebruikt gemaakt van illustrerend filmmateriaal.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding) 

• Data: 

 – do. 28 nov. 2022

 – ma. 27 jan. 2023

 – di. 16 feb. 2023

 – di. 21 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 380 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 060
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 Hoe bieden we álle leerlingen  
 optimale leerkansen?  
 Bouwstenen voor effectieve  
 didactiek.  
Hoe zorg je ervoor dat jouw leerlingen efficiënter, effectiever en 
toch op een aangename manier leren? Welke didactische principes 
kennen de meeste bewijskracht vanuit onderzoek en praktijk?
In deze vorming bespreken we op basis van het boek “Wijze 
Lessen” van Tim Surma e.a. de 12 bouwstenen voor effectieve 
didactiek. We delen tal van voorbeelden afkomstig uit verschillende 
leerjaren en vakken van het lager onderwijs. 

We verdiepen ons tijdens deze vorming in:
   wetenschappelijke inzichten over hoe mensen leren;
   de 12 bouwstenen uit het boek “Wijze Lessen”;
   op welke manier deze bouwstenen onderling samenhangen en elkaar aanvullen;
   voorbeelden van hoe je de bouwstenen kan toepassen in jouw klaspraktijk.

Na de vorming ben je in staat om jouw eigen lerarenstijl te versterken op basis van wetenschappelijk onderbouwde 
didactiek. Kleine interventies kunnen immers een grote impact hebben op de leerwinst van jouw leerlingen! 

Nood aan meer concrete toepassingen, schrijf je dan ook in voor de vervolgsessies taal en rekenen.

_________________________________

 Hoe bereik je nóg meer met je  
 taallessen? Bouwstenen voor  
 effectief begrijpend lezen. 
Hoe geef je goede instructies tijdens de lessen taal? Op welke 
manier ondersteun je leerlingen tijdens de les begrijpend lezen? En 
wat is de kracht van het werken met voorbeelden?
In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor 
effectieve didactiek en bekijken we hoe je die inzet tijdens de lessen 
taal. Ook nu worden wetenschappelijke inzichten verrijkt met  
voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school. 

In deze vervolgsessie bekijken we:
 

   Hoe de 12 bouwstenen uit het boek “Wijze Lessen” de taallessen versterken.
   Op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen.
   Wat je kan doen om het leesbegrip bij alle leerlingen te verbeteren.

Na deze vorming heb je meer inzicht over hoe je de taallessen kan verbeteren op basis van wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen. 
Inschrijven voor deze sessie vereist dat je vertrouwd bent met de ‘12 bouwstenen voor effectieve didactiek’. 
Zo niet, volg dan eerst de algemene vorming op 19 oktober of je leest in het boek Wijze lessen het hoofdstuk 
‘Inzichten uit de wetenschap’ als voorbereiding. 

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Stefan De Clerck 
(onderzoeker en trainer ExCEL)

• Datum: woe. 19 okt. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 55 euro  

 – 145 euro traject ‘Wijze lessen’ (incl. 
vervolgsessies taal en rekenen)

• Cursuscode: 22 061

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Stefan De Clerck 
(onderzoeker en trainer ExCEL)

• Datum: do. 8 dec. 2022, 13 - 16 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 55 euro

 – 105 euro (incl. sessie rekenen) 

• Cursuscode: 22 062
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 Hoe maak je rekenlessen  
 waarin nóg meer geleerd  
 wordt? Bouwstenen voor  
 effectieve rekendidactiek. 
Hoe breng je nieuwe leerstof aan tijdens de rekenles? Wat doe je 
zodat leerstof blijft hangen? En op welke manier zorg je ervoor dat 
reeds verworven kennis niet verloren gaat?
In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor 
effectieve didactiek en bekijken we hoe je die inzet tijdens de 
rekenles. Ook nu worden wetenschappelijke inzichten verrijkt met 
voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school. 

In deze vervolgsessie bekijken we:

   Hoe de 12 bouwstenen uit het boek “Wijze Lessen” jouw rekenlessen versterken.
   Op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen.
   Hoe je minder sterke leerlingen beter ondersteunt zonder de sterke uit het oog te verliezen.

Na deze vorming bezit je een aantal inzichten die je al op korte termijn kan inzetten zodat nieuwe leerstof alle 
leerlingen bereikt en eerder verworven kennis toegankelijk blijft. 
Inschrijven voor deze sessie vereist dat je vertrouwd bent met de ‘12 bouwstenen voor effectieve didactiek’. 
Zo niet, volg dan eerst de algemene vorming op 19 oktober of je leest in het boek Wijze lessen het hoofdstuk 
‘Inzichten uit de wetenschap’ als voorbereiding.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Stefan De Clerck 
(onderzoeker en trainer ExCEL)

• Datum: do. 8 dec. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 55 euro

 – 105 euro (incl. sessie begrijpend lezen)

• Cursuscode: 22 063
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 Onderwijskansen &  
 zorg 
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 Leer kinderen vertrouwen op  
 hun eigen kompas -  
 Expeditie Veerkracht! 
In Expeditie Veerkracht maken we met kinderen van 6 tot 12 jaar 
een reis naar zelfvertrouwen, geluk en veerkracht.

Deze reis is opgebouwd uit een grote variatie aan: 
   multisensorische, creatieve werkvormen; 
   cognitieve oefeningen; 
   korte relaxatiemomenten; 
   positieve doe-opdrachten. 

Tijdens Expeditie Veerkracht ervaren kinderen: 
   hoe ze een stressvolle situatie kunnen ombuigen om te groeien; 
   hoe ze leren om veerkrachtig te worden voor toekomstige uitdagingen. 

We doorlopen samen een volledig uitgewerkte training in Veerkracht. Bij elke uitdaging in de expeditie wordt 
een thema uitgewerkt en werkvormen aangeboden waar kinderen op kunnen terugvallen. Met het praktische 
werkmateriaal kan je meteen aan de slag.

_________________________________

 Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet  
 ziet: talent! 
Als leraar trachten we dagelijks het beste uit onze kinderen naar 
boven te halen. Hun welbevinden en geluk staan daarbij voorop. 
Een mooie uitdaging! 
Wist je dat kinderen nog meer gaan ontdekken en leren wanneer 
we leerinhouden aanbieden in een talentvolle omgeving? Een 
omgeving waarin de talenten van onze kinderen dagdagelijks in 
actie mogen treden? Een omgeving waar de focus ligt op wat al wél goed gaat …

In deze navorming komen volgende thema’s aan bod: 
 

   Wat is talent eigenlijk?
   Wat is het verschil tussen talenten en vaardigheden?
   We gaan aan de slag met je eigen talenten.
   Wat is je eigen authenticiteit als leraar?
   Ontdek de impact als een leraar heel bewust dagelijks in de klas werkt vanuit de eigen talenten.

We geven tips en tools om, via de basisprincipes van Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek, anders naar 
kinderen te kijken, met name door een talentenbril. We werken heel praktijkgericht met methodieken die je in de 
klaspraktijk kan inzetten om met kinderen te werken rond talenten. Op die manier kan je alle sterren in je klas laten 
stralen!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Greet Mussels  
(integratieve psychotherapeut)

• Data: 

 – di 31 jan. 2023

 – di 28 feb. 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 064

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Greet Mussels  
(integratieve psychotherapeut)

• Datum: di. 9 mei 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 065
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 Goed onderwijs geven aan  
 kinderen in kansarmoede 
De redenen waarom kinderen in kansarmoede het vaak 
moeilijk hebben met het leren op school zijn te vinden in 
ontwikkelingsthema’s. Dat zijn andere thema’s dan die in de media 
komen. 
Daniël Trimbos, een ervaringsdeskundige, getuigt waar het wel om 
gaat.

In deze interactieve nascholing kom je meer te weten over: 

   welke thema’s kinderen in kansarmoede het sterkst beïnvloeden in hun ontwikkeling en hoe dat gebeurt;
   een bevraging bij leraren die vooral structurele kenmerken van kansarmoede zien;
   waarom financieel tekort, bedreiging van gezondheid, voedseltekort … niet de kernthema’s zijn;
   wat opgroeien in kansarmoede en sociale uitsluiting betekent als kind op de basisschool;
   wat de gevolgen voor ons werk als leraren in de basisschool zijn;
   hoe we deze kinderen een eerlijke kans bieden? 

Verneem meer over onderzoek waarin gezocht werd naar enerzijds de cognitieve mogelijkheden van deze kinderen 
en anderzijds naar wat in de dagdagelijkse praktijk werkt, zowel in kleuter- als in lager onderwijs. Ontdek welke de 
onderwijskenmerken zijn waardoor het leren van kinderen in kansarmoede lukt, zonder toe te geven aan de eisen die 
het onderwijs stelt!

_________________________________

 Een vulkaan in de klas! 
Had jij die (zoveelste) uitbarsting niet zien aankomen? Zag je de 
scheurtjes maar wist je niet hoe te reageren? Of kwam de uitbarsting 
uit het niets? Was het een aardbeving die de vulkaan triggerde en 
deed uitbarsten of stond ze op een onstabiele ondergrond? 

Tijdens deze tweedaagse vorming leer je: 
 

   Wat oorzaken kunnen zijn dat kinderen transformeren tot kleine 
vulkaantjes. 

   Wat de impact is van chronische stress en trauma op de 
ontwikkeling en het leren van kinderen. 

   Kijken door een traumabril naar kinderen die een traumatische 
ervaring meemaakten (oorlog, echtscheiding, op de vlucht, ...) 

   Hoe jij als leraar het zelfvertrouwen van kinderen kan vergroten 
door in te zetten op veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. 

   Het belang van goed zorg te dragen voor jezelf. 
   Tips & tricks die je in kan zetten op de klasvloer. 

Door de inzichten uit deze vorming heb je meer tools in handen zodat je kan omgaan met een dreiging of uitbarsting 
van jouw vulkaantje in de klas. Is deze vorming dan alleen voor de vulkaantjes in jouw klas? Nee, kijken door een 
traumabril komt iedereen in de klas ten goede!

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding)

• Datum: vrij. 25 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 066

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgcoördinatoren, directies, 
pedagogisch begeleiders, medewerkers 
uit het ondersteuningsnetwerk ...

• Begeleiding: An Severeyns & 
Laura Dewinter (docenten en 
trainers traumasensitief onderwijs 
lerarenopleiding Thomas More) 

• Data: 

 – di. 8 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

 – di. 29 nov.2022, 9 - 15.30u

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)  

• Cursuscode: 22 067
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 Wat als de sociaal-emotionele  
 ontwikkeling in de weg zit? 
Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De 
meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde 
leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die 
ontwikkeling. 
Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen, of dat 
ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat 
ons dan wat in de steek.

Aan de hand van beeldmateriaal uit de klas en eigen ervaring:
 

   construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader; 
   formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen;
   bespreken we concrete voorbeelden uit jouw eigen klaspraktijk. 

Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig 
heeft om te groeien. Benieuwd naar onze aanpak? Schrijf je in! 

_________________________________

 Kinderen (creatief)  
 begeleiden bij het omgaan  
 met brede verlieservaringen 
Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. 
Het ene verlies kunnen we bevatten. Het andere is zo ondenkbaar 
dat het een diepe verwonding achterlaat. Verlies is een ruim begrip. 
Het kan gaan om een overlijden, een scheiding, een verandering van 
school, pesterijen, ziekte, de komst van een broertje/zusje ... 
Hoe ga je als leraar om met brede verlieservaringen? Welke rol kan 
de school opnemen? Hoe kan je ‘taal’ vinden om met kinderen te 
praten over verlieservaringen? Op welke manier kan je ondersteunend zijn?

In deze vorming staan we stil bij:

   enkele rouwsluiers
   rouw in ontwikkelingsperspectief
   kinderen en verlies
   emoties en emotionele pijn
   de verschillende verliestaken
   (creatieve) methodieken om aan de slag te gaan rond brede verlieservaringen
   casusmateriaal
   uitwisselen van ervaringen. 

Leren omgaan met verdriet en pijn hoort bij de opvoeding van kinderen. Kinderen ruimte geven om te voelen, om te 
leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht.

• Doelgroep: leraren kleuter- (vanaf 4 jaar) 
en lager onderwijs (onderbouw)

• Begeleiding: Inneke Thyssen 
(kinderpsychologe, psychotherapeute)

• Datum: ma. 6 feb. 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 068

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: An Severeyns  
(pedagoog in de lerarenopleiding, 
integratief verliescounselor & 
psychotherapeute bij Fluistering)

• Datum: di. 7 maart, 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 069
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 Beschermjassen op school 
Er rust een complexe taak op de schouders van leraren. Niet alleen 
een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in 
de klas, maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, fysieke 
beperkingen, hooggevoeligheid, gedragsmoeilijkheden ... vragen 
om extra aandacht. Sommige leerlingen voelen zich onveilig en 
leren niet meer. Inzetten op verbinding is hierbij aangewezen waarbij 
omgaan met verschil essentieel is.
In de basistraining Beschermjassen op school leer je de 
basisprincipes van beschermjassen.

Deze nascholing leert je:
 

   het beschermjassenmodel en hoe dit kan leiden tot empathie en verbinding; 
   waarom familie een krachtig gegeven is; 
   faseovergangen en de impact ervan in het gedrag van een kind; 
   instrumenten om de beschermjassen toe te passen; 
   de vertaalslag maken naar de klascontext; 
   de in- en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs; 
   de meerwaarde van het delen van verhalen om zo te komen tot een positief klasklimaat.

Een praktijkgerichte workshop met methodieken die je zelf eerst ervaart en later kan toepassen in de klas. Wil jij een 
beschermjas zijn voor jouw leerlingen, dan is deze vorming iets voor jou!

_________________________________

 In je blootje voor de klas 
In een samenleving waar de taal hard is en verbinding soms 
ver zoek, geven we handvatten om te komen tot verbinding 
en empathie. Het maakt van jouw leerlingen en van jezelf een 
wereldburger die bewuster is van zichzelf en van verschil. Iemand 
die weet hoe je deze verschillen kan omarmen en beluisteren.

Deze interactieve vorming leert je:

   het beschermjassenmodel en hoe dit kan leiden tot empathie en 
verbinding;

   waarom het krachtig is om je kwetsbaarheid te tonen in de klas;
   methodieken om te komen tot verbinding en empathie; 
   veiligheid en vertrouwen installeren; 
   verbinding door verschillen te omarmen; 
   kijken naar familie als gemeenschappelijke deler; 
   wanneer de soep overkookt; 
   mildheid voor jezelf;
   de meerwaarde van het delen van verhalen om zo te komen tot een positief klasklimaat.

Wil jij een warme relatie opbouwen met je leerlingen waarbij ingezet wordt op een positief klasklimaat? Wil jij jouw 
leerlingen aanleren om hun empathische brein aan te spreken? Dan is deze vorming zeker iets voor jou!

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Griet Severeyns  
(docent, vormingwerker en contextueel 
therapeut)

• Datum: di. 25 april 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 070

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Griet Severeyns  
(docent, vormingwerker en contextueel 
therapeut)

• Datum: ma. 23 jan. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 110 euro (lunch en boekje incl.)

• Cursuscode: 22 071
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 Lateralisatie?! Veel meer dan  
 het verschil tussen links en  
 rechts kennen … 
Wat betekent lateralisatie nu precies en hoe volg je die ontwikkeling 
op bij (jonge) kinderen? Welke impact kan dit hebben op het 
verdere leren? Het schrijven van letters, het afwisselen tussen plus 
en min, of het lezen van de klok. 
Wanneer je nog niet voldoende gelateraliseerd bent, blijft dit een 
hele klus. Hoe kan je dit lateralisatieproces als leerkracht observeren 
en spelenderwijs remediëren?

In deze vorming leren we al doende en bekijken we:
 

   de leerlijn in de ontwikkeling van lateralisatie;
   de invloed van al dan niet voldoende gelateraliseerd zijn op de leerprocessen;
   hoe we deze ontwikkeling gericht kunnen observeren;
   hoe we dit klassikaal en/of individueel kunnen remediëren.

Na deze vorming kan je meteen doelgericht observeren! Je neemt een hoop ideetjes mee naar je klas om de kinderen 
hun lateralisatieontwikkeling te stimuleren. Die gespiegelde letters zullen snel tot het verleden horen!  
De nascholingen ‘lateralisatie; fijne motoriek en schrijfmotoriek’ vormen een reeks en kan je als traject volgen.

_________________________________

 De fijne motoriek stimuleren en  
 speels remediëren met  
 doelgerichte (kosteloze)  
 materialen 
Van prutsen en prullen in de kleuterklas tot ‘topsport van je vingers’: 
vloeiend schrijven zonder pijn, je veters strikken of werken met 
een passer. Zonder een goede, fijne motoriek is het best lastig op 
school. 

In deze vorming bekijken we:

   hoe de fijne motoriek zich ontwikkelt;
   hoe je kan observeren of de ontwikkeling vlot verloopt;
   hoe je de fijne motoriek van de kinderen in kaart kan brengen;
   hoe je de ontwikkeling van de fijne motoriek in de basisschool kan stimuleren met speelse materialen;
   hoe je concrete remediëringsdoelen kan opstellen. 

Na deze nascholing kriebelen je eigen vingers: je kan meteen aan de slag om met kosteloze materialen een hele koffer 
vol te ontwikkelen! Deze koffer kan je op verschillende manieren inzetten in de klas: zelfstandig oefenend of gestuurd.
De nascholingen ‘lateralisatie; fijne motoriek en schrijfmotoriek’ vormen een reeks en kan je als traject volgen.

• Doelgroep: leraren kleuter- en lager 
onderwijs 1ste graad

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher, 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 20 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 105 euro (lunch incl.)

 – 275 euro - traject 3 dagen  
(fijne motoriek en schrijfmotoriek incl.)

• Cursuscode: 22 072

• Doelgroep: leraren kleuter- en lager 
onderwijs 1ste graad

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher, 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 1 dec. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 105 euro (lunch incl.)

 – 275 euro - traject 3 dagen  
(lateralisatie en schrijfmotoriek incl.)

• Cursuscode: 22 073
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 Schrijven en motoriek, meer  
 dan alleen de letters  
 overschrijven! 
Om tot een mooi en leesbaar handschrift te komen, heb je al 
een heel ontwikkelingsproces doorgemaakt. Een doordachte 
aanpak en een leerlijn van de kleuterschool naar de lagere school 
is noodzakelijk. Verschillende schrijfmotorische bewegingen, 
motorische inzichten m.b.t. pengreep en schrijfhouding liggen aan 
de basis van een vlot handschrift. 
We kijken naar het schrijfproces, en niet (alleen) naar het 
eindproduct.

In deze vorming bekijken we:
 

   welke schrijfmotorische vaardigheden nodig zijn om vlot te kunnen schrijven;
   kort de leerlijn lateralisatie en fijne motoriek (owv de samenhang met schrijfmotoriek);
   hoe de leerlijn van een vlotte schrijfmotoriek opgebouwd wordt;
   hoe je deze onderliggende vaardigheden kan observeren;
   hoe je op verschillende (speelse) manieren deze vaardigheden kan stimuleren;
   welke hulpmiddelen en maatregelen voor sommige kinderen handig kunnen zijn.

Je ontdekt de meerwaarde van gerichte observatie bij schrijfmotorische problemen. Voortaan kan je samen in je team 
een leerlijn uitbouwen en oplossingsgericht handelen bij schrijfmoeilijkheden. 
De nascholingen ‘lateralisatie; fijne motoriek en schrijfmotoriek’ vormen een reeks en kan je als traject volgen.

_________________________________

 Van concentratieproblemen  
 tot ADHD 
Niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien wanneer 
het om concentratieproblemen, -stoornissen of ADHD gaat. 
Wanneer spreekt men bij kinderen van een gewone verstrooidheid, 
een concentratieprobleem of ADHD? Sommige kinderen zijn wel 
eens verstrooid in de klas of hebben moeite met iets af te werken. 
Anderen tonen weinig belangstelling, zitten er zo maar wat bij 
of storen soms andere kinderen. Maar er zijn ook kinderen die 
voortdurend storen, die ontzettend veel moeite hebben om de 
aandacht erbij te houden of die ook in de omgang met andere kinderen vastlopen.

In deze interactieve nascholing krijg je antwoorden op:

   Wat is het verschil en welke zijn de consequenties naar aanpak?
   Komt ADHD echt zo vaak voor of is het eerder een modeverschijnsel?
   Hoe maak je het onderscheid en vooral wat is eraan te doen?
   Is medicatie voor ADHD de enige oplossing of bestaan er ook andere behandelingen?
   Bestaan er tips om het kind te helpen wanneer het verstrooid is?
   Neem je dan best een strenge, dan wel een begripvolle houding aan?
   En tenslotte, hoe hou je als leraar het hoofd koel wanneer het weer eens niet lukt? 

Wil je concrete tips & tricks? Inschrijven!

• Doelgroep: leraren kleuter- en lager 
onderwijs 1ste graad

• Begeleiding: Cathy Crabbe 
(psychomotorisch remedial teacher, 
docent Motorische basisvorming aan de 
lerarenopleiding)

• Datum: do. 8 dec. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 

 – 105 euro (lunch incl.)

 – 275 euro - traject 3 dagen  
(lateralisatie en fijne motoriek incl.)

• Cursuscode: 22 074

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren

• Begeleiding: Maurits Wysmans 
(auteur en deskundige opvoedings-en 
gedragsproblemen) 

• Datum: di. 18 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.) 

• Cursuscode: 22 075
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 Veerkracht als antwoord op  
 stress, angst en faalangst bij  
 kinderen 
Alle kinderen komen in hun leven stressvolle gebeurtenissen tegen. 
Kinderen reageren soms heel verschillende op verandering. Het 
ene kind ontwikkelt meer veerkracht, het andere kind kan dezelfde 
gebeurtenis als trauma ervaren en jarenlang klachten ontwikkelen.
Zowel bij stressvolle gebeurtenissen als bij angst en faalangst is het 
zoeken naar welke controle we wel hebben, vaak het antwoord. Dit 
gegeven kaderen we ook in de corona-tijd.

Thema’s die aan bod komen:
 

   het stressbrein en oorzaken van stress;
   ontwikkeling van angst en faalangst;
   wat hebben kinderen nodig om hun ‘stressbrein’ tot rust te brengen;
   hoe werkt angst en faalangst;
   veerkracht en zelfvertrouwen ondersteunen in woorden en doe-dingen.

We leren hoe woorden en creatieve opdrachten kinderen kunnen helpen om veerkrachtig om te gaan met stress en 
angst. We werken met voorbeelden uit de klaspraktijk. 
Kom in makkelijk zittende kledij want we gaan ook zelf oefenen.

_________________________________

 Perfectionisme is ‘in’! 
Met perfectionisme is niet noodzakelijk iets mis. De lat hoger 
leggen, streven naar vervolmaking … zijn waardige doelen. Maar 
zelfs het gezonde perfectionisme kan doorschieten in het streven 
naar onbereikbare idealen. Op een bepaald moment ervaart het 
kind dat het niet voldoet, dat het niet oké is zoals hij/zij op in het 
leven staat. De druk op jonge, kwetsbare kinderen neemt ook alleen 
maar toe. Er ‘moet’ gepresteerd worden, de sociale media wemelen 
van de ‘perfecte’ selfies, de ‘mooiste’ resultaten en de ‘strafste’ 
huzarenstukjes …

Vind een antwoord op tal van vragen: 

   Hoe leert het kind zich te gedragen naar onbewuste verwachtingen van ouders, leraren, vrienden,  
de maatschappij ...?

   Hoe ontwikkelt het patroon van ‘goed’ te willen doen, de ‘beste’ te willen zijn? 
   Wat is een overlevingsstrategie?
   Wat is perfectionisme en hoe toont zich dat?
   Hoe groeit perfectionisme?
   Wat zijn de ‘nare’ gevolgen? 

Wil je concrete tips & tricks? Inschrijven!

• Doelgroep: leraren lager en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Datum: do. 26 jan. 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 076

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 
2de en 3de graad, zorgbegeleiders en 
directeuren

• Begeleiding: Lieve Van Beeck 
(integratieve psychotherapeute) 

• Datum: di. 18 okt. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 077
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 Onderwijs aan cognitief  
 begaafde kinderen 
Leraren besteden vaak en terecht heel wat aandacht aan het 
ondersteunen van kinderen voor wie leren op school moeilijker 
verloopt. Maar wat als kinderen juist veel sneller en gemakkelijker 
leren dan hun klasgenootjes? Hoe kan je deze cognitief begaafde 
kinderen in de klas herkennen? Hoe kan je op een haalbare manier 
compacten en verrijken inzetten om hen uit te dagen en ook aan het 
leren te krijgen? En wat met faalangst en onderpresteren?

In deze nascholing leer je:
 

   wat cognitieve begaafdheid of cognitief sterk functioneren is;
   hoe je cognitief begaafde kinderen in je klas kan herkennen;
   hoe je een kwaliteitsvol verrijkingsaanbod uitwerkt;
   welke de belangrijkste misverstanden over (onderwijs aan) cognitief begaafde kinderen zijn;
   hoe versnellen in een aanbod voor cognitief begaafde kinderen kan passen. 

We vertrekken vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten rond cognitieve begaafdheid, maar gaan uiteraard 
ook en vooral uitgebreid in op de concrete klaspraktijk!

_________________________________

 Game- en social media  
 verslaving: hoe ga je ermee  
 om? 
Games, social media, YouTube, soaps … ze zijn enorm populair 
bij jongeren en maken deel uit van hun dagelijkse bezigheden. 
Hoewel er kennis te halen valt uit deze kanalen en jongeren er 
dingen uit leren zoals het verbeteren van hun coördinatie en 
probleemoplossend denken ... kunnen ze voor sommigen verslavend 
werken met alle gevolgen van dien. Hun studies, concentratie, 
gezondheid en sociale leven gaan zienderogen achteruit. 
Tegelijkertijd halen deze jongeren er veel voldoening uit en geeft 
het hen een goed gevoel. Het is net dat goed gevoel dat verslavend 
kan werken. 

In deze interactieve vorming, kom je alles te weten over:

   Wanneer wordt gamen problematisch en is er sprake van een verslaving? 
   Wat zijn de oorzaken?
   Hoe kan je het herkennen in een vroeg stadium en wie is er extra vatbaar voor?
   Welk gedrag zien we thuis/op school?
   Hoe kan je het gesprek aangaan als leraar met een leerling, wanneer je je zorgen maakt? 
   Wanneer betrek je de ouders erbij?

Kortom, hoe moeten we in onze huidige maatschappij omgaan met gamegedrag bij jongeren en alle schermen om hen 
heen (pc, smartphone, tablet, gameconsoles, tv …). We reiken jullie tools aan om met deze jongeren aan de slag te 
gaan.

• Doelgroep: leraren lager onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Pieter Verachtert 
(onderzoeker, trainer ExCEL)

• Datum: di. 7 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.) 

• Cursuscode: 22 078

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 
2de en 3de graad, zorgbegeleiders en 
directeuren

• Begeleiding: 

 – Natalie De Schepper 
(klinisch psychologe en integratief 
psychotherapeute)

 – Gaetan Bourgignon 
(ervaringsdeskundig m.b.t. 
gameverslaving)

• Datum: wo. 23 nov. 2022, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 079
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 Het gekaapte brein -  
 Verslaving bij tieners en  
 jongeren 
Verslavingen komen in elke tijdsperiode en op elke plaats voor. 
Het zijn grote problemen, die met de menselijke natuur verbonden 
lijken. Dat bijna 20% van de Belgen ooit met verslaving te kampen 
krijgt, bewijst dat het probleem groot is.
Ook jongeren gebruiken drugs en alcohol, vaak nog meer dan 
volwassenen. Ze beginnen vaak al vroeg met experimenteren en 
hebben daarvoor diverse redenen. Ze zijn echter extra kwetsbaar voor  
de risico’s en gevaren omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Vind een antwoord op vragen als: 
 

   Waarom experimenteren tieners met hun uiterlijk, roken, drinken, drugs, seks ...?
   Wat is een verslaving?
   In de hersenen bevindt zich een beloningscentrum, hoe werkt dat precies?
   Hoe kwetsbaar zijn tieners/jongeren?
   Wanneer is er sprake van misbruik i.p.v. gebruik? 
   Hoe ga je erover in gesprek? 

Wat ouders niet altijd weten/begrijpen is dat ze hun kinderen vaak onbewust richting verslaving sturen en scholen zijn 
dan uiteraard de plekken waar tieners/jongeren veel contacten leggen en informatie en ervaringen uitwisselen. 
Naast inzichten en begripsvorming krijg je een heleboel tips en tricks uit ACT (Acceptation and Commitment Therapy). 

• Doelgroep: leraren lager onderwijs 
2de en 3de graad, zorgbegeleiders en 
directeuren 

• Begeleiding: Lieve Van Beeck 
(integratieve psychotherapeute)

• Datum: do. 9 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro 

• Cursuscode: 22 080
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 Omgaan met kinderen/  
 jongeren met ASS 
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 Psycho-educatie bij personen  
 met autismespectrumstoornis 
In deze navorming staan we stil bij de manier waarop mensen met 
autismespectrumstoornis leren over zichzelf. Ze stellen zelf ook 
vragen bij hun diagnose en worstelen soms met hun zelfbeeld. We 
belichten valkuilen en voorwaarden om tot psycho-educatie over te 
gaan. Het centrale doel van psycho-educatie is om personen met 
autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en 
hoe ermee om te gaan. 
    
In deze vorming bekijken we:
 

   Wanneer we de diagnose kunnen bespreken en hoe we dit kunnen aanpakken.
   Waarom het beter is om de diagnose wel of niet ter sprake te brengen.
   Wie welke rol opneemt in psycho-educatie.
   Hoe je aan psycho-educatie kan doen, bijvoorbeeld via bepaalde hulpmiddelen.

Thomas Fondelli werkt o.a. voor Autisme Centraal en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Hij is auteur van 
verschillende boeken en werkt als psychotherapeut in een eigen praktijk. Benieuwd om zijn verhaal te horen? Dan 
nodigen wij jou graag uit voor deze lezing.

_________________________________

 Emotionele ontwikkeling bij  
 personen met  
 autismespectrumstoornis 
De emotionele ontwikkeling van mensen met 
autismespectrumstoornis verloopt wel eens anders. Zowel voor 
de persoon met autisme als voor de omgeving is dit soms een 
zoektocht. We horen bijvoorbeeld vaak dat het belangrijk is om over 
je emoties te durven praten, maar laat dat nu net niet altijd eenvoudig zijn. In deze navorming krijg je handvatten om 
hiermee aan de slag te gaan.

In deze vorming bekijken we:

   Wat je kan helpen bij het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling. 
   Hoe je verwachtingen kan afstemmen op de emotionele ontwikkeling.
   Hoe je personen met autisme kan ondersteunen in het reguleren van en het communiceren over hun emoties.

Zowel theoretische inzichten als praktijkvoorbeelden krijgen een plaats in deze vorming.

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners, begeleiders, ouders …

• Begeleiding: Thomas Fondelli  
(Autisme centraal)

• Datum: di. 8 nov. 2022,  19 - 21.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 40 euro

• Cursuscode: 22 081-1

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners, begeleiders, ouders …

• Begeleiding: Nele Janssen

• Datum: di. 29 nov. 2022, 18.30 - 21.30u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 40 euro

• Cursuscode: 22 081-2
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 Het informeel netwerk van  
 personen met  
 autismespectrumstoornis  
 versterken 
In deze vorming bekijken we hoe je een netwerk kan uitbouwen en 
versterken rondom een persoon met autisme. We gaan uit van de 
kracht van dat netwerk, want samen sta je sterker.

In de sessie bekijken we:
 

   Waarom het belangrijk is om een netwerk uit te bouwen.
   Wanneer we kunnen spreken van een ondersteunend netwerk.
   Wat we in de praktijk kunnen doen om een netwerk uit te bouwen en te versterken.

Thomas Fondelli werkt o.a. voor Autisme Centraal en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Hij is auteur van 
verschillende boeken en werkt als psychotherapeut in een eigen praktijk. Benieuwd om zijn verhaal te horen? Dan 
nodigen wij jou graag uit voor deze lezing.

_________________________________

 Leerlingen met  
 autismespectrumstoornis in  
 klas- en schoolcontext 
In deze sessies worden school-, leerkracht-, taak- en 
leerlingkenmerken kritisch bekeken vanuit een auti-bril, met als doel 
om het onderwijs beter af te stemmen op de noden van kinderen en 
jongeren met autismespectrumstoornis (ASS). 
Enige voorkennis over het autistisch denken wordt verwacht. 

In deze vorming komen volgende onderwerpen aan bod:

   het leerproces van iemand met ASS;
   handelingsgerichte aanpak op maat;
   zelfdeterminatietheorie;
   ASS en executieve functies.

In deze meerdaagse vorming krijg je de kans om theoretische inzichten te linken met voorbeelden uit de praktijk.

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners, begeleiders, ouders …

• Begeleiding: Thomas Fondelli  
(Autisme centraal)

• Datum: di. 13 dec. 2022, 19 - 21.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 40 euro 

• Cursuscode: 22 081-3

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners …

• Begeleiding: Anke Deckers (docent, 
coach en coachtrainer lerarenopleiding 
Thomas More)

• Data: 

 – di. 14 feb. 2023

 – di. 28 feb. 2023

 – di. 21 maart 2023 

 – di 18 april 2023, 18.30 - 21.30 u. 

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 160 euro

• Cursuscode: 22 081-4
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 Autismevriendelijk toerisme 
Een (school)reis is iets waar we met z’n allen naar uitkijken, toch? 
Voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis is dat 
echter geen evidentie.
In deze vorming bekijken we hoe je autismevriendelijk toerisme kan 
aanpakken in de voorbereiding, tijdens de uitstap en erna. 

We bespreken vragen als:
 

   Wat is toerisme en waarom heeft iedereen er recht op?
   Waarom is reizen een uitdaging voor personen met autismespectrumstoornis?
   Hoe ziet het landschap van autismevriendelijk toerisme in Vlaanderen er vandaag uit?
   Hoe kunnen mensen met autismespectrumstoornis zich voorbereiden?
   Hoe kunnen we transport, overnachting en activiteiten autismevriendelijk aanpakken?

Sien Depoortere is master in de Klinische Psychologie en koos ervoor om zich in een aanvullende master Toerisme toe 
te spitsen op toerisme voor personen met autisme. 
In 2018 richtte ze de organisatie Toerisme voor Autisme op, met als doel om personen met autisme de kans te bieden 
om stressvrij op vakantie te gaan.
Ben jij op zoek naar praktische handvatten en verdiepende kennis om met dit thema aan de slag te gaan? Dan ben je 
van harte welkom op deze vorming.

_________________________________

 Kinderen en jongeren  
 begeleiden naar een  
 toekomst. Een kritische blik  
 op enkele evidenties. 
Werken met kinderen en jongeren, is werken aan hun toekomst. 
Een kind met autisme noodzaakt ouders en begeleiders om actiever 
bij die toekomst stil te staan. We hanteren hierbij vaak enkele 
onbewuste leidraden, zaken die we als evidentie beschouwen. Daar willen we in deze vorming kritisch bij stilstaan. 

In de sessie bespreken we evidenties als:

   Je moet een toekomst hebben.
   Je toekomst moet je eigen keuze zijn.
   Je toekomst moet een rationeel gemotiveerde keuze zijn.
   Je toekomst moet haalbaar en realistisch zijn.
   Je toekomst moet ‘van de eerste keer juist’ zijn.
   Je toekomst moet bevredigend zijn.
   Je moet een doel hebben dat aanzet tot actie.

Deze lezing laat je niet los als je de zaal verlaat. Thomas Fondelli zet je aan het denken... 

Hij werkt o.a. voor Autisme Centraal en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Hij is auteur van verschillende boeken 
en werkt als psychotherapeut in een eigen praktijk. 

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners, begeleiders, ouders …

• Begeleiding: Sien Depoortere

• Datum: di. 25 april 2023, 18.30 - 21 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 40 euro 

• Cursuscode: 22 081-5

• Doelgroep: leraren, zorgcoördinatoren, 
ondersteuners, begeleiders, ouders …

• Begeleiding: Thomas Fondelli (Autisme 
centraal)

• Datum: di. 16 mei 2023, 18.30 - 21.30 u.

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 40 euro

• Cursuscode: 22 081-6
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 Communicatie 
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 Introductiecursus verbindend  
 communiceren: eerlijke  
 contacten, voedende relaties  
 … van GELIJK naar GELUK 
Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over 
anderen heen? Heb je snel de indruk dat iemand je bekritiseert? 
Zeg je, vaker dan je lief is, kwetsende dingen? Verlies je jezelf 
soms in conflicten? Wil je je mening beter kunnen formuleren? 
Wil je opkomen voor jezelf en daarin authentiek zijn met respect 
voor jezelf en de ander? Wil je jouw empathische vaardigheden 
vergroten? Wil je ontdekken wat je (zelf)oordelen je te vertellen 
hebben? Wil je anders omgaan met je kwaadheid? Wil je ook kijken 
voorbij gelijk/ongelijk?

Tijdens de twee introductiedagen: 
 

   Maak je kennis met geweldloze conflicthantering/communicatie. 
   Krijg je een theoretisch kader a.d.h.v. ervaringen van deelnemers. 
   Krijg je inzichten in het ontstaan van geweld/conflicten. 
   Ontdek je je eigen, al dan niet helpende, communicatiepatronen. 
   Focussen we op het zend- en ontvanggedeelte van communicatie.
   Staan verbinding met jezelf én de ander centraal.

Behalve inzicht krijgen in bepaalde denkkaders en visies, doen we ervaring op via rollenspel, uitwisseling, de 
dansvloeren, vergevingsproces, e.a.

_________________________________

 Praten met kinderen die het  
 moeilijk hebben, hoe doe je  
 dat? 
Met kinderen op weg gaan, het is een hele klus! We willen ook 
nog graag dat ze zich goed in hun vel voelen én komen vertellen 
wanneer er hen iets dwarszit. Hoe doe je dat als leraar? We zoeken 
uit hoe kinderen communiceren en hoe we hen kunnen helpen 
om hierin te groeien. Hoe zorg je ervoor dat een kind zijn verhaal 
kwijt kan en zich geholpen voelt? Hoe kan je aan de slag gaan met 
kindgesprekken?

Thema’s die aan bod komen:

   het kader van de integratieve communicatie
   contact maken en verdiepende vragen stellen
   tekenen als taal
   gevoelens van kinderen begrijpen en troosten
   begrenzen ook als het moeilijk is 
   afweermechanismes en effectief reageren
   de invloed van de rugzak uit de kindertijd

In deze training leer je een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met kinderen tot 
twaalf jaar. Ze zijn erop gericht om achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen. De training is 
praktijkgericht. Er wordt in kleine groepjes geoefend met de eigen klassituatie als uitgangspunt.
Je ontvangt het certificaat: ‘De basis van emotionele communicatie’.

• Doelgroep: leraren basis- en 
secundair onderwijs, zorgbegeleiders, 
leerlingbegeleiders, directeuren

• Begeleiding: Annelies Peeters 
(psychotherapeute, coach en trainer 
in geweldloze Communicatie volgens 
Marshall Rosenberg)

• Datum: 

 – ma. 24 okt. 2022

 – ma. 21 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 082

• Doelgroep: leraren basisonderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Data: 

 – wo. 11 jan. 2023

 – wo. 25 jan. 2023

 – wo. 8 feb. 2023, 9 - 12 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 150 euro

• Cursuscode: 22 083
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 Praten met pubers, hoe doe je  
 dat? Communicatietraining 
Een puber is volop bezig om zich los te maken van zijn nest. 
Dat gaat gepaard met heel wat onzekerheden, soms verstopt in 
overmoedig of stoer gedrag. Daardoor gaan pubers ook anders 
communiceren, of je soms ook letterlijk buiten sluiten.
Als leraar kunnen we wel degelijk bijdragen aan het emotionele 
welbevinden van onze leerlingen. Onderzoek wijst uit dat jongeren 
hun zorgen in de eerste plaats met vrienden delen, daarna met een 
vertrouwenspersoon en dan pas met hun ouders.
Deze online training wil handvaten geven bij het communiceren met 
jongeren vanaf 12 tot 16 jaar. 

Thema’s in deze nascholing:
 

   integratief communicatiekader
   de ontwikkeling van het puberbrein
   de basis van contact met nood aan erkenning en begrenzing
   wat als pubers heftig reageren 
   mentaliseren als antwoord
   (post)corona en waarom vooral jongeren zo kwetsbaar zijn
   kwetsbaarheid als kracht 

We gaan online praktijkgericht aan de slag met situaties uit de klaspraktijk. We oefenen in kleine groepjes in breakout 
rooms. Je ontvangt het certificaat: ‘De basis van emotionele communicatie’.

_________________________________

 Oudergesprekken: Wat moet  
 je hiermee als leerkracht? 
Uitgangspunt is het idee dat de opvoeding van ‘onze’ kinderen een 
gezamenlijke onderneming is. Het valt echter meermaals op dat 
de opvattingen van ouders en leraren over de pedagogische taak 
van de school en de afstemming tussen school en gezin verschillen. 
Ondanks het feit dat ouders en leraren het allerbeste wensen voor 
de leerlingen en beide partijen profijt halen uit een constructief 
gesprek, raakt men soms niet verder dan goede bedoelingen.

Tijdens deze interactieve vorming staan we stil bij:

   de verschillende zienswijzen van ouders en leraren;
   het herkennen van de echte boodschap;
   de verschillende soorten gesprekken: adviesgesprekken, helpende gesprekken, assertieve/confronterende en 

slechtnieuwsgesprekken;
   maar ook hoe de opstelling van stoelen en tafels op school en in de klas een gesprek kunnen kleuren. 

Ouders vinden het belangrijk dat leraren proberen om hen echt te begrijpen en daarbij oog hebben voor de soms zeer 
specifieke omstandigheden in het gezin. Ze willen ook dat er voldoende tijd wordt genomen om naar hen te luisteren 
en dat hun zorgen ernstig worden genomen. Wil jij een ‘beter’ luisterend oor ontwikkelen?

• Doelgroep: leraren lager (3de graad) en 
secundair (1ste en 2de graad) onderwijs, 
zorgbegeleiders en leerlingbegeleiders

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Data: 

 – do. 2 feb. 2023, 9 - 12u.

 – wo. 8 maart 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: online

• Prijs: 100 euro 

• Cursuscode: 22 084

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs 1ste graad, zorgbegeleiders en 
CLB-medewerkers 

• Begeleiding: Gie Mertens  
(rijke ervaring als leerkracht en 
directeur Basisonderwijs, praktijklector 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – di. 22 nov. 2022, 9 - 15.30 u.

 – wo. 18 jan. 2023, 14 - 16 u (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 145 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 085
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 Oudercommunicatie; wat  
 moet je hiermee als school? 
Als directeur voer je gesprekken met ouders. En soms lopen
die gesprekken prima: we verstaan elkaar, er wordt constructief
geluisterd en naar een oplossing gezocht, de goede intenties van
beide partijen worden gezien, de leerling vaart er wel bij. Maar soms
loopt het niet zoals we willen: het doel wordt niet bereikt, onze
goede bedoelingen worden niet gezien, emoties verhinderen dat er
wordt geluisterd, het gesprek vergt veel energie en zindert na.

In deze vorming verkennen we op een interactieve en 
waarderende manier:
 

   de aanwezige oudercommunicatie op school;
   de huidige aanpak en worden we zo bewust van eigen sterktes en uitdagingen; 
   ingebrachte casussen en geven hierbij theoretische duiding en inspiratie; 
   verschillende soorten gesprekken en oefenen vaardigheden in. 

Good practices van oudercommunicatie en praktische tools om beter oudergesprekken te voeren worden uitgewisseld. 
Je gaat naar huis met een frisse kijk op gesprekken met ouders, heel wat praktische tools en vooral gesterkt om deze 
gesprekken te voeren.

• Doelgroep: leidinggevenden basis- en 
secundair onderwijs

• Begeleiding: Gie Mertens 
(rijke ervaring als leerkracht en 
directeur Basisonderwijs, praktijklector 
Lerarenopleiding Thomas More)

• Data: 

 – do. 20 april 2023, 9 - 15.30 u.

 – wo. 24 mei 2023, 14 - 16 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 145 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 086
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 Gedrag &  
 sociale vaardigheden 
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 Ontspannen mag, nee moet …  
 ook in de klas! 
We kennen het allemaal: kinderen die moeilijk kunnen stilzitten, 
een klasgroep die het druk heeft. Via verhalen, fantasie, spelletjes 
en creatieve werkvormen werken we aan ontspanning binnen onze 
klasgroep. 

Tijdens deze interactieve navorming: 
 

   Kan je zelf aan de lijve ervaren wat deze werkvormen met je doen. 
   Ontdek je hoe je ademhalingsspelletjes kan inzetten om kinderen 

tot rust te brengen voor een toets. 
   Leer je hoe je via verhalen en het gebruik van fantasie rust kan brengen bij kinderen. 
   Krijg je ideëen en werkvormen om de kinderen in jouw klas ook tijdens de lessen muzische vorming tot rust te laten 

komen.

Na deze vorming kan je meteen aan de slag met alle werkvormen. Zin in een inspirerende sessie die je tot rust kan 
brengen? Schrijf je in! 

_________________________________

 Ontspanning in de klas door  
 middel van de kriebelkoffer! 
Benieuwd hoe je de inhoud van de kriebelkoffer kan inzetten in de 
klas? Hoe je rust kan brengen en op die manier ook de sfeer kan 
verbeteren? Hoe je door onderlinge aanraakspelletjes pesten kan 
verminderen?

Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met de 
kriebelkoffer: 

   Je zal zien (en voelen) dat de inhouden meteen inzetbaar zijn in de klaspraktijk. 
   Je krijg tips over hoe je de inhoud van de koffer kan integreren binnen een thema.
   Tijdens positief onderling contact, zal je zelf ervaren dat oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, vrijkomt 

en je instant een goed gevoel geeft. 
   Een rijk aanbod aan ontspannings- en onderlinge kinderrelaxatietechnieken zal dat hormoon ook vrijmaken bij de 

kinderen.
   Wekelijks of tweewekelijks toepassen van deze aangename technieken zal duidelijk merkbaar, voelbaar worden in 

de klas.

Ontspannen kinderen voelen zich gelukkiger en bewegen zich daardoor gemakkelijker in een groep. Dit verbetert de 
leerprestaties en vermindert het pestgedrag onder klasgenoten. Willen we dat niet allemaal?

• Doelgroep: leraren kleuter- (vanaf 5 jaar) 
en lager onderwijs (onderbouw), ook 
voor zorgbegeleiders

• Begeleiding: Greet Mussels  
(leraar lager onderwijs, kinderyogadocent 
en integratieve psychotherapeute)

• Datum: wo. 26 april 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 087

• Doelgroep: leraren kleuter- (vanaf 4 jaar)  
en lager onderwijs 1 ste graad, 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Greet Mussels  
(leraar lager onderwijs, kinderyogadocent 
en integratieve psychotherapeute)

• Datum: wo. 11 jan. 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 088
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 Een lespakket rond  
 stressreductie en de  
 kriebelkoffer zorgen voor rust  
 in je klas! 
Benieuwd hoe je de inhoud van de kriebelkoffer kan inzetten in de 
klas? Hoe je rust kan brengen en op die manier ook de sfeer kan 
verbeteren? Hoe je door onderlinge aanraakspelletjes pesten kan 
verminderen?

Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met de kriebelkoffer: 
 

   Je zal zien/voelen dat de inhouden meteen inzetbaar zijn in de klaspraktijk. 
   Tijdens positief onderling contact, zal je zelf ervaren dat oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, vrijkomt 

en je instant een goed gevoel geeft. 
   Een rijk aanbod aan ontspannings- en onderlinge kinderrelaxatietechnieken zal dat hormoon ook vrijmaken bij de 

kinderen.
   Een lespakket van 5 lessen om in de klas meteen aan de slag te gaan rond stress.
   Inspiratie om stress op een leuke manier bespreekbaar te maken. 
   Wekelijks of tweewekelijks toepassen van deze aangename technieken zal duidelijk merkbaar, voelbaar worden in 

de klas.

Ontspannen kinderen voelen zich gelukkiger en bewegen zich daardoor gemakkelijker in een groep. Dit verbetert de 
leerprestaties en vermindert het pestgedrag onder klasgenoten. Willen we dat niet allemaal?

_________________________________

 Het gedrag van kinderen  
 bekeken door een nieuwe  
 bril. Zelfsturing als doelstelling 
Nieuwe wetenschappelijke bevindingen geven ons informatie 
over hoe mensen gedrag aanleren. We bekijken veel gebruikte 
strategieën in het onderwijs (vb. straffen en belonen) en evalueren 
deze in het licht van nieuwe kennis. 

Volgende thema’s komen aan bod: 

   We verklaren waarom bepaalde strategieën geen, een korte termijn of juist wel een effect hebben. 
   Op deze manier kunnen we efficiënter handelen als kinderen moeilijk gedrag stellen. 
   Met de langetermijneffecten als uitgangspunt maken we keuzes over hoe we met kinderen omgaan. 
   Omdat we als leerkracht nu eenmaal niet alles kunnen gezien hebben en niet elke situatie kunnen begeleiden, 

werken we aan een plan van aanpak met als doelstelling ‘zelfsturend gedrag’. 
   We willen kinderen vaardigheden aanleren waardoor zij op termijn hun gedrag zelf leren organiseren en hen leren 

om goede beslissingen te nemen. 
   We willen zo vermijden dat kinderen opstandig worden en met niets nog te straffen of te belonen zijn.

Aan de hand van beeldmateriaal uit de klas bekijken we hoe jij dit ook in jouw klas kan implementeren. 
Meer weten? Inschrijven!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs en 
zorgbegeleiders

• Begeleiding: Greet Mussels  
(leraar lager onderwijs, kinderyogadocent 
en integratieve psychotherapeute)

• Datum: wo. 11 jan. 2023, 9 - 12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 55 euro

• Cursuscode: 22 089

• Doelgroep: leraren kleuter- (5 jaar) en 
lager onderwijs (onderbouw) ook voor 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Inneke Thyssen 
(kinderpsychologe en psychotherapeute)

• Datum: di. 25 okt. 2022, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 090
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 Klasmanagement en omgaan  
 met gedragsproblemen 
Een leraar heeft het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij 
leerlingen die het hem knap lastig maken. Ze storen de les, negeren 
regels en afspraken en moeten voortdurend tot de orde worden 
geroepen. Anderzijds zijn er ook stille, angstige en teruggetrokken 
leerlingen waar hij zich zorgen over maakt. Zij kampen met een 
dipje, worden gepest of lijden onder de situatie thuis. Over al deze 
leerlingen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd.

In deze interactieve nascholing:  
 

   geven we geen opsomming van recepten/tips voor de begeleiding van leerlingen;
   kiezen we voor een kader dat leraren helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen 

onderwijsleersituaties; 
   vragen we ons niet af wat er mis is met de leerling; 
   gaan we na hoe interacties tussen leraren, leerlingen en ouders kunnen verbeteren;
   vertrekken we van een beschrijving van gedragsproblemen in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die 

moeilijkheden systematisch in kaart brengt/verheldert.

Wil je leren hoe je de ernst en complexiteit van deze situaties in de klas kan taxeren en welke ondersteuning de 
leerling binnen en buiten de klas nodig heeft? Schrijf je in! 

_________________________________

 Hoe sociale vaardigheden van  
 kinderen vergroten? 
Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen 
spelen, om vrienden te maken, om samen te leven … Bij sommige 
kinderen verlopen die contacten niet zo vlot, waardoor ze meer en 
meer ‘alleen’ komen te staan. 
Hoe kan je deze kinderen ‘sterker’ maken? Door hun zelfvertrouwen 
te versterken en hen sociale inzichten in relaties bij te brengen.

We gaan praktijkgericht aan de slag: 

   met speelse en creatieve spelletjes en opdrachten uit diverse 
sociale vaardigheidsprogramma’s; 

   met methodieken die je kan inzetten om te werken aan groepsvorming, om kinderen beter te laten samen spelen of 
om in de school een SOVA-training te kunnen aanbieden; 

   met als voornaamste opzet kinderen doorheen spelletjes, rollenspel, tekeningen, kleien, verbeelden en 
fantasieoefeningen nieuwe sociale vaardigheden aan te leren. 

Je gaat naar huis met een boel materialen om zelf aan de slag te kunnen. Er is een draaiboek, lijst van de spelletjes en 
de herinnering aan hoe plezant het was om te spelen!

• Doelgroep: leraren lager en secundair 
onderwijs 1ste graad

• Begeleiding: Maurits Wysmans 
(auteur en deskundige opvoedings-en 
gedragsproblemen)

• Datum: vrij. 20 jan. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 091

• Doelgroep: leraren lager en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Data: 

 – do. 2 maart 2023, 9 - 15.30 u.

 – do. 16 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 092
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 Ouders begrijpen -  
 ouders begrenzen 
De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het ‘liefste’ wat ouders ons 
toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als 
het over ‘hun’ kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er 
goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training. 
Gedeelde zorg van ouders en leraren komt kinderen immers ten 
goede. 

Deze interactieve nascholing leert je een aantal communicatieve 
basisvaardigheden: 

   contact maken; 
   spreken vanuit observatie en positieve krachten van het kind; 
   leiding nemen en leiding geven; 
   je grenzen aangeven en de juiste afstand bewaren; 
   je te verbinden met collega’s. 

Daarenboven: 
   kijken we naar de diversiteit die onze klas binnen komt;
   werken we vanuit het schema van kruispuntdenken; 
   leren we de verschillende posities van ouders, leraren en de school te zien die rust brengen in het contact
   leren we over het loyaliteitsmechanisme

In deze vorming gaan we praktijkgericht aan de slag. We oefenen in het communiceren met ouders over hun kinderen, 
ook als het moeilijk gaat. Voortaan heb je wat minder kopzorgen over de oudercontacten!

_________________________________

 Begripvol en begeleidend  
 begrenzen van kinderen en  
 ouders 
Als directie of zorgleraar worden we vaak ingeschakeld als het 
contact tussen leraar en kind of tussen leraar en ouder niet vlot 
meer verloopt. Op dat moment voelen we dat kinderen of ouders 
in een afweerreactie zitten en zich terugtrekken. De start van zo’n 
herstelgesprek is dan ook niet makkelijk.

Tijdens deze interactieve nascholing komen volgende thema’s aan 
bod:

   oefenen in communicatie aan de hand van een helder communicatiekader; 
   verklaringen waarom kinderen, ouders maar ook collega’s soms zo emotioneel reageren in een gesprek; 
   afstand nemen en verbinding maken;
   herstelgesprekken voeren;
   loyaliteiten waarin ouders en kinderen met elkaar verbonden zijn;
   superdiversiteit die onze scholen binnenkomt;
   kader van het kruispuntdenken. 

We gaan praktijkgericht aan de slag met een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in jouw 
contacten met kinderen, collega’s en ouders. Ze zijn erop gericht de achterliggende gevoelens en reacties van het 
kind, de collega en de ouders beter te begrijpen en tegelijk te begrenzen waar nodig. Benieuwd naar deze aanpak? 
Inschrijven!

• Doelgroep: leraren basis- en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Datum: do. 24 nov. 2022, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 093

• Doelgroep: zorgbegeleiders, 
beleidsondersteuners en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Data: 

 – do. 23 maart 2023, 9 - 15.30 u.

 – do. 27 april 2023, 9 - 12 u. (online)

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 155 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 094
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 Detecteren en ombuigen van  
 moeilijk gedrag bij kleuters 
Een vulkaantje, een knuffelende en platknijpende kleuter, een 
brokkenmaker of … we kennen ze allemaal. Soms worden andere 
kleuters bang of komen ouders klagen, maar jij weet wel beter … jij 
kent jouw kleuters en hun rugzakjes. Maar hoe ga je er mee om?

Tijdens deze interactieve vorming kom je alles te weten over:

   het verschil tussen moeilijk en grensoverschrijdend gedrag;
   de oorzaken en de achterliggende behoeften van het kleutergedrag; 
   het onderscheid tussen afreageren, ontladen en kanaliseren;
   verschillende aanpakken afhankelijk van de ernst van het gedrag;
   hoe kleuters hun gevoelens op gepaste wijze leren uiten zodat ze hun ‘ongewenste’ gedrag niet meer nodig 

hebben als signaal.

We oefenen concreet met een aantal verbale en non-verbale methodes die kleuters leren om stap voor stap hun 
emoties te kanaliseren. We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk. Benieuwd naar onze 
aanpak? Schrijf je in! 

_________________________________

 Aanpakken van moeilijk  
 gedrag bij kinderen in de  
 lagere school 
Een kind doet anderen steeds weer pijn, een ander kind is licht 
ontvlambaar en ontploft om de haverklap... hoe blijven we dit 
allemaal managen? Elk kind is anders en heeft een andere aanpak 
nodig, daarom bestaat er ook niet één methode die een antwoord 
kan bieden.
We zoomen in deze navorming in op verschillende manieren van 
reageren als een kind moeilijk gedrag stelt.

Tijdens deze interactieve vorming:

   kijken we naar moeilijk gedrag als signaal;
   zoeken we uit waarmee het gedrag te maken heeft; 
   kijken we naar methodes die rust brengen;
   oefenen we in het contact maken met een kind dat achter de muur van afweer zit; 
   reiken we een aantal non-verbale methoden aan die kinderen leren om stap voor stap hun emoties te kanaliseren. 

We gaan praktijkgericht oefenen om in onze kracht te blijven staan zonder in de macht te gaan. We kijken hoe we ons 
kunnen laten ondersteunen door onze collega’s, directies en ouders. We werken met concrete voorbeelden uit de klas- 
en schoolpraktijk. Wil jij sterker in je schoenen staan? Schrijf je in! 

• Doelgroep: leraren kleuter- 
en buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Datum: do. 1 dec. 2022, 9 -15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 095

• Doelgroep: leraren lager en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Lies Ledegen  
(integratieve kindertherapeute)

• Datum: do. 19 jan. 2023, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 096
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 Preventief omgaan met  
 probleemgedrag 
Steeds meer scholen krijgen te maken met kinderen die 
probleemgedrag stellen. Ze zoeken antwoorden om hiermee beter 
te kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen moeilijk 
gedrag stellen omdat ze het moeilijk hebben. Probleemgedrag 
kan worden aangepakt op twee manieren: preventief en curatief. 
We nemen onze eigen school/klas onder de loep en leren wat 
we preventief kunnen verbeteren. We denken ook na over 
mogelijkheden tot het aanpakken van probleemgedrag.

Tijdens deze interactieve nascholing verwerf je inzichten over: 

   Waarom kinderen moeilijk gedrag stellen. Gaat het echt om probleemgedrag of eerder om ‘onaangepast 
schoolgedrag’?

   De vijf pijlers van G. Patterson. Zij zijn de handvatten die leiden naar een preventieve aanpak en zorgen voor 
duidelijkheid en warmte in de omgang met kinderen. 

   Wat te doen als kinderen, ondanks een preventieve aanpak, toch probleemgedrag blijven stellen, vaak in de vorm 
van agressie. 

Het doel van de nascholing is de deelnemers concreet bruikbaar materiaal aan te reiken om een schoolanalyse te 
kunnen maken m.b.t. de wijze waarop de school preventief omgaat met kinderen die moeilijk gedrag stellen.

_________________________________

 Samen sterker in gezag.  
 Nieuwe Autoriteit en  
 Geweldloos Verzet op school 
Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (Haim Omer) staan 
voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus 
op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het 
uitbouwen van steunnetwerken en éénzijdige acties gericht tegen 
probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. 
Geweldloos Verzet kadert in een nieuwe invulling van de positie 
van de leraar: niet boven of naast de leerling maar vanuit een 
volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, 
“ik houd vol”. 
Het gedachtegoed als krachtig antwoord op de onmacht die veel 
leraren en schoolteams ervaren.

In deze basisopleiding ontdek je hoe. Volgende inhouden komen aan bod: 

   hedendaags gezag op basis van Geweldloos Verzet
   vermijden van escalatie en uitgestelde reactie
   waakzame zorg en aanwezigheid
   relatie, transparantie
   het mobiliseren van een steunnetwerk
   specifieke interventies, zoals aankondiging, aanwezige schorsing en herstelacties

Ons doel is te onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jou kan betekenen. We passen de tools 
en basishouding meteen toe op jouw ervaringen.

• Doelgroep: leraren basis- en 
buitengewoon onderwijs

• Begeleiding: Albert Janssens 
(onderwijzer met praktijkervaring in het 
basisonderwijs, in type 3, in het Buso 
OV3 en in de lerarenopleiding)

• Datum: do. 24 nov. 2022, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 097

• Doelgroep: leraren basis- en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Hilde Leonard 
(initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk 
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet 
op school)

• Data: 

 – vrij. 18 nov. 2022, 9 - 15.30 u. 

 – ma. 5 dec. 2022, 9 - 15.30 u. 

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 098
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 Ruzies tussen kinderen  
 herstelgericht aanpakken 
Conflicten horen bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk om 
er zelf uit te geraken. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Ruzies 
die niet opgelost geraken kunnen een negatieve domper zetten op 
relaties tussen kinderen en de klassfeer.
Het hersteldenken biedt een aantal boeiende kapstokken om in de 
praktijk met conflicten tussen kinderen aan de slag te gaan.

Tijdens deze interactieve vorming komen volgende thema’s aan 
bod:

   Waar draaien conflicten tussen kinderen om?
   Wanneer kom je als leerkracht tussen, wanneer laat je het aan de kinderen over? 
   En als je tussenkomt, wat is dan je rol? 
   Een disciplinerende versus herstelgerichte aanpak: waarom kiezen voor herstelgericht werken?
   Wat betekent herstelgericht hanteren van conflicten concreet? 
   De basishouding en het inoefenen van specifieke vaardigheden: luisteren naar gevoelens en behoeften, oplossingen 

genereren, bemiddelen.
   Mogelijke problemen, zoals conflicten die blijven aanslepen, kinderen die conflicten niet willen oplossen, 

machtsverschil en beginnend pestgedrag herstelgericht aanpakken.

In deze opleiding vind je bouwstenen voor meer harmonie in je klasgroep.

_________________________________

 Talentgedreven werken aan  
 een positieve, succesvolle  
 schoolcultuur! 
Gelukkige en zelfverzekerde medewerkers, dat wenst toch elke 
directie? Door de talenten van je medewerkers zichtbaar te maken 
en actief in te zetten, bouw je mee aan een positieve schoolcultuur. 
Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen 
voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief 
zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

We behandelen vragen zoals:

   Wat zijn talenten precies? 
   Hoe ontdek je de talenten van je medewerkers?
   Hoe ontwikkel je die talenten?
   Welke vaardigheden kunnen ze aanleren om meer uit hun talenten te halen?

Je krijgt tips en tools die je helpen om in gesprek te gaan met je medewerkers over hun talenten. We werken zeer 
praktijkgericht tijdens deze tweedaagse vorming aan een strategie naar een talentgedreven aanpak waarbij de focus 
ligt op het begeleiden van je medewerkers zodat ze vol zelfvertrouwen voor de klas staan. We gaan voor talentvolle 
medewerkers die vol zelfvertrouwen die positieve schoolcultuur succesvol mee uitdragen!

• Doelgroep: leraren basis- en 
buitengewoon onderwijs, 
zorgbegeleiders en directeuren 

• Begeleiding: Hilde Leonard 
(initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk 
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet 
op school)

• Datum: do. 2 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 099

• Doelgroep: zorgbegeleiders, directeuren 
en beleidsondersteuners

• Begeleiding: Ilse Gauthier 
(talentencoach en -trainer, auteur van het 
boek Talentenontwikkeling coachen)

• Data: 

 – di. 7 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

 – vrij. 3 maart 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 100
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 Talentgedreven werken aan  
 een positieve, succesvolle  
 schoolcultuur - verdieping 
Tijdens de tweedaagse basisvorming heb je kunnen kennismaken 
met de talentgedreven manier van werken met focus op het 
begeleiden van je medewerkers. Talentvolle medewerkers dragen 
immers bij aan een positieve schoolcultuur. Met deze verdieping 
zet je een volgende stap. Je leert hoe je deze werkwijze kan 
doortrekken naar alle andere facetten binnen je school. We werken 
aan jouw strategie op weg naar een talentvolle schoolcultuur.

In deze navorming bekijken we:

   hoe een talentgedreven schoolcultuur eruit ziet;
 – op individueel niveau

 – op teamniveau

 – op schoolniveau

   het belang van een talentgedreven schoolcultuur;
   welke obstakels een talentgedreven cultuur in de weg staan;
   de integratie van de talentgedreven manier van werken in een school.

Ga voor een talentgedreven schoolcultuur waarin iedereen uitgenodigd wordt de beste versie van zichzelf te geven. 
Een school waar talentenontwikkeling mee ingebed zit in de schoolcultuur. Het is tijd voor een volgende stap!

• Doelgroep: Voor wie de basisvorming 
volgde

• Begeleiding: Ilse Gauthier 
(talentencoach en -trainer, auteur van het 
boek Talentenontwikkeling coachen)

• Data: 

 – di. 16 mei 2023, 9 - 15.30 u.

 – do. 8 juni. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 101
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 Waarderend coachen - basis 
Je collega’s, leerlingen, partner, vrienden, enz. coachen? Dat kan, en 
het is niet eens zo moeilijk! Dit merk je in deze interactieve opleiding 
waarbij je concrete vaardigheden en inzichten leert waarmee je 
direct aan de slag kan gaan én verschil mee maakt.
Coaching is meer dan het voeren van een goede babbel: het is 
gericht op echt resultaat, op enthousiasme bij coach en coachee en 
op zelfinitiatief.

Volgende thema’s komen aan bod:

   Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen, die de 
gecoachte graag anders had gewild.

   Het kan ook gaan over succesverhalen, waarbij je nagaat hoe het 
komt dat het daar wel goed lukte. 

   We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’.
   We blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep.

We geven inzichten en oefenen op de basisvaardigheden van coaching. Centraal staat het oefenen met feedback. De 
opleiding is gestructureerd, dynamisch en erg leerrijk.
Onze aanpak is ‘no-nonsense’, eerlijk, spontaan, plezant en eenvoudig.

_________________________________

 Waarderend coachen - basis 
Je collega’s, leerlingen, partner, vrienden, enz. coachen? Dat kan, en 
het is niet eens zo moeilijk! Dit merk je in deze interactieve opleiding 
waarbij je concrete vaardigheden en inzichten leert waarmee je 
direct aan de slag kan gaan én verschil mee maakt.
Coaching is meer dan het voeren van een goede babbel: het is 
gericht op echt resultaat, op enthousiasme bij coach en coachee en 
op zelfinitiatief.

Volgende thema’s komen aan bod:

   Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen, die de 
gecoachte graag anders had gewild.

   Het kan ook gaan over succesverhalen, waarbij je nagaat hoe het 
komt dat het daar wel goed lukte. 

   We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’.
   We blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep.

We geven inzichten en oefenen op de basisvaardigheden van coaching. Centraal staat het oefenen met feedback. De 
opleiding is gestructureerd, dynamisch en erg leerrijk.
Onze aanpak is ‘no-nonsense’, eerlijk, spontaan, plezant en eenvoudig.

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs

• Begeleiding: Hans Mennes  
(docent, coach- en coachtrainer 
Lerarenopleiding Thomas More Kempen)

• Data: 

 – ma. 10 okt. 2022

 – ma. 24 okt. 2022

 – woe 16 nov. 2022

 – vrij. 9 dec. 2022, 9 - 16 u.

• Plaats: Vormingscentrum Malle

• Prijs: 450 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 102

• Doelgroep: leraren basis- en secundair 
onderwijs

• Begeleiding: Kaatje Nevelsteen  
(docent, coach en coachtrainer 
Lerarenopleiding Thomas More Kempen)

• Data: 

 – vrij. 13 jan. 2023

 – di. 31 jan. 2023

 – di. 14 feb. 2023

 – vrij. 3 maart 2023, 9 - 16 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 450 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 103
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 Waarderend coachen voor  
 leidinggevenden - basis 
Coaching vanuit waardering is een krachtig instrument om 
medewerkers te stimuleren, resultaten te verbeteren, communicatie 
en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme 
te bevorderen, ideeën te genereren, een andere aanpak te 
ontwikkelen, meer werkplezier te creëren ... Coaching is meer dan 
het voeren van een goede babbel: het is gericht op echt resultaat, 
op enthousiasme bij coach en coachee en op zelfinitiatief.

Volgende thema’s komen aan bod:

   Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen, die de 
gecoachte graag anders had gewild.

   Het kan ook gaan over succesverhalen, waarbij je nagaat hoe het 
komt dat het daar wel goed lukte. 

   We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’.
   We blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep.

Je leert concrete vaardigheden en inzichten waarmee je direct aan de slag kan én waarmee je echt verschil maakt. We 
leren structuur brengen in het gesprek (en een traject) en oefenen stapsgewijs vaardigheden in die coaching krachtig 
doen verlopen. Centraal in onze aanpak staat het oefenen met het geven van feedback. 
Onze aanpak is ‘no-nonsense’, eerlijk, spontaan, plezant en eenvoudig.

_________________________________

 Waarderend coachen –  
 verdieping 
In deze 6-daagse interactieve vervolgtraining bouwen we verder op 
de vaardigheden uit de basisopleiding en verbreden & verdiepen 
we jouw coaching. Dit doen we door verder in te gaan op de 
gespreksstructuur en de vaardigheden die jouw coaching krachtiger 
maken. 
We onderzoeken hoe de inzichten voor onszelf werken en bekijken 
hoe deze doorleefd kunnen ingezet worden in de communicatie met 
en coaching van anderen. We creëren een stimulerende werkcultuur 
en dagen elkaar uit om in en buiten de sessies bewust aan de slag te 
gaan met de inzichten en vaardigheden. We hanteren een duidelijke 
opbouw doorheen de sessies en gaan in op elkaars vragen.

Een greep uit de thema’s:

   We oefenen op meer uitdagend en ontspannen hanteren van de GRROW en basisvaardigheden.
   We geven inzicht in de dynamiek van overtuigingen. 
   We leren je er bewust mee omgaan in communicatie en coaching. 
   We verdiepen feedbackcultuur als fundament van een stimulerende leef- en werkomgeving. 
   We bespreken werkende ideeën voor implementatie in de eigen context.
   We leren hoe we via het bewust gebruik van talenten en andere krachtbronnen regie houden op de 

energiehandleiding en autonome motivatie en vertalen dit naar jouw coachwerk.
   We geven inzicht in werkelijk toelaten (van gevoelens), ‘bestaansrecht’, identiteit en relaties tussen mensen. 

• Doelgroep: leidinggevenden en 
middenkader uit het basis- en secundair 
onderwijs

• Begeleiding: Hans Mennes 
(docent, coach- en coachtrainer 
Lerarenopleiding Thomas More Kempen)

• Data: 

 – ma. 23 jan. 2023

 – wo. 8 feb. 2023

 – ma. 6 maart 2023

 – wo. 29 maart 2023, 9 - 16 u.

• Plaats: Vormingscentrum Malle

• Prijs: 490 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 104

• Doelgroep: leraren en leidinggevenden 
uit het basis- en secundair onderwijs

• Begeleiding: Hans Mennes &  
Liesbeth Geuvens  
(coachtrainers Lerarenopleiding Thomas 
More Kempen)

• Data:

 – ma. 16 en di. 17 jan. 2023

 – ma. 13 en di. 14 feb. 2023

 – ma. 20 en di. 21 maart 2023,  9 - 16 u.

• Plaats: Vormingscentrum Malle

• Prijs: 775 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 105
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 Zelfzorg & 
 persoonsvorming 
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 Wapen jezelf tegen stress en  
 burn-out – beter omgaan met  
 verandering 
Heb jij het ook zo druk of last van stress op het werk? Merk je almaar 
meer lichamelijke klacht? Verlies je energie aan het piekeren? Vind 
jij het vervelend om met zo veel verandering en vernieuwing om te 
gaan? Wil je terug met meer energie genieten van wat jij zelf echt 
belangrijk vindt? Of ben je gewoon benieuwd naar wat stress met je 
lichaam doet?

Volgende thema’s komen aan bod:

   Inzichten over de oorzaken en de gevolgen van stress.
   Preventieve tips om je ertegen te wapenen.
   Ontspanningsoefeningen om te ervaren wat rust in je lichaam doet.
   Oefeningen om zelf te voelen welke invloed onze gedachten op ons lichaam hebben.
   De 4 hoofdemoties en hoe we soms, overmand door emotie, reageren.
   Leertips om beter te kunnen relativeren aan de hand van de Rationeel Emotieve Techniek.
   Inzicht in de veranderingen waar jij mee geconfronteerd wordt.
   Handvaten om er met meer vertrouwen mee om te gaan.
   De rol die je zelf speelt bij veranderingen.

Interactieve sessies met ruimte voor uitwisselen van eigen ervaringen en een Persoonlijk Actieplan als resultaat, waar je 
echt mee aan de slag kan!

_________________________________

 Zelfzorg, een vak apart … 
Als leraar, opvoeder, vormingswerker of leidinggevende ben je 
voortdurend bezig met ‘zorg dragen voor anderen’. Ongetwijfeld 
is dat ook één van jouw talenten en geeft het zorgen voor anderen 
energie en flow. Wil je echter blijven zorgen, blijven lesgeven en 
blijven investeren in je werk dan is zorg dragen voor jezelf van 
onschatbare waarde. Zorgen voor jezelf is dan ook een vak apart!

In deze tweedaagse leer je

   waarom zelfzorg zo belangrijk is;
   omgaan met jouw energie;
   je grenzen bewaken;
   jezelf beter waarderen;
   hoe jij je kan wapenen tegen negatieve stress en tegenslag;
   beter zorgen voor jezelf.

De kaders die we hanteren komen uit waarderend coachen, R.E.T. (Rationeel Emotieve training), kernkwaliteiten, 
growth en fixed mindset, verbindend communiceren en mindfullness. 

Je maakt kennis met wie jij bent als persoon, met jouw sterktes en valkuilen. We gaan telkens aan de slag met een 
aantal inzichten en eenvoudige oefeningen zodat je ook na de vormingsdagen voor jezelf kan blijven zorg dragen om 
zo je gezondheid en goed voelen op korte en lange termijn te bevorderen.

• Doelgroep: leraren, zorgbegeleiders, 
vormingswerkers, directeuren

• Begeleiding: Heidi Lens  
(stress- en burn-out coach, loopbaan- en 
natuurcoach)

• Data: 

 – wo. 26 okt. 2022

 – wo. 16 nov. 2022

 – wo. 7 dec. 2022, 9 -12 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 150 euro

• Cursuscode: 22 106

• Doelgroep: leraren, zorgbegeleiders, 
leidinggevenden, vormingswerkers en 
opvoeders

• Begeleiding: Ilse Gauthier 
(talentencoach en -trainer, auteur van het 
boek Talentenontwikkeling coachen)

• Data: 

 – vrij. 18 nov. 2022, 9 - 15.30 u. 

 – ma. 5 dec. 2022, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 107
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 Van kwetsbaarheid naar  
 kracht! 
In je kracht komen en blijven is een thema dat de meesten van 
ons vroeg of laat bezighoudt. Vooral als we tegen onze grenzen 
aanbotsen. We vragen ons af waarom we altijd zus of zo reageren 
in die situatie, hoe we moeten omgaan met onzekerheid, twijfel of 
angst, waarom we denken wat we denken, voelen wat we voelen en 
doen wat we doen. Er lijkt geen einde te komen aan de vragen die 
we onszelf stellen.

In deze interactieve vorming kom je alles te weten over: 

   Waarom we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten 
zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. 

   Waarom we kwetsbaarheid associëren met onzekerheid en 
risico’s. 

   Waarom kwetsbaarheid echter de basis is van kracht.
   Hoe je handige tools rond het thema ‘hoe kom en blijf ik in mijn kracht’, en ‘schaamte, kwetsbaarheid en kracht’, in 

je dagelijkse leven kan inzetten. 
   Inzichten die Luc en Lieve helder en gepassioneerd vertellen a.d.h.v. een aantal praktische, herkenbare tekeningen.

Hoe zou het leven eruit zien als ieder van ons in zijn of haar kracht zou staan? Misschien kan je dat idee al eens op je 
laten inwerken. Hou je klaar voor boeiende en leerrijke gesprekken, van mens tot mens.

_________________________________

 Leven vanuit je talenten! 
Als leraar en/of begeleider vervullen we een behoorlijke deel van 
onze opdracht in het ‘zorgen’ voor anderen. We willen onze taak 
zo goed mogelijk vervullen. Vaak vergeten we daarbij echter zorg 
te dragen voor onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Dan is het 
belangrijk om even stil te staan bij wie je bent als persoon en terug 
te gaan leven vanuit je talenten. Want leven vanuit je talenten geeft 
je energie en maakt je krachtig als persoon.

In deze vorming leer je: 

   wat talenten precies zijn. Het is niet enkel iets wat we gewoon goed kunnen;
   jouw eigen talenten herkennen en hoe je deze verder kan ontwikkelen;
   een actieplan opmaken om jouw talenten actief in te zetten in je gezins-, werksituatie en je relaties;
   hoe je kan inzetten op een positiever zelfbeeld met meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Leven vanuit je talenten geeft je energie! Want wees nu eerlijk; die dingen doen waar je goed in bent én waar je blij 
van wordt, dat wil toch iedereen.

• Doelgroep: leraren, zorgbegeleiders, 
vormingswerkers, opvoeders en 
directeuren

• Begeleiding: 

 – Lieve Van Beeck  
(integratieve psychotherapeute)

 – Luc Jansen  
(begeleidt, verbindt en inspireert via 
gesprek en lichaamswerk en d.m.v. 
herbronningen en meditaties)

• Data: 

 – di. 2 mei 2023, 9 - 15.30 u. 

 – di. 16 mei 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro

• Cursuscode: 22 108

• Doelgroep: leraren, zorgbegeleiders, 
directeuren en beleidsondersteuners

• Begeleiding: Ilse Gauthier 
(talentencoach en -trainer, auteur van het 
boek Talentenontwikkeling coachen)

• Datum: di. 25 april 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 105 euro (lunch incl.)

• Cursuscode: 22 109
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 Omgaan met weerstand in je  
 team of bij je coachee 
Vind je het soms een uitdaging om met je team veranderingen te 
realiseren omdat de collega’s er niet voor staan te springen om 
te veranderen? Ervaar je soms weerstand bij je team? Of worden 
goedbedoelde adviezen in de wind geslagen? Coach je wel eens 
een collega die schijnbaar blijft vastzitten in de weerstand? 

Tijdens deze vorming leer je weerstand te zien als een logische 
reactie op veranderingen: 

   Hoe kunnen we streven naar evenwicht tussen verandering en 
stabiliteit? 

   Hoe kunnen we de weerstand ombuigen tot betrokkenheid? 
   Je krijgt inzichten, leert zelf aanvoelen wanneer je in de weerstand gaat en wat helpend is. 
   Vervolgens leer je deze kennis en vaardigheden ook inzetten in je team en met je coachee.
   We werken met concrete casussen die je inbrengt en gaan ervaringsgericht te werk.

Veranderingen die we willen bewerkstelligen gaan niet vanzelf. We hebben bepaald gedrag ontwikkeld en dat is, hoe 
graag we dat soms ook willen, niet zomaar te veranderen. Het gedrag dat dan gesteld wordt, wordt vaak benoemd als 
weerstand. 

_________________________________

 Onderwijskundig leiderschap.  
 Hoe als schoolleider bijdragen  
 tot het studiesucces van je  
 leerlingen 
Leerlingen boeken meer leerwinst in scholen die geleid worden door 
effectieve leiders. Het is dan wel niet voldoende dat de school goed 
georganiseerd is, het veronderstelt ook voldoende aandacht van de 
schoolleiding voor de voortdurende verbetering van het kernproces, 
het onderwijs. Onderwijskundig leiderschap stuurt de professionele ontwikkeling van leraren met het oog op het beter 
leren door de leerlingen.

   Je krijgt een beknopt overzicht van de laatste stand van wetenschap over ‘wat werkt’ in onderwijs.
   Je leert onderscheid maken tussen onderwijsvernieuwing en -verbetering en leert onderbouwd beslissen wat nodig is.
   Je krijgt inzicht in het belang van het expliciteren van een visie op leraarkwaliteit en ‘goed’ onderwijs en hoe dit 

vertaald kan worden in standaarden voor de lespraktijk.
   Je maakt kennis met meest effectieve wijzen van professionele ontwikkeling voor leraren. 

Is leerlingen laten schitteren je doel, dan is onderwijs verbeteren het middel. Daar zijn geen dure methoden of 
ingewikkelde hervormingen voor nodig. Ontdek in deze cursus hoe het eenvoudig en goedkoop kan.

• Doelgroep: directeuren, 
zorgbegeleiders, beleidsondersteuners…

• Begeleiding: Kaatje Nevelsteen  
(coach en coachtrainer Lerarenopleiding 
Thomas More)

• Data: 

 – di. 17 jan. 2023

 – di. 7 feb. 2023, 9 - 15.30 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 210 euro (lunch incl.) 

• Cursuscode: 22 110

• Doelgroep: leidinggevenden alle 
onderwijsniveau’s

• Begeleiding: Machteld Verbruggen 
(voormalig algemeen directeur Thomas 
More; onderzoeker en trainer ExCEL)

• Datum: do. 23 maart 2023, 9 - 15 u. 

• Plaats: online

• Prijs: 105 euro

• Cursuscode: 22 111
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 Mentorvorming 
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 Teamtraject over mentorschap 
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun 
leerproces op de stageplek. De mentor zorgt voor begeleiding, 
maar is ook medebeoordelaar van het stageleerproces en een 
belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de 
opleiding.

In een nieuw traject voorzien we een aanbod van 3 sessies van 2u 
(totaal van 6u) om lerarenteams (kleuter- en lager onderwijs) wegwijs 
te maken in het stageconcept. Daarnaast worden ook vaardigheden 
getraind die zinvol zijn in de begeleiding van studenten, maar die 
ook ingezet kunnen worden binnen het team. 
Thema’s die hierbij aan bod komen zijn feedback geven, 
kernkwaliteiten  
en hoe die kaders inzetten bij het begeleiden van studenten, schriftelijke 
evaluatie, enz.

Deze sessies kunnen gepland worden tijdens een personeelsvergadering 
of pedagogische studiedag in het 2de semester.

_________________________________

 Groeien als kleuterleraar in  
 mentorschap 
Een goede samenwerking met het werkveld is erg belangrijk om 
kwaliteitsvolle leraren op te leiden. Dat wordt vooral tijdens de stage 
erg duidelijk. Samen met het werkveld willen wij onze studenten alle 
kansen geven om te leren door ervaring in de praktijk. 

Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun 
leerproces op de stageplek. De mentor:

   zorgt immers voor de dagelijkse werkbegeleiding (concrete 
feedback en tips); 

   staat in voor de leerbegeleiding (reflectiebegeleiding) van de 
student; 

   is ook medebeoordelaar van het stageleerproces;
   is een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de 

student en de opleiding.

In deze opleiding: 
   sta je stil bij je eigen professioneel handelen; 
   verscherp je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden; 
   maak je kennis met recente evoluties binnen de lerarenopleiding; 
   krijg je achtergrondinfo bij het praktijkconcept ‘Samen opleiden’.

Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn? Dan is deze opleiding iets voor jou!

• Doelgroep: teams kleuter- en lager 
onderwijs

• Begeleiding: 

 – An Severeyns  
(pedagoog en docent in de opleiding 
kleuteronderwijs) 

 – Carin Smolderen  
(pedagoog en docent in de opleiding 
lageronderwijs) 

• Datum: Tijdig aanvragen via  
ann.verheyen@thomasmore.be of 
014/50.81.69

• Doelgroep: leraren kleuteronderwijs

• Begeleiding: An Severeyns 
(pedagoog en docent in de opleiding 
kleuteronderwijs Thomas More)

• Data: 

 – di. 14 feb. 2023

 – do. 2 maart 2023

 – di. 14 maart 2023

 – do. 20 april 2023, 9 - 15 u.

• Plaats: Campus Vorselaar

• Prijs: 250 euro (lunch incl.)  
(gratis voor scholen die samenwerken 
met de opleiding)

• Cursuscode: M1
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 Groeien als leraar in  
 mentorschap 
Als lerarenopleiders zijn we er ons van bewust dat een goede 
samenwerking met het werkveld erg belangrijk is om kwaliteitsvolle 
leraren op te leiden. Zeker tijdens de stages wordt dit erg duidelijk. 
We willen, samen met het werkveld, onze studenten alle kansen 
geven om te leren door ervaring in de praktijk. 

Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun 
leerproces op de stageplek. De mentor:

   zorgt immers voor de dagelijkse werkbegeleiding (concrete 
feedback en tips); 

   staat in voor de leerbegeleiding (reflectiebegeleiding) van de 
student; 

   is ook medebeoordelaar van het stageleerproces;
   is een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.

In deze opleiding: 
   sta je stil bij je eigen professioneel handelen; 
   verscherp je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden; 
   maak je kennis met recente evoluties binnen de lerarenopleiding; 
   krijg je achtergrondinfo bij het praktijkconcept.

Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn? Dan is deze opleiding iets voor jou!

• Doelgroep: leraren lager onderwijs

• Begeleiding: Carin Smolderen 
(pedagoog en docent in de opleiding 
lager onderwijs Thomas More)

• Data: 

 – di. 14 feb. 2023

 – di. 7 maart 2023

 – di. 23 maart 2023

 – di. 25 april 2023, 9 - 15 u. 

• Plaats: Campus Turnhout

• Prijs: 250 euro (lunch incl.)  
(gratis voor scholen die samenwerken 
met de opleiding)

• Cursuscode: M2
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