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VOORWOORD
Beste collega
In de voorbije jaren heeft Eekhout Academy
een krachtige nationale en internationale
werking uitgebouwd waarbij we deelnamen
aan
grote
innoverende
onderwijsprojecten.
We investeren voortdurend in een inspirerend
professionaliseringsaanbod.

Het einde van het schooljaar komt in zicht.
Misschien zijn jullie nu al aan het nadenken over
jullie professionaliseringsprioriteiten in 2022-2023?
Met trots stellen we onze digitale brochure voor
waarin we ons teamgericht en individugericht
aanbod willen toelichten. We deden opnieuw ons
best om een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod
samen te stellen.

Ben je als directeur of nascholingscoördinator
op zoek naar een teamgerichte nascholing die
aansluit bij jouw nascholingsprioriteiten? Dan
hopen we je met deze brochure een houvast te
kunnen bieden bij het plannen van pedagogische
studiedagen,
personeelsvergaderingen
en
innovatieprocessen. Check zeker ook onze website
https://home.eekhoutacademy.be/.

Om te kunnen inspelen op ieders leerstijl, bieden
we verschillende leerformats aan o.a. Dagen van,
Komen leren, Masterclasses... We gaan voornamelijk
voor een fysiek aanbod, maar willen ook een aantal
opleidingen online aanbieden.
Zin om te leren over de landsgrenzen heen?

Daarnaast kan de professionaliseringstool PRO+
jullie misschien ook ondersteunen bij het bepalen
van de professionaliseringsnoden op school. Je
leest er alles over op blz. 26-27.

We ondersteunen scholen die op zoek zijn naar
internationale
professionalisering.
Hiervoor
coördineren
we
Erasmus-consortia.
Via
partnerschappen met sterke nascholingscentra
in het buitenland
bieden we een brede
waaier van internationale cursussen aan.
Neem zeker eens een kijkje op onze website
https://erasmus.international.

Vind je in het aanbod je gading nog niet? Misschien
kunnen we wel tegemoet komen aan jouw specifieke
vraag. Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.
We helpen je graag verder.
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INHOUD: ALGEMEEN

ACCENTEN 2022-2023
Wisselwerking tussen een praktisch en
een kaderend aanbod
De nauwe contacten die we onderhouden met directies,
middenkader en leraren zorgen ervoor dat ons aanbod heel
sterk aansluit bij de behoeften die op de werkvloer leven.
We realiseren ons dat leraren onmiddellijk bruikbare en
heel praktijkgerichte nascholingen vragen. Anderzijds
zijn denkkaders en achtergronden even essentieel om
te begrijpen waar het echt over gaat en om dan een
grotere en bredere transfer te kunnen maken naar de
handelingspraktijk.
Het is door de kruisbestuiving tussen het concrete aanbod en
de achterliggende denkkaders dat echte professionalisering
met effect tot in de klas ontstaat.

Trajectmatige aanpak waar mogelijk
Hoe introduceer je vernieuwingen op een kwaliteitsvolle
en vooral haalbare wijze in je team? Hoe ga je daarbij om
met de specifieke schoolcontext? Meer en meer scholen
stellen zich de vraag of we deze veranderingen nog met een
fragmentarische aanpak kunnen realiseren.
Daarom biedt Eekhout Academy de mogelijkheid om een
thema op een trajectmatige manier aan te pakken, waarbij
samengewerkt wordt met de pedagogische begeleiding.
De inhoudelijke nascholingsmomenten worden dan
verzorgd door Eekhout Academy, terwijl je voor de
begeleidingsmomenten beroep kan doen op je pedagogisch
begeleider.
Het traject wordt in gemeenschappelijk overleg
samengesteld, waarbij we expliciet kijken naar de
schoolcontext. Hiervoor neem je best contact met onze
medewerkers of met je schoolbegeleider.

Alle detailinfo over onze programma’s vind je op onze website www.eekhoutacademy.be,
onze internationale cursussen vind je via www.erasmus.international
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3 SPEERPUNTEN
Drie grote speerpunten
In het voorbije werkjaar kregen we frequent de vraag om een
professionaliseringspakket uit te werken over gelijkaardige
thema’s. We hebben deze thema’s geclusterd en afgetoetst
bij een groep van directeurs en onderwijsspecialisten, die
de relevantie en het belang ervan bevestigden.
Bij het vastleggen van het aanbod voor 2022-2023 zijn we
dus vertrokken van deze 3 grote thema’s:

1. Werken aan gedrag op school
2. Zelfzorg
3.Evaluatie en feedback
Daarnaast blijven we jou uiteraard nog een mooie waaier
aan nascholingen aanbieden over andere thema’s.
Op de volgende pagina’s vind je een beknopt overzicht van
programma’s uit zowel het individugericht aanbod als het
teamgericht aanbod.
Voor meer info, klik op de titel van de vorming.

Meer info over een nascholing?
Surf naar https://aanbod.eekhoutacademy.be/cursuscode
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1. Werken aan gedrag
op school
Scholen en leraren worden in toenemende mate
geconfronteerd met moeilijk gedrag. Elke leerling is uniek en toont via gedrag dat hij/zij het
moeilijk heeft met zichzelf of met de omgeving.
Vertrekkende vanuit een emancipatorische grondhouding, de verruiming van het didactisch handelen en nieuwe pedagogische inzichten willen we
preventief werken. Via een interactieve aanpak
en het versterken van zelfregulerend emotioneel
vermogen stimuleren we gedragsalternatieven bij
leerlingen.

Bij het omgaan met moeilijk gedrag of een conflict,
proberen we in verbinding te gaan en te herstellen
in plaats van uit te sluiten.
Wil je meer ontdekken over onze nascholingen rond
gedrag? Neem dan vlug een kijkje in ons uitgebreid
aanbod.

Kinderen met gedragsproblemen hebben het
moeilijk, maar ook de leraar heeft het niet makkelijk.
Gedragsproblemen zijn een signaal, maar wat is de
boodschap achter dit gedrag?
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Individugerichte nascholingen

BaO

Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

BaO

Omgaan met (cyber)pesten

NO

Geweldloze Communicatie van hart tot hart:
eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

NO

10-daagse basisopleiding Geweldloze Communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

NO

Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

NO

Basisopleiding herstelgericht werken
Omgaan met conflicten op een integrale manier

SO

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
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Teamgerichte nascholingen

BaO

Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas
verbeteren

BaO

Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

BaO

Onthaal centraal in de lagere school
Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin
actie en zelfsturing centraal staan

NO

Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

NO

Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

NO

Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

NO

Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

NO

Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

NO

Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of
school nog ter beschikking?

NO

Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie
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NO

Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

NO

Gezag hebben … gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de
boeken van Haim Omer

NO

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

NO

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

NO

Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

NO

Hoe de klas motiveren en activeren?

NO

Omgaan met moeilijk gedrag

SO

Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te
begeleiden

SO

Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement
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2. Zelfzorg
We leven in een tijd waarin veel verantwoordelijkheid bij het onderwijs gelegd wordt. De verwachtingen die de maatschappij stelt zijn hoog, het
onderwijs wordt sterk gevolgd en de resultaten
publiekelijk becommentarieerd. Dit gebeurt niet
enkel via doorlichtingsrapporten die samengevat
in de krant verschijnen, maar ook via internationale rapporten (TIMSS, PIRLS, OESO, …) die de stand
van zaken van het Vlaamse onderwijs vastleggen
en vergelijken met die van andere landen.

Hierdoor ontstaat soms het gevoel dat iedereen in
het onderwijs centraal staat, met uitzondering van
de leraar.
Daarom is zelfzorg belangrijk. Wetenschappelijk
onderzoek (Timperly, Marzano) toont aan wat we
vanuit onze intuïtie weten: het welbevinden en de
professionele sterkte van een leraar zijn belangrijke factoren om een goed verloop van onderwijskundige processen te bevorderen. Daarom is het
belangrijk om je goed in je vel te voelen, om de nodige aandacht te besteden aan zorg voor jezelf!

Onderwijsprofessionals worden geconfronteerd
met snelle wijzigingen, nieuwe onderwijsstructuren, eindtermen, leerplannen, inclusie, een groeiende diversiteit en onlangs de covid problematiek.

Individugerichte nascholingen

NO

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online)
Breinvriendelijk leven en werken

NO

Stressreductie in het opvoeden
Wetenschappelijke methode gebaseerd op Mindfulness en cognitieve gedragstherapie

NO

Boost jouw veerkracht! Stress kills you...
Stress en burnout: what’s in a name? Hoe mezelf en de ander ‘empoweren’?
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Teamgerichte nascholingen

NO

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

NO

Bevlogen in het leven en in het werk

NO

De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten
Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken

NO

Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

NO

Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

NO

Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

NO

Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

NO

Lachyoga
Connecteer al lachend met je innerlijke kind
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NO

Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en
balans in een onderwijsberoep

NO

Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

NO

Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s

NO

Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

NO

Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je
iets doet

NO

Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

NO

BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

NO

BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer
concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

NO

Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven

NO

Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk

NO

Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

BaO

Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen
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SO

Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’

SO

Over(-)leven in de tussentijd

SO

Workshopreeks ‘Boost je veerkracht en welbevinden!’
In de workshops die opgebouwd zijn als ‘een game’, leren jongeren uit de derde
graad hoe ze hun veerkracht kunnen versterken en zichzelf leren reguleren, maar
ook hoe je je emotionele en sociale vaardigheden kan versterken of hoe je met
stress kan omgaan

NO

Creativiteit als remedie tegen overtollige spanningen
Jezelf blijven en grenzen verleggen: improve performance

NO

Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk
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3. Evaluatie en feedback

Leerprocessen begeleiden, stimuleren en ondersteunen behoort tot de kernopdracht van onderwijs. Daarbij hanteren we pedagogisch-didactische
principes. Het laatste decennium is kwaliteitsontwikkeling erg van belang geworden. Eén aspect
daarvan is het goed opvolgen van deze leerprocessen. Hoe weten we welke vorderingen onze leerlingen maken? Hoe evalueren we deze vorderingen?
Welke methode gebruiken we? Welke visie zit daar
achter? Wat willen we nu juist evalueren? Kijken we
naar het resultaat, de weg naar het resultaat of het

verschil tussen begin en einde van een leerproces?
Hoe rapporteren we aan de leerlingen en ouders?
Hoe geven we feedback? Hoe kunnen we de leerprocessen stimuleren via het geven van feedback?
Dit zijn nog maar enkele van de vele vragen.
Eekhout Academy wil via het uitgebreid aanbod
aan professionalisering een antwoord bieden op
jullie vragen.

Individugerichte nascholingen

BaO

Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

BaO

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

BaO

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

BaO

Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen

BaO

Reflecteren met kinderen
KInderen betrekken in hun leerproces

NO

Digitaal evalueren met Google Formulieren

NO

Digitaal evalueren met Bookwidgets

NO

De O van onderwijs. Krachtig lesgeven en evalueren!

NO

MS Formulieren, eenvoudig digitaal toetsen

SO

Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

SO

Feedback in de klas: verborgen leerkansen
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Teamgerichte nascholingen

BaO

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

SO

Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

SO

Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

BaO

Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

BaO

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

BaO

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

SO

De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

SO

Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

SO

Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

SO

Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

NO

Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

NO

EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

SO

Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
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SO

BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit
te verhogen

SO

Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

BaO

Ontwikkeling evalueren. Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

SO

Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

SO

Cijfers geven, werkt dat wel?
Over de plus en de min van cijfers

SO

Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

BaO

Evalueren in de kleuterklas
Groeigericht evalueren met een positieve mindset, dat kan!

BaO

Processen en producten evalueren. Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen

BaO

Een brede blik op evaluatie
Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren

BaO

Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

NO

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei
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ONZE TROEVEN
Leerformats
Om in te spelen op de verschillen in persoonlijke leerstijl en leermogelijkheden, bieden we de professionalisering aan via verschillende werkvormen zoals: ‘Classic’, ‘Dag van’, ‘DEMO+’, ‘Extra Large’, ‘International’,
‘Komen Leren’, ‘Leerlabo’, ‘Masterclass’ en ‘Voor u gelezen’. Uit de evaluaties van onze deelnemers blijkt dat
die verschillende mogelijkheden erg gewaardeerd worden.
Hieronder vind je alvast het overzicht van de Masterclasses.

Daarnaast organiseren we ook opnieuw onze ‘Dagen van’ waarbij leraren kunnen kiezen uit een brede waaier
van interessante workshops. Dit is ook de ideale gelegenheid om te netwerken met andere collega’s.
Je vindt het volledige overzicht op onze website.

Stuurgroepwerking
Één van onze grootste troeven is het grote professionele netwerk waarop we bouwen.
Samen met stuurgroepleden, pedagogische begeleiders, nascholers en (internationale) partners kunnen we
kwalitatieve programma’s ontwikkelen en snel inspelen op actuele onderwijsontwikkelingen.
Op regelmatige basis komen onze stuurgroepen samen om ideeën uit te wisselen maar vooral om te brainstormen rond een bepaald vak of thema. Hieruit ontstaan nascholingen en worden nascholers aangereikt.
Met vertegenwoordigers vanuit onze partners en vanuit het werkveld zijn ze een afspiegeling van ons onderwijslandschap en houden ze de vinger aan de pols.
Voel je je ook aangesproken om deel uit te maken van een stuurgroep en ons te verrijken met jouw expertise?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.
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In de kijker ...
Kagan-opleidingen: exclusief via Eekhout Academy
Dr. Spencer Kagan is de bezieler van het coöperatief leren en de Kagan didactische structuren.
Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Ze hebben
een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende, positieve leerresultaten, door de
manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.
Het is geen nieuwe onderwijsmethode, maar de structuren bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van
zowel de leerlingen als de leraren.
Heb je interesse? Bekijk dan zeker even onderstaande vormingen op www.eekhoutacademy.be,
exclusief individugericht aanbod bij Eekhout Academy.

NO

Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan
Structuren

NO

Coöperatief Leren voor gevorderden

Digisprong: Postgraduaat Digitale didactiek
Het Postgraduaat Digitale didactiek ondersteunt opleiders, leraren en onderwijsondersteuners bij het duurzaam, doordacht en doelgericht inzetten van educatieve technologie voor het versterken van de verschillende didactische functies in de leeromgeving. Deze opleiding is een organisatie van Vives hogeschool en
KU Leuven in samenwerking met Eekhout Academy.
Je vindt meer info op de volgende pagina en via www.vives.be/digitaledidactiek
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— POSTGRADUAAT

DIGITALE DIDACTIEK

academiejaar 2022 - 2023

Een organisatie van VIVES hogeschool en KU Leuven
in samenwerking met Eekhout Academy

NIEUW

Duurzaam aan de slag met educatieve technologie
De postgraduaatsopleiding in de digitale
didactiek ondersteunt opleiders, leraren
en onderwijsondersteuners bij het duurzaam, doordacht en doelgericht inzetten
van educatieve technologie voor het
versterken van de verschillende didactische functies in de leeromgeving. Met
actuele, onderbouwde inzichten, leer je
een krachtige leeromgeving ontwerpen
en kan je een duurzaam schoolbeleid
realiseren.

Leergemeenschap

In deze opleiding werk je samen in een
leergemeenschap om technologie-verrijkt leermateriaal of digitale omgevingen
te ontwerpen die een meerwaarde zijn
voor jouw eigen onderwijscontext.

Praktijkgericht

De opleiding is praktijkgericht en sluit aan
bij jouw eigen onderwijspraktijk met een
focus op een activerende en persoonlijke
aanpak van het leerproces.

Wetenschappelijk
onderbouwd

Onderzoeksactiviteiten van de betrokken hoger onderwijsinstellingen en

referentiekaders voor competenties van
leraren vormen de basis van de leerinhoud. We verwachten een kritische en
onderzoekende houding ten opzichte van
actuele ontwikkelingen met betrekking tot
digitale didactiek.

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 4 opleidingsonderdelen waarbinnen ook een
geïntegreerde praktijkopdracht zit (totaal
van 20 studiepunten).

meer info
inhoudelijke coördinator opleiding
Delphine Wante
0474 36 72 54
delphine.wante@vives.be
voor KU Leuven
Fien Depaepe
fien.depaepe@kuleuven.be

Data

woensdagavond van 18 tot 21 uur
· 5, 19 en 26 oktober
· 16 en 23 november
· 7, 14 en 21 december
· 18 januari
· 15 februari
· 1, 8 en 15 maart
· 19 en 26 april
· 3 mei
Startnamiddag semester 1:
28 september 2022 van 13.15 tot 19.30 uur.
Startnamiddag semester 2:
1 februari 2023 van 13.15 tot 19.30 uur
Slotmoment opleiding:
17 mei van 13.15 tot 19.30 uur

Kostprijs

1300 euro

Getuigschrift

Wanneer je slaagt voor het postgraduaat ontvang je een officieel getuigschrift
uitgereikt door VIVES en KU Leuven.

#VERYVIVES
volg KU Leuven via

www.vives.be/digitaledidactiek

— PRAKTISCH
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Digisprong: unieke samenwerking met gecertificeerde trainers
Eekhout Academy werkt nauw samen met Fourcast for Education. Deze samenwerking resulteert in
een ruim aanbod van ICT-opleidingen vooral rond Google en Microsoft.
We werken uitsluitend met gecertificeerde trainers die voeling hebben met het onderwijsveld. Op
die manier helpen we leraren om vlot de digisprong te maken.
Een greep uit het aanbod vind je hieronder.
BaO

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

NO

Google Spreadsheets, de kracht van een rekenblad*

NO

G Suite beheer voor starters

NO

Naar een krachtige blended/hybride leeromgeving met Google Workspace*

NO

Ontwerp je eigen digitale escape room met Google apps

NO

Ontwerp je eigen digitale escape room met Google apps*

NO

Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten

NO

Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten*

NO

Een professionele, mooie website maken met Google Sites*

NO

Digitaal evalueren met Google Formulieren*

NO

Digitale lessen gedifferentieerd en interactief inrichten met de oefensets van Google Classroom*

NO

Zelfsturend leren in Google Classroom*

NO

Digitaal lesgeven met Google Classroom*

NO

Een krachtige en multimediale presentatie maken met Google Presentaties*

NO

Laagdrempelig effectieve video content creëren op een Chromebook*

NO

Efficiënt werken met Chromebooks*

NO

Een hybride leeromgeving creëren m.b.v. Microsoft*

NO

Effectieve leeractiviteiten ontwerpen met MS OneNote*

SO

Een digitale cursus met Teams en OneNote

NO

Digital inking gebruiken om je lesgeven kracht bij te zetten*

NO

MS Teams, digitaal les geven*

NO

MS Formulieren, eenvoudig digitaal toetsen*

NO

MS PowerPoint & Sway, krachtige en multimediale presentaties maken*

NO

MS Excel, de kracht van een rekenblad*

NO

MS Word, effectieve tekstverwerking*
* We organiseren deze vorming in open aanbod.
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International courses
Iedereen die betrokken is bij de opleiding en vorming van leerlingen en studenten kan via het Erasmus+
programma kennis maken met een buitenlandse leerervaring. Deze leerervaring kan bestaan uit het volgen
van een cursus in het buitenland, het lopen van een stage in een buitenlandse school of bedrijf of met een
buitenlandse collega meelopen tijdens een jobshadowing. Het Erasmus+ programma voorziet hiervoor de
nodige financiering.
Eekhout Academy heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en ondersteunen van scholen bij deze
internationale leerervaringen. Hiervoor helpen we mee om plaatsen te vinden voor jobshadowing en bieden
we de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale cursussen.
Het cursusaanbod dat we samen met onze lokale collega’s en partners uitgewerkt hebben, is opnieuw heel
divers en snijdt verschillende thema’s aan zoals diversiteit, inclusie, digitalisering, taal, gedrag, zelfregulerend leren, uitwerken van internationalisering, …
Onze lokale partners uit o.a. Portugal, Spanje, Zweden, Malta, Finland, IJsland,… combineren een inhoudelijke expertise met ervaring in het organiseren van nascholing en vorming voor volwassenen.
Het bijwonen van dergelijke cursus is en blijft een onvergetelijke ervaring. Een goeie mix van hoorcolleges,
actieve oefeningen, uitwisselingen, voorbeelden van goede praktijk, schoolbezoeken, workshops en afhankelijk van het thema eventueel een jobshadowing, zorgt ervoor dat je volledig ondergedompeld wordt in het
thema van jouw keuze.
Daarnaast ontmoet je ook heel wat nieuwe mensen met dezelfde passie als jij: het onderwijs!
Wens je meer info over hoe een subsidie aan te vragen, of heb je interesse voor een buitenlandse leerervaring? Neem dan gerust contact met ons op via international@eekhoutacademy.be of kijk even op de
website https://www.erasmus.international

Meer info over een internationale cursus? Surf naar erasmus.international
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Multilingual pedagogics in Spain
Valencia (Spain)
Diversity in education
Lisbon (Portugal)
Obtain better students’ behaviour by developing core values at your school
Malmö (Sweden)
Innovation at school: inclusion, autonomy and flexibility
Bruges (Belgium)
EDUCAMP - Educational innovation in Finland
Joensuu (Finland)
How to lead a school to digitalisation
Malmö (Sweden)
Leadership, educational quality and innovation
Gozo (Malta)
Inclusion, autism and challenging behaviour
Gozo (Malta)
Come code with me! - Coding in education
Malmö (Sweden)
Meta learning and thinking skills
Gozo (Malta)
Enjoy school: behavioral perspectives in Iceland
Akureyri (Iceland)
Critical and creative thinking
Lisbon (Portugal)
Change management
Lisbon (Portugal)
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Instrument voor professionalisering: PRO+
Eekhout Academy ontwikkelde de professionaliseringstool PRO+. Met dit instrument breng je de
professionaliseringsnoden van leraren in kaart. Het helpt je als leerkracht en als team om via gerichte
professionalisering de ontwikkeling van de competenties van alle lerenden maximaal te ondersteunen.
Het instrument PRO+ brengt diverse professionaliseringsperspectieven (leerkracht, leerling, team/beleid)
samen in één concept. Op heel toegankelijke wijze leidt het instrument je door een reflectiefase (spelfase)
die je als vanzelf brengt tot de actiefase waarin je als leerkracht en als team zelf prioriteiten, termijnen en
acties in een systematisch professionaliseringsplan kan gieten.
Zo worden de professionaliseringsnoden dadelijk gekoppeld aan en ingebed in een professionaliseringsbeleid dat gelinkt is aan het referentiekader onderwijskwaliteit en deel uitmaakt van het kwaliteitsontwikkelingsplan of schoolwerkplan.

Voor wie is PRO+?
PRO+ is gericht op onderwijsprofessionalisering. Als gebruiker van dit instrument ben je dan ook een onderwijsprofessional: leerkracht, beleidsmedewerker, …
Het spel speel je dus met andere leden van je schoolteam. Je kan hierin de keuze maken of je het speelt
met enkel leerkrachten, enkel beleidsleden, … dan wel met een gemengd team waarin zowel leerkrachten,
beleidsmedewerkers
als schoolleiding spelen.
Het instrument richt zich zowel op basisonderwijs als secundair onderwijs.
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Het instrument PRO+ kwam tot stand met financiële steun van de
provincie West-Vlaanderen.
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Heb je interesse om het spel PRO+ te bekomen,
dan kan dit via een aanmelding op www.eekhoutacademy.be

PRO+ werkt via drie fasen:
De behoefteanalyse m.b.t. de professionalisering gebeurt in fase 1, de spelfase. Het
spel speel je als onderwijsprofessional met andere leden van je schoolteam.
In fase 2 en fase 3 worden de gedetecteerde professionaliseringsnoden gekoppeld
aan het professionaliseringsbeleid van de school.
In de tweede fase, de actiefase, wordt de informatie die de spelfase naar boven
bracht, gebruikt om een professionaliseringsplan op maat van de school op te
stellen. In deze fase worden de antwoorden op de spelvragen m.a.w. verwerkt tot
concrete professionaliseringsinitiatieven.
Een trajectkaart visualiseert de derde fase, de synthesefase, door duidelijk te
maken op welke professionaliseringsvlakken de school inzet (en al ingezet heeft).
PRO+ gebruik je idealiter als cyclisch instrument om de eigen professionalisering
voortdurend te optimaliseren.
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PRAKTISCH
Een teamgerichte nascholing
aanvragen?

Inschrijven voor een internationale
cursus?

Als je dit stappenplan volgt, loopt alles vlotjes:
• Je surft naar onze website
www.eekhoutacademy.be;
• Je logt in met jouw mailadres en paswoord;
• Je selecteert het programma van je keuze en met
één muisklik activeer je het contactformulier;
• Zodra je dit verstuurd hebt, gaat de digitale
bal aan het rollen: we stellen je een digitale
aanvraagfiche ter beschikking en op basis
van deze aanvraag regelt Eekhout Academy
–in samenspraak met jou en de docent– alle
praktische, organisatorische en inhoudelijke
zaken;
• We bezorgen zowel aan jou als aan de docent
het voorstel van overeenkomst. Indien er geen
vergissingen of onduidelijkheden zijn, keuren
beiden dit voorstel goed via onze website.
Na de goedkeuring van beide partijen wordt
de overeenkomst van kracht. We dringen
er heel sterk op aan om nauwkeurig de
uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst
door te nemen en ze stipt op te volgen. Op
die manier kunnen we probleemloos een
vlotte uitvoering van de nascholingsopdracht
garanderen.

Als je dit stappenplan volgt, loopt alles vlotjes:
• Je surft naar onze website
www.erasmus.international;
• Je selecteert een cursus en klikt op de knop
‘Confirm your participation’;
• Je vult het formulier in;
• Nadat je op ‘Verzenden’ hebt geklikt, ontvang
je automatisch een bevestiging van jouw
inschrijving.
• Kort nadien nemen we via mail contact;
• De cursusverantwoordelijke zal je een zestal
weken voordat de cursus start alle informatie
bezorgen.

Inschrijven voor een
individugerichte nascholing?
Als je dit stappenplan volgt, loopt alles vlotjes:
• Inschrijven voor een nascholing kan enkel
online nadat je bent ingelogd op onze website.
Via de cursuscode en de zoekfunctie kan je de
nascholing terugvinden.
• Ga naar de detailpagina van de nascholing en
schrijf je in door op de groene knop ‘Inschrijven’
te klikken waarna je het aangegeven
stappenplan volgt.
• Na inschrijving ontvang je steeds een
bevestigingsmail. Je kan jouw inschrijving(en)
ook steeds online raadplegen via ‘Mijn Eekhout
Academy’ -> ‘Inschrijvingen’.
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EEKHOUTACADEMY.BE
ERASMUS.INTERNATIONAL
Bekijk onze website. Maak
een profiel aan en zoek naar
interessante nascholingen.

NIEUWSBRIEF
We sturen regelmatig een greep
uit ons aanbod naar directies en
leraren.

SOCIALE MEDIA
Je kan ons overal volgen! Like
ons op Facebook, retweet onze
berichten op Twitter of bezoek
onze LinkedInpagina.

BLOG
Onze blog verbindt ons boeiend
aanbod aan zingevende
onderwijsartikels en tips &
tricks voor leraren.
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NIEUWSBRIEF
Ben je al ingeschreven op onze nieuwsbrief?
Scan deze QR-code, vul je voorkeuren aan en ontvang nieuws op maat!
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BELEIDSNIVEAU
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Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

Beleidsniveau | Innovatie en verandering

BaO

Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende
antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Peter Van de Moortel

T23-092

NO

QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Peter Van de Moortel

T23-093

NO

QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Peter Van de Moortel

T23-094

NO

QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Peter Van de Moortel

T23-095

NO

QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Peter Van de Moortel

T23-096

NO

School op Maat.
Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Bert Wastijn

T23-131

Van scholen, onderwijs en de daarin functionerende professionals wordt veel verwacht vanuit zowel het beleid, als de
ouders en leerlingen. In een steeds veranderende omgeving is het belangrijk om als school geregeld kritisch stil te staan
om goed te anticiperen of te innoveren op wat binnen én buiten de schoolmuren gebeurt.
Zo’n proces is niet eenvoudig. We denken aan weerstand of belemmerende (rand)factoren. Of soms blijkt na de verandering … dat er niets veranderd lijkt te zijn. In dit traject wordt je school vanuit systemisch perspectief ondersteund in het
exploreren van de behoefte, het komen tot veranderwensen en het uitwerken van een gedragen proces/project.
Met het oog op een continue ondersteuning biedt dit maatwerk die ondersteuning die jouw school nodig heeft om tot de
gewenste resultaten te komen.

NO

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Bert Wastijn

T23-137

BaO

Buiten spelen en leren
Hop naar buiten! Maar hoe en waarom? Buiten spelen om te leren

Frederik De Schepper

T23-171

NO

Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Johan De Langhe

T23-200
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Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

Beleidsniveau | Kwaliteitsbeleid

NO

Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Hendrik Gaublomme

T23-019

BaO

Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als een tool voor leren leren

Ipse

T23-036

NO

Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Ipse

T23-052

BaO

De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject

Peter Van de Moortel

T23-090

NO

QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Peter Van de Moortel

T23-093

NO

QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Peter Van de Moortel

T23-094

NO

QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Peter Van de Moortel

T23-095

NO

QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Peter Van de Moortel

T23-096
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Beleidsniveau
Niveau Titel

NO

Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Docent

Code

Vicky De Windt

T23-117

We gaan als schoolteam aan de slag met een probleem/uitdaging uit onze eigen specifieke schoolcontext. Dat kan een
probleem op klasniveau maar evenzeer een probleem op schoolniveau zijn. We zoeken een oplossing voor dit specifieke
probleem/uitdaging aan de hand van praktijkonderzoek. We gaan op die manier niet alleen onszelf als professional en
als schoolteam professionaliseren, maar versterken ook systematisch de kwaliteit van ons onderwijs en verbeteren die
waar nodig.

BaO

Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie
Jente Hugaert
waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan
staan

T23-122

NO

School op Maat.
Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Bert Wastijn

T23-131

SO

Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Jan Gilté

T23-153

SO

Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Jan Gilté

T23-157

NO

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang
laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Dave Brunet
Gert Muylle

T23-192

NO

Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Art de Co

T23-274

NO

Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Ipse

T23-279
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Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

Beleidsniveau | Preventie en veiligheid

NO

Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend
overlevingsmechanisme

Hendrik Gaublomme

T23-020

NO

Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs*

Steven Swaenepoel

T23-190

NO

Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig
afwezigen

Nicole Vandeweghe

T23-204

BaO

Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen

Nicole Vandeweghe

T23-205

NO

Clicksafe
Veilig en verantwoord internet bij jongeren

Child Focus Academy

T23-209

SO

Drugs en het (puber)brein
De invloed van middelengebruik op onze tieners

De Sleutel

T23-241

SO

Cannabis, the wonder weed?
Maak cannabis bespreekbaar in de klas

De Sleutel

T23-245

SO

Unplugged
Drugpreventiemateriaal voor het secundair onderwijs

De Sleutel

T23-246

20

Wereldoriëntatie

20

Wetenschappen

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

Beleidsniveau | Professionaliseringsbeleid

NO

Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Vicky De Windt

T23-117

NO

School op Maat.
Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Bert Wastijn

T23-131

NO

Teamcoaching Troef
Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s

Bert Wastijn

T23-133

NO

Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Bert Wastijn

T23-134

NO

Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Bert Wastijn

T23-136

BaO

Beleidsplan voor hoogbegaafden

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-146

SO

De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Jan Gilté

T23-158

SO

Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Jan Gilté

T23-160

NO

Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van
de zaak?

Jan Gilté

T23-161

NO

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen*
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

NO

Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

T23-252

Ipse

T23-279

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

Beleidsniveau | Team

NO

Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Ipse

T23-033

NO

Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Steffie De Baerdemaeker

T23-118

NO

Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Bert Wastijn

T23-129

NO

Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Bert Wastijn

T23-132

NO

Teamcoaching Troef
Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s

Bert Wastijn

T23-133

NO

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Bert Wastijn

T23-137

NO

Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Jan Gilté

T23-150

SO

De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Jan Gilté

T23-158

NO

Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Jan Gilté

T23-159

NO

Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en Griet Vanhooren
inspirerende sfeer
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T23-179

Beleidsniveau
Niveau Titel

Docent

Code

NO

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen*
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

NO

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-272

NO

Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Art de Co

T23-274

NO

Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Ipse

T23-279

NO

Optimaal samenwerken in team
Efficiënt en verdraagzaam samenwerken

Nicole Vandeweghe

T23-280

T23-252

Meer info over een teamgerichte nascholing? Surf naar https://aanbod.eekhoutacademy.be/cursuscode
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VAK- EN DOMEINGEBONDEN THEMA’S

Vak- en domeingebonden thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Vak- en domeingebonden thema’s | Muzisch creatieve vakken

BaO

Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

Oetang
Tenz

T23-063

BaO

Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Oetang
Tenz

T23-068

BaO

Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Oetang
Tenz

T23-070

BaO

Muzisch hoekenwerk*
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Oetang
Tenz

T23-072

BaO

Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Oetang
Tenz

T23-073

BaO

Evalueren na een muzische activiteit*
Met leerlingen processen en producten bespreken

Oetang
Tenz

T23-074

BaO

De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Oetang
Tenz

T23-076

BaO

Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen

Oetang
Tenz

T23-078

BaO

Muzisch creatief met media*
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Oetang
Tenz

T23-079

BaO

Strippen is best leuk! Strips creëren met behulp van gevarieerde ICT-tools

Patrick Keysabyl

T23-167

BaO

Haal meer uit jouw foto’s en die van jouw leerlingen
Een verzameling van boeiende lesactiviteiten rond fotografie

Patrick Keysabyl

T23-168

NO

Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Frederik De Schepper

T23-193

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Vak- en domeingebonden thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

BaO

No drama please
Theater in de klas, een les als een ander

Frederik De Schepper

T23-195

BaO

Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Frederik De Schepper

T23-196

BaO

Theater in de klas, een les als een ander

Frederik De Schepper

T23-197

BaO

Loose Parts en ontdekdozen*
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Art de Co

T23-267

Vak- en domeingebonden thema’s | Nederlands

NO

Boost je leesonderwijs
Waar kan je op inzetten om je leesonderwijs effectiever te maken?

Soetkin Werbrouck
Vicky De Windt

T23-216

NO

Word Lees Ambassadeur!*

Soetkin Werbrouck
Vicky De Windt

T23-217

BaO

Hoe kan bewegen helpen bij het inoefenen van de maal- en deeltafels en ook bij
spelling?

Stip Opleidingen

T23-284

BaO

Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen,
getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Stip Opleidingen

T23-283
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Vak- en domeingebonden thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Vak- en domeingebonden thema’s | Onwikkelingsdoelen kleuteronderwijs

BaO

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken*
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Oetang
Tenz

T23-065

BaO

Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Sandra Van Rijzeghem

T23-098

BaO

Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode
Krullenbol*
Schrijfritmiek

Dorine Cleve

T23-119

BaO

“Ik kan dat (nog) niet!”*
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Marc Litière

T23-185

BaO

“Ik kan het niet zo fijn!”*
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Marc Litière

T23-186

BaO

“Wie schrijft die blijft!”*
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Marc Litière

T23-188

BaO

Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit

Frederik De Schepper

T23-194

Communicatie Frederik De Schepper

T23-198
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BaO

Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters
38

BaO

Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

BaO

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

BaO

Onthaal centraal in de kleuterklas
Een open onthaal is rustiger voor ons allemaal

Kansrijk en
zorgbreed onderwijs

41

Diversiteit

42

Inclusie

43

Leerlingenbegeleiding

45

Welbevinden

47

Zelfzorg

49

Taalbeleid

49

Vlajo
Begrijpend lezen

50

Taalbeleid algemeen

Frederik De Schepper

T23-199

T23-223

T23-248

BaO

Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen?

Vlajo

T23-250

BaO

Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Art de Co

T23-256
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Vak- en domeingebonden thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

BaO

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Art de Co

T23-260

BaO

Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema’s
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Art de Co

T23-261

BaO

De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Art de Co

T23-264

BaO

Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Art de Co

T23-265

BaO

Loose Parts en ontdekdozen*
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Art de Co

T23-267

De nadruk ligt op het verkennen van de eigenschappen van materialen en voorwerpen die dicht bij de leefwereld van de
kleuters liggen. Je speelt in op hun enthousiaste, nieuwsgierige en onderzoekende houding.
Tijdens deze workshop krijg je ideeën waarmee je de natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit en ontdekkingsdrang van
de kleuters kan prikkelen. Dit door open materialen aan te bieden waarmee ze kunnen exploreren, experimenten en
uitproberen.
We denken hierbij aan natuurmateriaal, goedkoop decoratiemateriaal, kosteloos materiaal en nog veel meer. Kortom
‘Loose Parts’ die voor het grijpen liggen binnen in en rond hun leefwereld.
Tijdens deze ontdekkingstocht begin je met klassikale activiteiten en een leerkracht als onderzoekende professor. Deze
activiteiten evolueren tot het stimuleren van zelfstandige ontdekmomenten aan een tafel, op een mat, in een hoek of
ontdekhoek.
Voor oudere kleuters krijg je ideeën waarmee je ontdekdozen met of zonder opdrachtenkaarten kan samenstellen. Deze
zijn vooral gericht op het stimuleren van het onderzoekend en zelfstandig leren.

BaO

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige
leeromgeving*
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Art de Co

T23-268

BaO

Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters
Coöperatieve spelvormen en energizers

Art de Co

T23-269

BaO

Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen,
getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Stip Opleidingen

T23-283

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Vak- en domeingebonden thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Vak- en domeingebonden thema’s | Wereldoriëntatie

BaO

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken*
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Oetang
Tenz

T23-065

BaO

Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Oetang
Tenz

T23-071

Vak- en domeingebonden thema’s | Wetenschappen

SO

Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen
Een ideale workshop voor wie biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde
natuurwetenschappen of CLIL-wetenschappen geeft

Art de Co

T23-258

BaO

Hoe kan bewegen helpen bij het inoefenen van de maal- en deeltafels en ook bij
spelling?

Stip Opleidingen

T23-284

BaO

Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen,
getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Stip Opleidingen

T23-283

Johan Halsberghe

T23-285

Vak- en domeingebonden thema’s | Economie en organisatie

SO

Je geld en je leven!*
Workshop Financiële Geletterdheid voor leerlingen

Tijd om je financiële kennis aan te scherpen! In deze workshop zijn geldzaken geen taboe en scherpen we de financiële
kennis van je leerlingen samen aan. We frissen hun basiskennis even op en gaan dan aan de slag met actueel, interactief
materiaal dat perfect aansluit bij de leerinhouden die je in jouw jaarplan vooropstelde. En zitten de leerlingen in een
economische richting? Dan schakelen we met plezier een versnelling hoger en dagen we hen op niveau uit.
We helpen de leerlingen om hun inzicht te verdiepen in consumptiegedrag, inkomensverwerving, betalingen en financiële producten en begrippen, om zo budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten. Ook het belang van
persoonlijke administratie, de rol van financiële instanties en de overheid wordt toegelicht.

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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VAK- EN DOMEINOVERSTIJGENDE THEMA’S

Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Krachtige leeromgeving | Algemene didactiek

NO

Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Ipse

T23-037

SO

Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek

Ipse

T23-053

SO

De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Ipse

T23-055

BaO

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill*
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Oetang
Tenz

T23-066

BaO

Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Oetang
Tenz

T23-067

BaO

Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Oetang
Tenz

T23-068

BaO

Projecten ontwerpen*
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Oetang
Tenz

T23-069

BaO

Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Oetang
Tenz

T23-073

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: ‘denken’ en executieve
functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-087

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-088

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-089

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht),
flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-091
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

BaO

Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol*
Schrijfritmiek

Dorine Cleve

T23-119

SO

Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Jan Gilté

T23-154

NO

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang
laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Dave Brunet
Gert Muylle

T23-192

NO

Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Frederik De Schepper

T23-193

SO

Wat elke leraar over leren moet weten
Over belangrijke inzichten op het gebied van denken en leren

Jan Gilté

T23-234

BaO

Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema’s
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Art de Co

T23-261

BaO

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige
leeromgeving*
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Art de Co

T23-268

Ontluikende geletterdheid vertrekt vanuit een nieuwsgierigheid, een drang om meer greep te krijgen op de wereld rondom hen. Het begint al zeer jong bij het luisteren naar geluiden, de geluiden te herkennen en als betekenisvol te ervaren.
De volgende stap is er concepten en tekens aan verbinden.
Kinderen zijn van jong af aan bezig met schriftelijke communicatie. Ze ontdekken al snel de aanwezigheid van geschreven boodschappen die ze al heel vroeg proberen te ontcijferen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang gestimuleerd
door een portie gezonde nieuwsgierigheid.
Na het schetsen van de eerste tussendoelen, te vergelijken met de Vlaamse decretale ontwikkelingsdoelen, word je
uitgedaagd om een krachtige leeromgeving gericht uit te bouwen.
We vertrekken vanuit klassikale kringactiviteiten, routines en het werken in kleine groepen en bekijken verder vele mogelijkheden binnen je hoeken. Je zal proeven van coöperatief leren via enkele Kagan-structuren. Ook de schoolomgeving
biedt heel wat mogelijkheden binnen de bewustwording van de ontluikende geletterdheid.
Je doorloopt een proces vanaf de jongste kleuters die de impulsen vrijblijvend verwerken op eigen initiatief en tijdens de
interacties met de leerkracht.
Naarmate kleuters ouder worden zoeken kleuters naar meer uitdaging. We richten ons hier vooral op de zelfsturing met
doelgerichte impulsen binnen de verschillende hoeken, met coöperatieve werkvormen en ontdekkingen rondom hun
eigen omgeving.

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.

47

Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

BaO

Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters
Coöperatieve spelvormen en energizers

Art de Co

T23-269

SO

Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Studio Globo

T23-278

Krachtige leeromgeving | Differentiatie

BaO

Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende
antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Peter Van de Moortel

T23-092

BaO

Verrijkingsklas - traject

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-142

NO

Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-144

BaO

Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in
‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Ann Koroknai
Lieven Verkest

T23-233

BaO

Binnenklasdifferentiatie praktisch en haalbaar organiseren
Aan de slag met een meersporenbeleid in je klas en toch het overzicht behouden? Ja, het kan!

Vlajo

T23-242

BaO

De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Art de Co

T23-264

BaO

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Art de Co

T23-275

BaO

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk Art de Co
plannen

T23-276

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Krachtige leeromgeving | Evaluatie en feedback
BaO

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets*

Fourcast for Education

T23-010

SO

Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Ipse

T23-046

SO

Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Ipse

T23-051

BaO

Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

Oetang
Tenz

T23-063

BaO

Reflecteren met kinderen*
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Oetang
Tenz

T23-064

BaO

Evalueren na een muzische activiteit*
Met leerlingen processen en producten bespreken

Oetang
Tenz

T23-074

SO

De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Kris Mostrey

T23-106

SO

Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Kris Mostrey

T23-108

SO

Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Kris Mostrey

T23-109

SO

Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Jan Gilté

T23-147

NO

Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Jan Gilté

T23-151

NO

EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Jan Gilté

T23-152

SO

Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Jan Gilté

T23-153
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

SO

BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit
te verhogen

Docent

Code

Griet Vanhooren

T23-174

Prof. Hattie beschrijft in zijn boek ‘visible learning’ de kracht van feedback. Door het in de workshop aangeboden constructief gesprek, worden vaardigheden als de relatie leerling-leerkracht, bevorderen van metacognitieve strategieën,
zelfverwoording & zelfbevraging en probleemoplossend denken gestimuleerd. Je zet de leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht.
Deze workshop gaat niet over de dagelijkse directe feedback, het gaat wel over een gesprek waarbij je samen met de
leerling op zoek gaat naar onderliggende oorzaken om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen.
We leren enkele tools aan zoals:
* de juiste coachende vragen stellen;
* open en onbevooroordeeld luisteren;
* geparafraseerd teruggeven wat beluisterd wordt;
* samen met de leerling oplossingen en doelen formuleren.

SO

Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Kris Mostrey

T23-208

BaO

Ontwikkeling evalueren. Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Oetang
Tenz

T23-218

SO

Breed evalueren: wat en hoe?*
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

SO

Cijfers geven, werkt dat wel?
Over de plus en de min van cijfers

Jan Gilté
Kris Mostrey

T23-232

SO

Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”*
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Vlajo

T23-247

BaO

Evalueren in de kleuterklas*
Groeigericht evalueren met een positieve mindset, dat kan!

Vlajo

T23-251

BaO

Processen en producten evalueren. Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen*

Oetang
Tenz

T23-253

BaO

Een brede blik op evaluatie
Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren

Art de Co

T23-255

BaO

Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

Art de Co

T23-262

NO

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-273
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Niveau Titel

Docent

Code

Krachtige leeromgeving | Klasmanagement

NO

Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Erwin Vermesen

T23-004

NO

Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Erwin Vermesen

T23-005

NO

Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Geert Taghon

T23-013

NO

Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Geert Taghon

T23-014

NO

Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Hendrik Gaublomme

T23-018

NO

Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of
school nog ter beschikking?

Hendrik Gaublomme

T23-022

NO

Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Ipse

T23-039

NO

Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Ipse

T23-052

SO

Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Ipse

T23-054

NO

Gezag hebben … gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de
boeken van Haim Omer

Nadine Callens

T23-128

NO

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Loket Verzet

T23-163

NO

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap*

Steven Swaenepoel

T23-189

NO

Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Steven Swaenepoel

T23-190
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Code

Maurits Wysmans

T23-211

NO

Hoe de klas motiveren en activeren?

SO

Klasmanagement: actie of reactie?*
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te
begeleiden

NO

Omgaan met moeilijk gedrag

Joke Raes

T23-228

BaO

Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas
verbeteren

De Sleutel

T23-243

BaO

Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De Sleutel

T23-244

BaO

Onthaal centraal in de lagere school
Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin
actie en zelfsturing centraal staan

Vlajo

T23-249

T23-226

Krachtige leeromgeving | Leerbegeleiding

BaO

Leren leren: een partnership
De kern van de zaak bij ‘leren leren’ - sessie 1

Ipse

T23-040

BaO

Focus gevraagd (op wat ik leer... en ook op mezelf!)
Over aandacht en leerstijlen - sessie 2

Ipse

T23-041

BaO

Zo werkt mijn brein
Over goed brein- en geheugengebruik - sessie 3

Ipse

T23-042

BaO

Ik doe het zelf wel!
Over plannen, organiseren en uitvoeren - sessie 4

Ipse

T23-043

BaO

Ik leer... Wil jij me coachen?
Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind - traject

Ipse

T23-044

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Niveau Titel

Docent

Code

SO

Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van ‘leren leren’

Ipse

T23-045

SO

Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)

Ipse

T23-047

SO

Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik

Ipse

T23-048

SO

Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Ipse

T23-049

SO

Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Ipse

T23-051

SO

Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek

Ipse

T23-053

SO

De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Ipse

T23-055

BaO

De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Oetang
Tenz

T23-075
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BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: ‘denken’ en executieve
functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-087

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-088

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-089

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht),
flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-091

NO

Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken

Peter Van de Moortel

T23-097

SO

De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Kris Mostrey

T23-106

SO

Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Kris Mostrey

T23-108

SO

Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Kris Mostrey

T23-109

SO

Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Jan Gilté

T23-149

SO

Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Jan Gilté

T23-154

NO

Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie …
Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Jan Gilté

T23-161

NO

Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk

Ann Loveniers
Peter Van Dycke

T23-162

NO

BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op
de oplossingen in plaats van op de problemen

Griet Vanhooren

T23-173
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NO

Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie*
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Ilse Vande Walle

T23-177

BaO

Met ‘LEES EERST DE VRAAG!’ is de kous niet af
Over bewust focussen bij het maken van opdrachten en toetsen

Ipse

T23-182

SO

Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Kris Mostrey

T23-208

NO

Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Hilde Mercelis

T23-235

NO

Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

NO

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Art de Co

T23-257

BaO

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Art de Co

T23-275

BaO

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk Art de Co
plannen

T23-276
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Code

Krachtige leeromgeving | Media en ICT
NO

Efficiënte tekstverwerking met Google Documenten*

Fourcast for Education

T23-007

NO

Sneller, slimmer en efficiënter samenwerken in Drive

Fourcast for Education

T23-008

NO

Maak je lessen productiever met Google Classroom*

Fourcast for Education

T23-009

BaO

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets*

Fourcast for Education

T23-010

NO

Een digitale escaperoom met Google Apps*

Fourcast for Education

T23-011

NO

G Suite beheer voor starters

Fourcast for Education

T23-012

NO

Maak je lessen future proof met de juiste ICT-tools!

Fourcast for Education

T23-027

NO

Efficiënt werken met Chromebooks als leerling en leerkracht*

Fourcast for Education

T23-028

NO

Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Ipse

T23-038

SO

Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Mediaraven

T23-060

SO

Actie tegen cyberpesten

Mediaraven

T23-061

BaO

De digitale leefwereld van kinderen

Mediaraven

T23-062

BaO

Introductie mediakundige ontwikkeling
Wijs, vaardig en geletterd!

Oetang
Tenz

T23-077

BaO

Muzisch creatief met media*
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Oetang
Tenz

T23-079

BaO

Het schooljaar rond met 15 ICdeeTjes*
Verwerk belangrijke gebeurtenissen in het jaar met een media-activiteit

Patrick Keysabyl

T23-085

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Code

NO

Kennisclips – de interactieve meerwaarde om het leerproces te optimaliseren
Optimaliseer het leerproces van de leerlingen door eigen kennisclips te integreren

Shane Vermeersch

T23-099

NO

Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken.
Creëer je eigen game-leeractiviteit

Shane Vermeersch

T23-100

NO

Laat elke leerling mee participeren in de les!
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling
(anoniem) deelnemen!

Shane Vermeersch

T23-101

SO

Dat is mediawijs!
Mediawijsheid en kritisch denken op school en in de les

Annelene Timmermans

T23-102

SO

De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Kris Mostrey

T23-106

NO

Afstandsonderwijs… Een blik achter de schermen
Verruim je kennis van afstandsonderwijs en maak kennis met waardevolle tools

Shane Vermeersch

T23-110

NO

Online onderwijs, hoe pak ik dit aan?
Ontdek verschillende tools met didactische principes en good practices om goed Shane Vermeersch
online onderwijs te organiseren

T23-111

NO

Visualiseer de leerinhouden op een overzichtelijke en onderwijskundige manier
met dynamische afbeeldingen
Maak dynamische en interactieve afbeeldingen en kaarten om de leerinhoud
visueel en overzichtelijk aan te reiken aan de lerenden

Shane Vermeersch

T23-112

NO

Doelmatige en functionele integratie van blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Shane Vermeersch

T23-113

NO

Van gedwongen naar doordacht blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Shane Vermeersch

T23-114

BaO

Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken
met én zonder robotica

Shane Vermeersch

T23-115

NO

Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te
optimaliseren

Shane Vermeersch

T23-116
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NO

Ook jij kan een moderne website bouwen!
Maak met Google Sites gratis een moderne website voor jezelf, klas of school

Patrick Keysabyl

T23-165

BaO

Tien lesideeën met Google in jouw klas
Gratis programma’s van Google creatief gebruiken in tien gevarieerde lessen
voor leerlingen vanaf 10 jaar

Patrick Keysabyl

T23-166

BaO

Strippen is best leuk! Strips creëren met behulp van gevarieerde ICT-tools

Patrick Keysabyl

T23-167

BaO

Haal meer uit jouw foto’s en die van jouw leerlingen
Een verzameling van boeiende lesactiviteiten rond fotografie

Patrick Keysabyl

T23-168

NO

Podcasts inzetten als leermiddel
Maak je eigen podcasts voor de lerende!

Shane Vermeersch

T23-169

NO

U vraagt? Wij draaien!
ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas of vak

Christophe
Vandenberghe

T23-170

SO

Een digitale cursus met Teams en OneNote
Praktisch aan de slag met digitaal lesmateriaal

Kris Mostrey

T23-183

SO

Digitale taken - toetsen - opdrachten
Werken met opdrachten in Ms Teams en Ms Forms

Kris Mostrey

T23-184

NO

Clicksafe
Veilig en verantwoord internet bij jongeren

Child Focus Academy

T23-209

NO

Minecraft Education Edition, meer dan een spel! (online)
Een game-based leeromgeving met heel wat mogelijkheden om leerdoelen als
sociale vaardigheden, computationeel denken, programmeren, … aan te brengen op een attractieve manier.

Luk Van den Bossche

T23-210

BaO

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

BaO

Het gebruik van de iPad in de lagere school

Björn Carreyn

T23-238

BaO

Klikken doet kicken (lager onderwijs)
Over het vinden van een digitale balans

De Sleutel

T23-239

SO

Klikken doet kicken (secundair onderwijs)
Over het vinden van een digitale balans

De Sleutel

T23-240

T23-223
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Krachtige leeromgeving | Motivatie

BaO

Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Ipse

T23-032

SO

Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van ‘leren leren’

Ipse

T23-045

SO

Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Ipse

T23-049

BaO

Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Ipse

T23-057

NO

Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Steffie De Baerdemaeker

T23-118

NO

BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren.
Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Griet Vanhooren

T23-173

Naast het verstrekken van informatie en het aanzetten tot nauwkeurig waarnemen en nadenken, kan je als leraar aanvullend inzetten op “coachen”.
Coachen is ervoor zorgen dat iemand van A naar B komt en dit zelf leert aan te sturen. Coachen is vooral ondersteunend
en is de aanduiding voor een heel specifieke manier van begeleiden:
“Iemand zo begeleiden dat die persoon eigenaar/verantwoordelijk blijft van de beoogde verandering en zo een ‘innerlijk
leiderschap’ ontwikkelt voor de rest van zijn leven.”
Een goede coach is daardoor vooral actief met ervoor te zorgen dat degene die hij coacht, actief wordt en blijft. Dat is
voor het coachen van leerlingen niet anders.
Coachen is een essentiële vaardigheid binnen het onderwijs en vraagt verbinding met jezelf, met de ander, reflectie (=
communicatie met jezelf ), bewustzijn, oefening, vallen en opstaan.

SO

BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit
te verhogen

Griet Vanhooren

T23-174

NO

BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Griet Vanhooren

T23-175

NO

Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie*
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Ilse Vande Walle

T23-177
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NO

Docent

Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en Griet Vanhooren
inspirerende sfeer

Code

T23-179

Wil je met je team krachtgericht en constructief aan de slag, dan kan deze gecontextualiseerde begeleiding nieuwe energie en motivatie binnen brengen.
Wanneer mensen met elkaar werken, levert dat een uniek samenwerkingsproces op. Het team is meer dan de som van de
individuen.
Teams kunnen worstelen met het functioneren en/of met onderlinge relaties. Ieder team heeft zo zijn eigen groepsdynamiek, die beïnvloed is door thema’s die zich vaak onder de ‘waterlijn’ afspelen.
De begeleiding die op coaching gebaseerd is, ondersteunt het team om hun eigen thema’s te definiëren en zo tot beter
inzicht te komen. Door een gestegen bewustzijn, kunnen de teamleden elkaar makkelijker aanspreken op onproductieve
patronen en elkaar bijsturen bij hun onderlinge samenwerking. Op die manier zijn ze meer bereid om genomen beslissingen te accepteren.
Word je geconfronteerd met uitval, demotivatie, weerstand en/of onbegrip bij jouw medewerkers, collega’s en wil je
graag de sleutel voor een betere communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer? Vraag dan
deze vraaggestuurde begeleiding / team coaching aan!
Voor dit programma kan je na de hierboven beschreven sessie een beroep doen op de lesgever om als procescoach je school
verder te begeleiden via 1 of meer sessies “Toepassing op de praktijk via trajectondersteuning”. Tijdens die trajectcoaching kan
je terugblikken op de stappen die je al ondernomen hebt, het resultaat ervan evalueren en vooruitblikken op mogelijke nieuwe
initiatieven in het proces.

NO

Hoe de klas motiveren en activeren?

Maurits Wysmans

T23-211

BaO

Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes,
sfeermakers, doe- en rustmomenten

Art de Co

T23-263

BaO

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Art de Co

T23-266
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Krachtige leeromgeving | STEM BaO

BaO

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken*
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Oetang
Tenz

T23-065

BaO

Onderzoekend en ontwerpend leren*
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Oetang
Tenz

T23-080

BaO

Coderen zonder draadjes
7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school computationeel te leren denken binnen STEM

Patrick Keysabyl

T23-084

BaO

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged
en unplugged*
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij
leerlingen in het lager onderwijs

T23-221

BaO

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs*
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd
dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

T23-224

BaO

Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas*
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd
om met STEM aan de slag te gaan in de kleuterklas

T23-227
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Krachtige leeromgeving | Werkvormen

NO

Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Erwin Vermesen

T23-003

NO

Een digitale escaperoom met Google Apps*

Fourcast for Education

T23-011

BaO

Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Ipse

T23-032

NO

Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Ipse

T23-037

BaO

Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Ipse

T23-057

BaO

Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Oetang
Tenz

T23-067

BaO

Muzisch hoekenwerk*
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Oetang
Tenz

T23-072

BaO

Onderzoekend en ontwerpend leren*
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Oetang
Tenz

T23-080

NO

Afstandsonderwijs… Een blik achter de schermen
Verruim je kennis van afstandsonderwijs en maak kennis met waardevolle tools

Shane Vermeersch

T23-110

BaO

Verrijkingsklas - traject

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-142

SO

Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?

Jan Gilté

T23-148

NO

Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Greet Van Everbroeck
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten? Lisa Verhelst

T23-164

Meer info over een teamgerichte nascholing?
Surf naar https://aanbod.eekhoutacademy.be/cursuscode
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NO

Podcasts inzetten als leermiddel
Maak je eigen podcasts voor de lerende!

Shane Vermeersch

T23-169

SO

Gamebased empowerment effectief en serieus spelen!

GameWise vzw

T23-172

SO

Een digitale cursus met Teams en OneNote
Praktisch aan de slag met digitaal lesmateriaal

Kris Mostrey

T23-183

SO

Digitale taken - toetsen - opdrachten
Werken met opdrachten in Ms Teams en Ms Forms

Kris Mostrey

T23-184

NO

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang
laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Dave Brunet
Gert Muylle

T23-192

BaO

Theater in de klas, een les als een ander

Frederik De Schepper

T23-197

NO

Word Lees Ambassadeur!*

Soetkin Werbrouck
Vicky De Windt

T23-217

SO

Co-teaching in het secundair onderwijs
Wat zijn de succesfactoren en valkuilen van co-teaching in het secundair onderwijs?

BaO

Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in
‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Ann Koroknai
Lieven Verkest

T23-233

NO

Executieve vaardigheden aanpakken bij kinderen en jongeren
Je leert kort wat de executieve vaardigheden zijn en hoe je ze samen MET de
kinderen en jongeren kunt aanpakken

Evelyn Feys

T23-236

BaO

Onthaal centraal in de kleuterklas
Een open onthaal is rustiger voor ons allemaal

Vlajo

T23-248

BaO

Onthaal centraal in de lagere school
Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin
actie en zelfsturing centraal staan

Vlajo

T23-249

NO

Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier*
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan
Structuren

Art de Co

T23-254
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BaO

Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Art de Co

T23-256

NO

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Art de Co

T23-257

NO

Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere Art de Co
activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

T23-259

BaO

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Art de Co

T23-260

BaO

Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes,
sfeermakers, doe- en rustmomenten

Art de Co

T23-263

BaO

De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Art de Co

T23-264

BaO

Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Art de Co

T23-265

BaO

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Art de Co

T23-266

BaO

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Art de Co

T23-275

BaO

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk Art de Co
plannen

T23-276

SO

Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

T23-278

Studio Globo

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.

64

Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Krachtige leeromgeving | ZILL

BaO

Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

Oetang
Tenz

T23-063

BaO

Reflecteren met kinderen*
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Oetang
Tenz

T23-064

BaO

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill*
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Oetang
Tenz

T23-066

BaO

Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Oetang
Tenz

T23-070

BaO

Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Oetang
Tenz

T23-071

BaO

Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Oetang
Tenz

T23-073

BaO

De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Oetang
Tenz

T23-075

BaO

De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Oetang
Tenz

T23-076

BaO

Introductie mediakundige ontwikkeling
Wijs, vaardig en geletterd!

Oetang
Tenz

T23-077

BaO

Ontwikkeling evalueren. Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Oetang
Tenz

T23-218

BaO

Processen en producten evalueren. Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen*

Oetang
Tenz

T23-253
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BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: ‘denken’ en executieve
functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-087

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-088

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-089

BaO

Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht),
flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Peter Van de Moortel

T23-091

Kansrijk en zorgbreed onderwijs | Communicatie

NO

Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Erwin Vermesen

T23-003

NO

Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Erwin Vermesen

T23-006

NO

Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Guido Decombel

T23-015

NO

De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Guido Decombel

T23-016

NO

Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Hendrik Gaublomme

T23-019
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NO

Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Ipse

T23-029

NO

Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Ipse

T23-030

BaO

IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs

Ipse

T23-031

NO

Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Ipse

T23-035

NO

Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Ipse

T23-056

NO

Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Ipse

T23-059

NO

Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Peter Van Dycke

T23-103

NO

Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Bert Wastijn

T23-129

NO

Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Bert Wastijn

T23-134

NO

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Bert Wastijn

T23-137

SO

Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Jan Gilté

T23-154

NO

Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Jan Gilté

T23-159

SO

Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Jan Gilté

T23-160

NO

BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op
de oplossingen in plaats van op de problemen

Griet Vanhooren

T23-173
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SO

BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit
te verhogen

Griet Vanhooren

T23-174

SO

Oplossingsgericht coachen: ik hoor je wel, maar ... luister jij ook?
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Sylvia Van Loo

T23-191

NO

Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

Nicole Vandeweghe

T23-203

NO

Omgaan met moeilijk gedrag

Joke Raes

T23-228

NO

Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-270

NO

Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-271

NO

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-272

NO

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-273
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Kansrijk en zorgbreed onderwijs | Diversiteit

NO

De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Guido Decombel

T23-016

NO

Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Ipse

T23-035

BaO

Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Ipse

T23-057

NO

Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-140

BaO

Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-141

NO

Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-143

NO

Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je
onderpresteren kan vermijden?

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-145

BaO

Beleidsplan voor hoogbegaafden

Hoogbloeier Gifted
Academy

T23-146

BaO

“Ik kan dat (nog) niet!”*
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Marc Litière

T23-185

BaO

“Ik kan het niet zo fijn!”*
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Marc Litière

T23-186

BaO

“Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Marc Litière

T23-187

BaO

“Wie schrijft die blijft!”*
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Marc Litière

T23-188

BaO

Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede

Studio Globo

T23-206
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BaO

Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen

Studio Globo

T23-207

SO

De kracht van diversiteit in het onderwijs
Hoe ga je als school om met de groeiende multiculturele diversiteit?

Liesbet Carlier

T23-212

NO

Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Hilde Mercelis

T23-235

NO

Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

NO

Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

T23-237

Steffie De Baerdemaeker

T23-281

Kansrijk en zorgbreed onderwijs | Leerlingenbegeleiding

NO

Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Erwin Vermesen

T23-003

NO

Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Geert Taghon

T23-013

NO

Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Geert Taghon

T23-014

NO

(Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe
ga je met de impact hiervan om in de klas?

Heidi Deknudt
Lindsay Jeffries

T23-017

NO

Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of
school nog ter beschikking?

Hendrik Gaublomme

T23-022

BaO

Rouwen … zwijg me niet dood!*
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving
(dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Hilde Desplenter

T23-023

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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NO

Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Ipse

T23-029

NO

Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Ipse

T23-038

NO

Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Ipse

T23-039

SO

Leerlingen zelfstandig maken, leren leren en leren organiseren

Ipse

T23-050

SO

Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Ipse

T23-054

NO

Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Ipse

T23-058

NO

Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Nadine Callens

T23-123

NO

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Nadine Callens

T23-124

NO

Kids skills’ en “Mission possible”
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te
leren vaardigheden’

Nadine Callens

T23-125

NO

Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Nadine Callens

T23-126

NO

Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Nadine Callens

T23-127

NO

Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de
boeken van Haim Omer

Nadine Callens

T23-128

NO

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Loket Verzet

T23-163
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NO

BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op
de oplossingen in plaats van op de problemen

Griet Vanhooren

T23-173

BaO

Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op kinderen en op
het klasgebeuren*

Ilse Vande Walle

T23-178

SO

Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op het gedrag van
jongeren

Ilse Vande Walle

T23-180

NO

Jongeren en stress. Herken stress bij jongeren en maak hen veerkrachtig

Ilse Vande Walle

T23-181

BaO

“Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Marc Litière

T23-187

SO

De kracht van diversiteit in het onderwijs
Hoe ga je als school om met de groeiende multiculturele diversiteit?

Liesbet Carlier

T23-212

NO

Hoe omgaan met probleemgedrag in klas- en schoolcontext?

Maurits Wysmans

T23-220

NO

Executieve vaardigheden aanpakken bij kinderen en jongeren
Je leert kort wat de executieve vaardigheden zijn en hoe je ze samen MET de
kinderen en jongeren kunt aanpakken

Evelyn Feys

T23-236

BaO

Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De Sleutel

T23-244

Kansrijk en zorgbreed onderwijs | Welbevinden

NO

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten*
Breinvriendelijk leven en werken

Erna Claes

T23-001

NO

Bevlogen in het leven en in het werk

Erna Claes

T23-002

NO

Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Erwin Vermesen

T23-004

NO

(Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe
ga je met de impact hiervan om in de klas?

Heidi Deknudt
Lindsay Jeffries

T23-017
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Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Hendrik Gaublomme

T23-020

BaO

Rouwen … zwijg me niet dood!*
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving
(dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Hilde Desplenter

T23-023

NO

Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Ipse

T23-034

NO

Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Ipse

T23-038

NO

Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Ipse

T23-056

SO

Actie tegen cyberpesten

Mediaraven

T23-061

BaO

Demo plus: Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen

Kathy Metdenancxt

T23-104

BaO

Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas

Kathy Metdenancxt

T23-105

BaO

Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie
Jente Hugaert
waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan
staan

T23-122

BaO

Buiten spelen en leren
Hop naar buiten! Maar hoe en waarom? Buiten spelen om te leren

Frederik De Schepper

T23-171

NO

BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Griet Vanhooren

T23-175

NO

BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer
concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

Griet Vanhooren

T23-176

NO

Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie*
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Ilse Vande Walle

T23-177
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BaO

Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op kinderen en op
het klasgebeuren

Ilse Vande Walle

T23-178

SO

Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op het gedrag van
jongeren

Ilse Vande Walle

T23-180

NO

Jongeren en stress. Herken stress bij jongeren en maak hen veerkrachtig

Ilse Vande Walle

T23-181

NO

Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig
afwezigen

Nicole Vandeweghe

T23-204

SO

Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’*

Inés Verplancke

T23-213

SO

Over(-)leven in de tussentijd

Inés Verplancke

T23-214

De wereld waarin we leven verandert aan een hels tempo. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, heeft een impact op ons
stressniveau en mentaal welbevinden. In deze keynote geven we info over de link tussen de veranderende wereld en de mentale
crisis en enkele ‘survival’-tips om deze woelige tijden te doorstaan.
In deze keynote gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Waarom beleven we nu de grootste mentale crisis
ooit’? Het antwoord hoeven we niet ver te zoeken, we beleven immers erg woelige tijden. Denken we maar aan de klimaatverandering, oorlog op het Europese continent of de enorme digitalisering. Zaken die we niet voor mogelijk hielden,
worden opeens wel mogelijk. Zowel in positieve, als in negatieve zin. Zanger Arno vat het perfect samen: “We leven in
een cowboyfilm. Alles verandert. Alles is mogelijk”.
Zo’n snel veranderende wereld, waarin er precies geen zekerheden meer zijn, veroorzaakt heel wat chaos en onrust,
zowel op maatschappelijk als op persoonlijk vlak. We eindigen de keynote daarom met enkele bruikbare tips om deze
woelige tijden te overleven.

SO

Workshopreeks ‘Boost je veerkracht en welbevinden!’
In de workshops die opgebouwd zijn als ‘een game’, leren jongeren uit de derde
graad hoe ze hun veerkracht kunnen versterken en zichzelf leren reguleren, maar Inés Verplancke
ook hoe je je emotionele en sociale vaardigheden kan versterken of hoe je met
stress kan omgaan

T23-215

BaO

Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten*
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

amba-amba

T23-229

NO

Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

amba-amba

T23-230

BaO

Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in
‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Ann Koroknai
Lieven Verkest

T23-233

BaO

Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas
verbeteren

De Sleutel

T23-243
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Kansrijk en zorgbreed onderwijs | Zelfzorg

NO

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten*
Breinvriendelijk leven en werken

Erna Claes

T23-001

NO

Bevlogen in het leven en in het werk

Erna Claes

T23-002

NO

De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten
Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken

Griet Van Gansberghe

T23-282

NO

Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme

Hendrik Gaublomme

T23-020

NO

Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Hendrik Gaublomme

T23-021

NO

Elk probleem... Een kans!
Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken

Ipse

T23-034

SO

Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Mediaraven

T23-060

NO

Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Steffie De Baerdemaeker

T23-118

NO

Lachyoga
Connecteer al lachend met je innerlijke kind

Jean-Paul Derveaux

T23-121

NO

Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en
balans in een onderwijsberoep

Bert Wastijn

T23-130

NO

Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Bert Wastijn

T23-132

NO

Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s

Bert Wastijn

T23-133

NO

Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Bert Wastijn

T23-134

NO

Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je
iets doet

Bert Wastijn

T23-135
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

NO

Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Bert Wastijn

T23-136

NO

BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Griet Vanhooren

T23-175

NO

BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer
concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

Griet Vanhooren

T23-176

NO

Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven

Nicole Vandeweghe

T23-201

NO

Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk

Nicole Vandeweghe

T23-202

NO

Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

Nicole Vandeweghe

T23-203

BaO

Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen

Nicole Vandeweghe

T23-205

SO

Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’*

Inés Verplancke

T23-213

SO

Over(-)leven in de tussentijd

Inés Verplancke

T23-214

SO

Workshopreeks ‘Boost je veerkracht en welbevinden!’
In de workshops die opgebouwd zijn als ‘een game’, leren jongeren uit de derde
graad hoe ze hun veerkracht kunnen versterken en zichzelf leren reguleren, maar Inés Verplancke
ook hoe je je emotionele en sociale vaardigheden kan versterken of hoe je met
stress kan omgaan

T23-215

NO

Creativiteit als remedie tegen overtollige spanningen
Jezelf blijven en grenzen verleggen: improve performance

Joke Raes

T23-219

NO

Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Blabla
Huis voor Verbinding

T23-270

* We organiseren deze vorming ook in open aanbod.
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Vak- en domeinoverstijgende thema’s
Niveau Titel

Docent

Code

Taalbeleid | Algemeen
BaO

Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Sandra Van Rijzeghem

T23-098

BaO

Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvaten met maximale impact

Elly Simoens

T23-120

SO

Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven

Jan Gilté

T23-155

SO

Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven

Jan Gilté

T23-156

Taalbeleid | Begrijpend lezen

SO

Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren
Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs

Tenz

T23-081

BaO

Close Reading: van lezen naar begrijpen - basissessie
Werk aan dieper tekstbegrip

Tenz

T23-082

BaO

Close Reading: differentiatie - vervolgsessie
Leer omgaan met verschillen tussen leerlingen bij lezen en begrijpen

Tenz

T23-083

NO

Boost je leesonderwijs
Waar kan je op inzetten om je leesonderwijs effectiever te maken?

Soetkin Werbrouck
Vicky De Windt

T23-216

NO

Word Lees Ambassadeur!*

Soetkin Werbrouck
Vicky De Windt

T23-217

Taalbeleid | OKAN

SO

Het creëren van een veilige en duidelijke klasstructuur in OKAN
Werken aan schoolse vaardigheden en klasmanagement bij leerlingen met weinig tot geen schoolse achtergrond

Evy Bisschops
Stephanie Lansloot

T23-138

SO

OKAN = online
Digitale hulpmiddelen om het Nederlands leren en alfabetisering te ondersteunen

Evy Bisschops
Stephanie Lansloot

T23-139

SO

Duurzame taalondersteuning voor leerkrachten met ex-OKAN-leerlingen in de
klas*
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T23-277
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