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Ook in het schooljaar 2022-2023 biedt Thomas More i.s.m. VLVO vormingen en

professionaliseringstrajecten aan voor directies en middenkader. 

Lees er meer over in deze brochure!



Inleiding

Beste directeur, coördinator, beleidsondersteuner …

DONCHE (Kempen) en LEON (Mechelen),  de nascholingscentra van de
lerarenopleidingen van Thomas More, streven ernaar scholen te ondersteunen in
het verder uitbouwen van hun beleidsvoerend vermogen. Daarom bieden we, in
samenwerking met VLVO, vormingen en professionaliseringstrajecten aan voor
directies en middenkader.

Komend schooljaar staat de vijfde dimensie van het kader ‘Succesvolle
Leiderschapspraktijken’ van Verbiest in de kijker, namelijk ‘organiseren van
verantwoording’. In het kader van dit thema worden een aantal nieuwe
nascholingen aangeboden. Daarnaast worden ook een aantal succesvolle
vormingen van de voorbije jaren hernomen.  Achteraan in deze brochure kan je het
kader van Verbiest vinden met de verschillende dimensies van
leiderschapspraktijken. Ook de nascholingen i.s.m. ExCEL en andere vormingen
specifiek gericht op directies en middenkader zetten we graag even extra in de
kijker. 

Een deel van onze nascholingen bieden we online of in een blended vorm aan. De
vormingen die fysiek plaatsvinden worden georganiseerd op de campussen in
Vorselaar en Turnhout (Thomas More Kempen) of op campus Kruidtuin (Thomas
More Mechelen).  

Daarnaast bieden we ook teamgerichte nascholingen aan op scholen zelf. Indien u
dus na het volgen van een nascholing uit deze brochure deze sessie graag zou
organiseren voor uw schoolteam of een vraag hebt rond een teamgerichte vorming,
neem dan zeker contact met ons op.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen, online of on-campus!

Ann Verheyen                                                                                Karlien Tiebout
Coördinator DONCHE                                                                 Coördinator LEON

Leden van VLVO krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld. 
Je herkent de vormingen die hiervoor in aanmerking komen in deze
brochure aan dit logo. Mail het bewijs van inschrijving en het bewijs
van betaling naar info@vlvo.be, samen met je persoonsgegevens en
bankrekeningnummer. 
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Hoe lees je deze brochure?

Deze vorming komt in 
aanmerking voor
VLVO-korting 

Wie organiseert
de vorming?

In welke vorm
gaat de vorming

door?
op campus

online

Praktische info 
+ 

Via welke weg kan je  
inschrijven?

Klik op de titel
om meteen naar

de website te
gaan 

Inhoud van 
de vorming 

(als u deze brochure
digitaal leest)

Kan je deze
vorming in

verschillende
centra volgen? 

Klik op de
cursuscode .



  heb je duidelijk inzicht in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit;
heb je meer inzicht in en kan je concreet invulling geven aan de begrippen
kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg;
kan je met de gekregen handvaten met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling in je
school aan de slag. 

Lesgever | Veerle Van Ransbeeck, onderwijsinspecteur met ervaring als directeur en
zorgcoördinator van een basisschool
Cursuscode | 220929_A
Datum | donderdag 22 september en vrijdag 23 september 2022
Duur | 09.30 tot 16.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs
Doelgroep | zorgcoördinatoren, directies, beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 220 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Bezorgd om onderwijskwaliteit – tweedaagse

Ben Weyts, minister van onderwijs, stelt in zijn beleidsnota dat hij wil gaan voor sterk,
ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs. Eén van de vijf grote krijtlijnen in zijn beleidsnota is het
verder verhogen van de onderwijskwaliteit. Bouwen aan onderwijskwaliteit is geen
eenmanszaak. Elke dag opnieuw maken schoolteams werk van kwaliteitsontwikkeling. Een
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is een cruciaal gegeven om tot
schoolontwikkeling te komen. Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert
scholen, centra en academies om werk te maken van onderwijskwaliteit en een degelijk
effectief beleid te voeren. 

In deze module van twee dagen zoomen we in op kwaliteitsontwikkeling in de basisschool:
een geheel van visie, beleid (met bijzondere aandacht voor het onderwijskundig beleid) en
kwaliteitszorg. Vanuit het Referentiekader voor kwaliteitsontwikkeling geven we een
omschrijving van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg en vullen deze begrippen op een
concrete manier in. We hebben aandacht voor dialoog, reflecteren samen over
kwaliteitsbewaking en reiken handvaten aan waarmee je in de praktijk aan de slag kan. 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/bezorgd-om-onderwijskwaliteit-tweedaagse


Doelgroep | leerkrachten, verpleegkundigen (pediatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie,
diensten voor personen met een mentale beperking kinderen-jongeren, sociaal
verpleegkundigen, kind en gezin), CLB medewerkers, orthopedagogen, kindercoaches,
zorgcoördinatoren, ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en
secundair onderwijs.
Datum | vrijdag 7 oktober 2022 en vrijdag 21 oktober 2022
Kostprijs | 

1 dag: 110 euro
Tweedaagse: 195 euro 

inbegrepen | lesmateriaal, drank, broodjeslunch

Symposium | Preventief en herstelgericht werken met

kinderen

Storend gedrag bij kinderen voorkomen, begrijpen en reguleren
Medewerkers in de onderwijssector en de zorgsector delen vaak éénzelfde bezorgdheid,
namelijk het welzijn van het kind. Het kenniscentrum LEON (onderwijs) & More Care
(verpleegkunde – gezondheid en zorg) slaan dan ook de handen in elkaar voor dit
tweedaags symposium.
 
De eerste dag van het symposium staat in het teken van het signaleren, herkennen en
voorkomen van (storend) gedrag bij kinderen. In de voormiddag worden een aantal
inzichten aangereikt rond de werking van het stressbrein in relatie tot probleemgedrag.
Zowel de begeleider, leerkracht of verpleegkundige als het kind hebben hun “Window of
Tolerance”, het ‘raampje’ waarbinnen ze stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen
kunnen verdragen. Maar wat gebeurt er als de onder- of bovengrens hiervan wordt bereikt?  
In de namiddag bieden we een aantal workshops aan waarin we technieken en
vaardigheden aanreiken om preventief te werken rond stress en probleemgedrag. 
 
Soms kan gedrag ondanks preventief werken toch escaleren en moeten we de relatie
herstellen na een conflict. De tweede dag van het symposium verdiepen we ons dan ook in
de visie rond herstel. 
In de voormiddag verkennen we de theoretische aspecten rond het herstelgericht werken.
In de namiddag is er ook hier een ruime keuze aan verdiepende workshops waarin we
kennis maken met verschillende methodieken die begeleiders, verpleegkundigen en
leraren ondersteunen om meer herstelgericht te werken in de leefgroep, in een (individuele)
begeleiding of in de klaspraktijk. 
 
Doorheen het symposium reiken we kaders aan op basis van wetenschappelijke inzichten.
Daarnaast stemmen we de inhoud af op noden en mogelijkheden op de werkvloer en de
dagelijkse praktijk. Het volgen van beide studiedagen is een meerwaarde omdat ze
complementair zijn, maar het is ook mogelijk om in te schrijven voor één van beide dagen.

Kijk voor een gedetailleerd programma per dag op onze website! 

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/vormingen/symposium-preventief-en-herstelgericht-werken-met-kinderen


kan je enkele strategieën inzetten die je meer werkgeluk en minder werkdruk opleveren;
heb je meer inzicht in hoe je jezelf bij momenten onnodig veel werkdruk aandoet. 

Lesgever | Steffie De Baerdemaeker, onderwijsinspirator
Cursuscode | 221018_01
Duur | 20.00 tot 21.30 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager en buitengewoon onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 35
Locatie | online

Meer werkgeluk, minder werkdruk - keynote

Je bent een gedreven, gemotiveerd leerkracht, ondersteuner of directeur. Aan passie voor je
job is er bij jou geen gebrek. De leerlingen: voor hen doe je het. Onderwijs is je ding, je
missie. 

Tegelijk voelt je werk bij momenten zwaar. Alsof je enkel voor school werkt, van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat. De essentie van je job, de reden waarom je voor het onderwijs koos,
vraagt al veel. Maar dan zijn er nog alle administratie, overleg, voorbereidingen,
vervangingen van zieke collega’s, … 

Hoe zorg je voor meer werkgeluk en minder werkdruk in jouw job in het onderwijs? Dat is
de kernvraag van dit webinar. Geen theorie in deze sessie, wel een spiegel en een lading
praktijktips die je helpen om je job goed en graag te blijven doen. 

Deze prettig gestoorde en tegelijk bloedserieuze sessie wordt gegeven door Steffie De
Baerdemaeker. Ondanks (en ook door) haar bevlogenheid, kreunde ook zij jarenlang onder
torenhoge werkdruk. Zij verdiept zich intussen al jaren in hoe onderwijsmensen en
schoolteams meer werkgeluk en minder werkdruk kunnen ervaren. In deze vorming deelt
ze met jou enkele van haar eigen inzichten en die van de tientallen schoolteams en
honderden onderwijsmensen die ze begeleidt. 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/meer-werkgeluk-minder-werkdruk-keynote


heb je meer zicht op de manier waarop je je organisatie succesvol door
verandertrajecten kan loodsen; 
zie je hoe de verschillende pijlers van een organisatie elkaar beïnvloeden én hoe je ze
kan sturen; 
kan je strategische keuzes maken om verandertrajecten succesvol te laten verlopen. 

Lesgever | Roeland Van Kerckhoven, opleidings- en onderwijswetenschapper,
oplossingsgericht coach & trainer (Rebels in Peace / Coach Roel)
Cursuscode | 221019_W
Data | woensdagen 19 oktober 2022, 30 november 2022, 25 januari 2023
Duur | 10.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | directies, beleidsondersteuners, bestuursleden
Cursusgeld | € 110 
Locatie | online

Hoe visiegedreven verandering wél werkt -

inspiratiereeks voor leidinggevenden en besturen
De paarse krokodil - waar een weg is, is een wil.

De belangrijkste pijler in een organisatie zijn je mensen. Toch is het minstens zo belangrijk
om te kiezen voor de juiste structuren, systemen en processen die het realiseren van de
schoolvisie faciliteren. 
Vanuit zijn coachingstrajecten maakt Roel je duidelijk op welke manier systemen gedrag
creëren en processen de paarse krokodil laat happen. Hij voerde in opdracht van
verschillende scholen en socio-culturele organisaties een organisatiescan uit. 
Vanuit die resultaten brengt hij concrete voorbeelden van de manier waarop de structuur,
de processen en de systemen van een school de medewerkers sturen en beïnvloeden, ten
goede én ten kwade. 
Deze lessenreeks is interactief en heeft als doel je blik te verruimen wanneer je verandering
in je organisatie wil initiëren en realiseren. 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-visiegedreven-verandering-wel-werkt-inspiratiereeks-voor-leidinggevenden-en-besturen


 heb je een duidelijk zicht op het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit;
heb je meer zicht op de betekenis van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg voor de
schoolwerking en je klaspraktijk;
kan je met de gekregen handvaten met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling in je
school/klas aan de slag.   

Lesgever | Veerle Van Ransbeeck, onderwijsinspecteur met ervaring als directeur en
zorgcoördinator van een basisschool
Cursuscode | 221025_01
Datum | dinsdag 25 oktober 2022
Duur | 09.30 tot 16.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren
Cursusgeld | € 110 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Bezorgd om onderwijskwaliteit: als leerkracht aan de slag

met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit

Ben Weyts, minister van onderwijs, stelt in zijn beleidsnota dat hij wil gaan voor sterk,
ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs. Eén van de vijf grote krijtlijnen in zijn beleidsnota is het
verder verhogen van de onderwijskwaliteit. Bouwen aan onderwijskwaliteit is geen
eenmanszaak. Elke dag opnieuw maken schoolteams werk van kwaliteitsontwikkeling. Een
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is een cruciaal gegeven om tot
schoolontwikkeling te komen. Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert
scholen, centra en academies om werk te maken van onderwijskwaliteit en een degelijk
effectief beleid te voeren. 
Tijdens deze vormingsdag zoomen we in op kwaliteitsontwikkeling in de basisschool. We
bekijken samen het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en zoeken uit wat
kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg concreet kan betekenen voor onze klaspraktijk. We
hebben aandacht voor dialoog, reflecteren samen over kwaliteitsbewaking en reiken
handvaten aan waarmee je in de praktijk aan de slag kan. 

Na deze nascholing ...

Praktisch

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
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  bestaande tools en kaders voor het opmaken van een ICT beleidsplan; 
een makkelijke manier om de beginsituatie van jouw school in kaart te brengen; 
de nodige kaders om de professionaliseringsnoden van je team in kaart te brengen; 
een handige manier om de informatieveiligheid van je digitaal beleid in kaart te
brengen; 
de dynamieken die in een schoolteam leven en hoe je het draagvlak kan blijven
bewaken; 
 4 belangrijke pijlers: visie, professionalisering, digitale leermaterialen & infrastructuur; die
je samen met jouw schoolteam op een dynamische manier leert vormgeven en
bewaken.

de beginsituatie van jouw school makkelijk in kaart brengen; 
een ICT beleidsplan opmaken in samenwerking met jouw schoolteam en/of
beleidsondersteuners; 
een duurzaam investeringsplan opmaken dat met alle financiële uitdagingen rekening
houdt; 
een duidelijke functiebeschrijving voor je ICT-coördinator opstellen.  

Lesgever | Bram Cuyt, nascholer en pedagogisch ICT-coördinator
Cursuscode | 221118_02
Datum | vrijdag 18 november 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs
Doelgroep | directies, beleidsmedewerkers, ICT-coördinatoren
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Hoe maak ik van de Digisprong een duurzaam, effectief

ICT-beleidsplan voor mijn school?

Digisprong is het ambitieuze ICT-plan van de Vlaamse Overheid om van een achterstand
naar een voorsprong in kwaliteitsvolle digitalisering te kunnen schakelen. Belangrijk is dat je
met deze middelen gestructureerd aan de slag gaat en samen met jouw team een
gedragen ICT beleidsplan opmaakt zodat er voldoende draagvlak is en alle betrokken
partijen overtuigd zijn van de meerwaarde bij het inzetten van digitale keuzes. 
Tijdens deze online vorming leer je bestaande kaders en tools kennen die je kunnen helpen
om samen met je team een duurzaam ICT-plan uit te werken. Hierbij houden we rekening
met zowel de technische noden als ook de pedagogisch-didactische uitdagingen bij een
digitale transformatie van jouw school. 
Je gaat naar huis met een heleboel tips & tricks en een handig sjabloon om investeringen
op lange termijn mee te bewaken. 

Na deze nascholing ken je...

Na deze nascholing kan je...

Praktisch
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de vaardigheden ‘exploreren’, ‘bekrachtigen’, ‘betrokken confronteren’ en ‘inspireren’
toepassen in coachgesprekken en daarbuiten; 
het GRROW-stappenspel toepassen in een coachgesprek.  

Lesgever | Ann Peeters & Tine Van Houtven, docenten lerarenopleiding (Thomas More)
Cursuscode | 221128_Z0
Datum | maandag 28 november – vrijdag 9 december – maandag 19 december 2022
Duur | 09.00 tot 16.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, NT2/OKAN-leerkrachten, kinderverzorgers
Cursusgeld | € 300 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Met coachingsvaardigheden verbinding maken

Wil je graag in gesprekken met collega’s, ouders, kinderen en vrienden echte verbinding
maken en inspireren?
 
In deze driedaagse training leer je met een oplossingsgerichte houding coachgesprekken
voeren.

We oefenen de verschillende stappen van het GRROW-model in gesprekken met echte
cases. Tijdens de oefenmomenten nemen we voldoende tijd voor reflectie en feedback op
jouw coachingsvaardigheden. We focussen op explorerend luisteren, feedback geven en
ontvangen, omgaan met kritiek en het geven van kritiek.

Deze training zal je concrete handvatten aanreiken om een waarderend (klas- of
werk)klimaat te realiseren en doelgerichte (leer)gesprekken te voeren.

Na deze nascholing kan je...

Praktisch
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heb je meer inzicht in maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact ervan op de
schoolloopbaan;
krijg je inzichten aangereikt die je als school en in de klas kan inzetten om alle leerlingen,
ook maatschappelijk kwetsbare, maximale kansen te bieden; 
 heb je inzicht in het belang van een goede ouder-schoolsamenwerking en heb je kennis
gemaakt met verschillende manieren waarop die vorm kan krijgen. 

Lesgever | Myriam Suetens, teamcoördinator onderwijs (SAAMO Provincie Antwerpen
vzw)
Cursuscode | 221128_01
Datum | maandag 28 november 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 50 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Meer kansen voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen

in de basisschool... Yes we can!

SAAMO (het vroegere Samenlevingsopbouw) werkt sinds 2015 aan gelijke onderwijskansen
in basisscholen en wijken. De rode draad in deze werking is het binnenbrengen van het
perspectief van maatschappelijk kwetsbare ouders in de school en het uitbouwen van een
volwaardig ouder-schoolpartnerschap. In deze vorming presenteren we de 'lessons learned'.
In het bijzonder focussen we op de hefbomen die scholen in handen hebben om voor alle
kinderen, ook de meest kwetsbare, maximale leer-en ontwikkelingskansen te creëren.

Na deze nascholing ...

Praktisch
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ken je de juiste strategieën om meer tijd en energie vrij te maken voor wat écht telt voor
jou in jouw job in het onderwijs, jouw essentie;
sta je sterker in je schoenen op school: altijd, maar in het bijzonder ook in drukke of
moeilijke periodes;
ervaar je, door toepassing van jouw persoonlijke sleutels, meer werkgeluk en minder
werkdruk in jouw onderwijsjob.

Lesgever | Steffie De Baerdemaeker, onderwijsinspirator
Cursuscode | 221129_C0
Studiedag | dinsdag 29 november 2022 van 09.00 tot 15.30 uur - campus Kruidtuin
Mechelen 
Intervisiemoment | dinsdag 21 maart 2023 van 20.00 tot 21.00 uur - online
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 160 (inclusief broodjeslunch op de studiedag) 

Meer werkgeluk, minder werkdruk in jouw job in het

onderwijs

Je bent een gedreven, gemotiveerde leerkracht, ondersteuner of directeur. Aan passie voor
je job is er bij jou geen gebrek. De leerlingen: voor hen doe je het. Onderwijs is je ding, je
missie.

Tegelijk voelt je werk bij momenten zwaar. Alsof je enkel voor school werkt, van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat. De essentie van je job, de reden waarom je voor het onderwijs koos,
vraagt al veel. Maar dan zijn er nog alle administratie, overleg, voorbereidingen,
vervangingen van zieke collega’s, … Soms vraag je je af hoe lang je dit kan volhouden.
Op de studiedag van dit traject (campus Kruidtuin) krijg je via een aantal oefeningen
glashelder wat jij wil en belangrijk vindt in jouw onderwijsjob: jouw essentie. Daarop krijg je
een pak praktijkgerichte sleutels die je de kans geven om jouw essentie in de praktijk te
brengen. Geen theorietjes, maar strategieën recht uit het werkveld die jou meer werkgeluk
en minder werkdruk opleveren.

Op het intervisiemoment (online) bekijken we wat voor jou wel en niet werkt en het waarom
daarachter. We focussen ook op de toekomst: je krijgt tools om ervoor te zorgen dat je
duurzaam, op lange termijn, meer werkgeluk en minder werkdruk kan blijven ervaren.

Dit traject wordt begeleid door Steffie De Baerdemaeker. Ondanks (en ook door) haar
bevlogenheid, kreunde ook zij jarenlang onder torenhoge werkdruk. Zij verdiept zich
intussen al jaren in hoe onderwijsmensen en schoolteams meer werkgeluk en minder
werkdruk kunnen ervaren. In dit korte maar krachtige traject deelt ze met jou haar eigen
inzichten en die van de tientallen schoolteams en honderden onderwijsmensen die ze
begeleidt.

Na deze nascholing ...

Praktisch
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De dinoscanner: hoe kan je ‘dinosaurussen’ spotten in je school? 
De psychologische reacties tegen verandering herkennen en er iets mee doen 
De bouwstenen voor een wendbare organisatie verkennen 
Ambassadeurs in je team aanstellen om mee vernieuwing te trekken 
Een survival kit om medewerkers en teams in beweging te krijgen

heb je inzicht in hoe je beter om kunt gaan met verandering; 
kan je mensen makkelijker meekrijgen in de visie van de school; 
kan je collega’s met meer goesting aan de slag laten gaan.  

Lesgever | Elke Wambacq, founding & managing partner (@Dinobusters)
Cursuscode | 221201_02
Datum | donderdag 1 december 2022
Duur | 10.00 tot 15.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | directies, beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 75
Locatie | online

Breng je team in beweging.  

Dinosaurussen spotten en aanpakken doe je zo!

Scholen staan voor grote uitdagingen. Er wordt van leerkrachten steeds meer verwacht,
zowel vanuit de overheid als vanuit de ouders en leerlingen. Dit roept soms weerstand op
binnen het schoolteam. Wist je dat weerstand tegen verandering een uiting is van
betrokkenheid? 

In deze interactieve online sessie geven we praktische tools en inzichten om met goesting
en gedrevenheid aan de slag te blijven in je school. We gaan op safaritocht om
dinosaurussen te spotten: wat zijn de barrières tegen verandering en hoe kunnen de die
samen overwinnen? Hoe leer je als school beter omgaan met verandering en krijg je jouw
leerkrachtenteam makkelijker in beweging? 

Wat staat er allemaal op het programma? 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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 kan je evalueren op diverse wijzen;  
ben je je meer bewust van de dingen die je in je klas doet; 
kan je onmiddellijk aan de slag in de klas. 

Lesgever | Priscilla Smullenberghs, team basis kleuteronderwijs (VLAJO)
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en directeuren

Groeigericht evalueren in de kleuterklas

Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leerkracht wil beoordelen? In deze workshop
bieden we zowel voor de jongste als voor de oudste kleuters een taal aan met woorden en
bewegingen. Kleuters leren zo kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan. Je krijgt ook
tools mee om met meer focus alle kleuters te kunnen opvolgen. 

Je maakt op een interactieve manier kennis met de groeigerichte visie op
evalueren/reflecteren. Je ontvangt de nodige materialen om in de klas te experimenteren. 

Na het volgen de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum ‘Evalueren in de
kleuterschool’ van onze website www.vlajo.org. 

Na deze nascholing ...

Praktisch

%

Cursuscode | 221214_01
Datum |donderdag 15 december 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen

cursuscode | 22 048
datum | woensdag 8 februari 2023
duur | van 9.00 tot 12.00 uur
locatie  | campus Vorselaar
vervolgsessie | dinsdag 14 maart van
14.00 tot 16.00 uur online 
bijdrage | € 100 

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/groeigericht-evalueren-de-kleuterklas
http://www.vlajo.org/
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/groeigericht-evalueren-de-kleuterklas
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-kleuter/evalueren-de-kleuterklas


 verduidelijken wat executieve functies zijn en kan je aan de slag met concrete tips en
tricks;  
voor jezelf verduidelijken hoe je kan groeien in een EF-ondersteunende leerkrachtstijl,
EF-groeiactiviteiten en organisatie. 

Lesgever | Catherine Malfait, onderwijspedagoog, docent en onderzoeksmedewerker
(Odisee Hogeschool)
Cursuscode | 230120_D0
Startsessie | vrijdag 20 januari 2023 - 09.00 tot 12.00 uur - online
Vervolgsessie| dinsdag 14 maart - 09.00 tot 15.30 uur - campus Kruidtuin
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren,
beleidsondersteuners, CLB-medewerkers
Cursusgeld | € 185 (inclusief broodjeslunch op 14 maart en boek ter waarde van €25,99) 
Locatie | online & campus Kruidtuin Mechelen 

Versterk de executieve functies bij je leerlingen

Je niet laten afleiden, de instructie onthouden, een nieuw plan bedenken als jouw plan niet
werkt, … dit zijn allemaal uitingen van executieve functies die volop in ontwikkeling zijn. 

Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in wat executieve functies zijn, hoe ze zich
ontwikkelen en hoe ze de basis vormen voor leren leren. Onderzoek hoe je de executieve
functies van jouw leerlingen kan ondersteunen en versterken door in te zetten op een EF-
ondersteunende leerkrachtstijl (feedback, samen reflecteren, denktijd nemen,… ), EF-
groeiactiviteiten en door meer structuur en voorspelbaarheid in jouw klasorganisatie te
steken. Tot slot word je uitgedaagd om de opgedane inzichten in jouw klaspraktijk te
integreren.  

Catherine Malfait is onderwijspedagoog en verdiepte zich als docent en
onderzoeksmedewerker aan de Odisee Hogeschool in het ondersteunen en laten groeien
van leerlingen in hun executieve functies. Als EF-expert coacht ze scholen in het begeleiden
van de executieve functies van leerlingen door in te zetten op een EF-ondersteunende
leerkrachtstijl, EF-groeiactiviteiten en een EF-vriendelijke klasorganisatie. Daarnaast
begeleidt ze ouders en kinderen in het ontwikkelen van krachtige executieve functies. 

Na deze nascholing kan je ...

Praktisch

%
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kan je het onderscheid maken tussen de moslim (cultuur) en de islam (religie);
kan je een genuanceerd en gecontextualiseerd kader vormen over de islambeleving in
Europa;
kan je de handelingsverlegenheid bij bepaalde situaties ombuigen tot
handelingsbereidheid.   

Lesgever | Mohamed El Fadili (docent Thomas More Mechelen)
Cursuscode | 230127_01
Datum | vrijdag 27 januari 2023
Duur | 09.30 tot 15.30 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners, administratief personeel, CLB-medewerkers, NT2/OKAN-
leerkrachten, kinderverzorgers, elke geïnteresseerde persoon 
Cursusgeld | € 110 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

H(islam)story

De laatste tijd is de islam vaak het onderwerp van gesprek op school en in de klas. Uit deze
discussies blijkt vaak dat een zekere levensbeschouwelijke geletterdheid en nuancering
hieromtrent ontbreekt. 

Deze nascholing heeft tot doel bepaalde islamitische begrippen in hun context en
tijdsgeest te plaatsen. Wat is islam? Wat verstaan we onder Sharia? Hoe zit het met thema’s
in de schoolse context? Hoe kan ik leerlingen islamitisch historische teksten kritisch laten
interpreteren? Welke verschillende denkkaders hanteren moslims? 

Op interactieve wijze wordt de islamitische geschiedenis in al haar complexiteit besproken.
Een aanrader voor elke leerkracht!   

Na deze nascholing ...

Praktisch
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kan je rijke teksten beoordelen op hun bruikbaarheid voor begrijpend leesonderwijs; 
weet je welke strategieën je kan inzetten om tot optimaal begrijpend lezen te komen; 
kan je je eigen begrijpend leesonderwijs kritisch onder de loep nemen en bijsturen waar
nodig. 

Lesgever | Inge Umans, leesbevorderaar
Cursuscode | 230201_01
Datum | woensdag 1 februari 2023
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Werken aan begrijpend lezen volgens de vijf sleutels 

van de VLOR

Begrijpend lezen is een complex proces, moeilijk te onderwijzen. Leerlingen hebben deze
vaardigheid nodig in alle vakken en bovendien een leven lang! Hoe kan je je leerlingen
hierin versterken? Hoe kan je inzetten op begrijpend lezen, over de vakgrenzen heen? 
Welke teksten zijn bruikbaar? Welke doelen streef je na? Welke strategieën pas je toe? Hoe
geef je instructie? In deze vorming bekijken we a.d.h.v. de vijf sleutels voor effectief
begrijpend lezen (VLOR) hoe we de aanpak in de eigen klaspraktijk kunnen bijschroeven
om van onze leerlingen sterke, zelfstandige begrijpende lezers te maken. 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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Wat is vergaderen eigenlijk? 
Waarom vergaderen we? Is vergaderen écht nodig? 
De optimale structuur en samenstelling voor een vergadering: de kritische aanwezige(n). 
Goed begonnen is half gewonnen. Waarom de voorbereiding minstens zo belangrijk is. 
De skillset van de deelnemers: communicatie (ook de non verbale), de rol van de
voorzitter, omgaan met verschillen (discussie, dialoog, stoorzenders, boycot,
machtsverhoudingen). 
Toolkit efficiënt vergaderen: planning, agenda, notulen, acties, follow up & feedback. 

ga je bewuster om met vergadertijd; 
ben je je bewust van de optimale structuur en samenstelling voor een vergadering; 
heb je heel wat tools om efficiënter te vergaderen.  

Lesgever | Roeland Van Kerckhove, opleidings- en onderwijswetenschapper,
oplossingsgericht coach & trainer (Rebel in Peace)
Cursuscode | 230316_01
Datum | donderdag 16 maart 2023
Duur | 09.00 tot 15.30 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | directies, beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 110 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Vergaderen mét resultaat

Efficiënt en productief overleg kan resultaatgericht zijn en tijdswinst opleveren. Jammer
genoeg leiden sommige vergaderingen onvoldoende tot concrete resultaten. Oorzaken
hiervan zijn verschillend, gaande van onduidelijke doelen, onduidelijke samenstelling van de
groep tot het verlies van focus tijdens de vergadering zelf of het ontbreken van concrete
besluiten op het einde van de vergadering. Daarom wordt deze vorm van overleg vaak als
tijdverspilling beschouwd.
 
In deze praktijkgerichte workshop leer je hoe je het maximale uit je vergaderingen kan
halen, welke technieken je daarvoor kan inzetten en hoe je het verloop (en dus de
effectiviteit) van een overleg kan beïnvloeden. Na een korte theoretische introductie gaan
we met concrete cases aan de slag d.m.v. interactieve oefeningen en rollenspelen. 

Wat staat er op het programma? 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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zie je in wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces; 
kan je werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen
uitlokken; 
kan je als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en
breder (evaluatie)beleid. 

Lesgever | Trainer Oetang, Learning Design Studio
Cursuscode | 230327_01
Datum | maandag 27 maart 2023
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren
Cursusgeld | € 65
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Reflecteren met kinderen

 Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig
leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug en vooruit
te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces. Niet alleen
ontdekken ‘wat’ ze leren, maar ook ‘waarom’ en ‘hoe’ ze leren, maakt van kinderen betere
leerders. 

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te
vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en
met elkaar om samen tot inzicht te komen? Wat kun je als leerkracht doen zowel voor,
tijdens en na een leeractiviteit? 

We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat
reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met
kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt. Op deze manier bouw je ook
aan een klimaat waarin reflectie een centrale rol speelt, meteen een goede opstap om als
vervolg op deze sessie feedback en evaluatie op school aan te pakken. 

Na deze nascholing ...

Praktisch
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de coachingsvaardigheden ‘uitdagen’ en ‘toelaten’ toepassen in coachgesprekken en
daarbuiten; 
het GRROW-stappenspel toepassen in coachgesprekken. 

Lesgever | Ann Peeters & Tine Van Houtven, docenten lerarenopleiding (Thomas More)
Cursuscode | 230418_K0
Data | dinsdagen 18 april, 02 mei en 11 mei 2023
Duur | 09.00 tot 16.00 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, NT2/OKAN-leerkrachten, kinderverzorgers
Cursusgeld | € 300 (inclusief broodjeslunch)
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Met coachingsvaardigheden grenzen verleggen

Volgde je reeds de training ‘Met coachingsvaardigheden verbinding maken’ en heb je zin
om je coachingsvaardigheden verder te verbreden en te verdiepen of wil je je eerste
stappen zetten in het voeren van oplossingsgerichte coachingsgesprekken met collega’s,
ouders, kinderen of vrienden?

In deze driedaagse training ‘Met coachingsvaardigheden grenzen verleggen’ zetten we
maximaal in op oefenen van het voeren van coachgesprekken vanuit de GRROW-
methodiek*. Tijdens deze oefenmomenten nemen we tevens tijd voor reflectie en feedback
op jouw coachingsvaardigheden. Daarnaast ligt de focus op hoe je anderen kan uitdagen
tot het verleggen van grenzen, inzetten van talenten en het werkelijk toelaten van
gevoelens. We reiken via oefeningen ook handvatten aan om deze nieuwe inzichten
meteen te kunnen inzetten in je persoonlijke en professionele communicatie en coachwerk. 

* Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot een kennisclip die je wegwijs maakt in
het kader van inspirerend coachen en de GRROW-methodiek. 

Na deze nascholing kan je...

Praktisch
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beter inschatten wat de échte noden en mogelijkheden van je leerlingen zijn en hieraan
tegemoet komen, zonder dat je werkdruk hierdoor verhoogt;
beter de kansen en kracht benutten die het divers zijn van je schoolpubliek (leerlingen,
ouders, leerkrachten, …) biedt;
eenvoudige, verbindende of ontmijnende strategieën inzetten wanneer diversiteit leidt
tot spanning en conflict.

Lesgever | Steffie De Baerdemaeker, onderwijsinspirator
Cursuscode | 230421_01
Datum | vrijdag 21 april 2023
Duur | 09.00 tot 15.30 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners
Cursusgeld | € 120 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Omgaan met diversiteit in de klas en op school

In je klas of school zit een bonte verzameling kinderen. Die hebben allemaal hun eigen
achtergronden, eigenschappen, mogelijkheden, noden en wensen. Je wil voor iedereen
goed doen, maar je kan je niet in twintig stukjes kappen...

Hoe zorg je maximaal voor al je leerlingen, met al hun verschillen, zonder daar zelf aan
onderdoor te gaan? Hoe ga je om met de (culturele en andere) verschillen tussen de
ouders? Op deze studiedag krijg je antwoorden op die vraag. Verwacht je niet aan theorie,
wel aan een hele dag verhalen en strategieën uit de praktijk én denkoefeningen om die te
vertalen naar jouw klas of school.

De sessie wordt gegeven door Steffie De Baerdemaeker. Zij wroette zich zelf in Molenbeek
en Aalst als leerkracht door dit vraagstuk, met vallen en opstaan. Naast haar eigen ervaring
en kennis, deelt ze met jou die van de meer dan 100 schoolteams waarmee ze rond dit
thema als begeleider werkt(e).

Na deze nascholing kan je...

Praktisch

%
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alle producten die Office365 beschikbaar stelt; 
een aantal zeer handige nieuwe functies binnen Word en Powerpoint; 
 de mogelijkheden van minder bekende producten zoals OneDrive, Forms, Sway, OneNote,
Teams, Forms & Stream. 

teksten laten voorlezen en vlot vertalen; 
instructievideo's opnemen en daar vragen aan koppelen; 
leerlingen zichzelf laten coachen bij het inoefenen van hun presentatie; 
vlot informatie verzamelen via een formulier; 
zelf eenvoudige websites bouwen; 
eenvoudige toetsen aanmaken; 
notities bijhouden en delen; 
de insluitende lezer door je leerlingen laten gebruiken; 
samen werken aan documenten; 
video’s veilig afgeschermd delen met jouw leerlingen. 

Lesgever | Bram Cuyt, nascholer en pedagogisch ICT
Cursuscode | 230421_02
Datum | vrijdag 21 april 2023
Duur | 09.00 tot 15.30 uur
Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners, administratief personeel, CLB-medewerkers, NT2/OKAN-
leerkrachten, kinderverzorgers
Cursusgeld | € 115 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

 Ontdek de mogelijkheden van Office 365 

voor je onderwijspraktijk

Haal met deze vorming alles uit je Office 365 account!
Veel leerkrachten zijn vertrouwd met Word en PowerPoint maar meestal voor zeer eenvoudig
gebruik. Microsoft Office 365 biedt echter veel meer producten aan om interactief met je
leerlingen aan de slag te gaan of jouw school efficiënter te organiseren. In deze vorming leer je
alle mogelijkheden kennen en op de juiste manier inzetten in jouw les en schooladministratie. 

Je maakt kennis met Microsoft OneDrive, Forms, Sway, OneNote, Stream en we tonen je hoe
Teams in klasverband kan worden ingezet. Je leert hoe je het gebruik van Word en PowerPoint
nog kan verbeteren en vereenvoudigen met een aantal interessante nieuwe functies. Verder
kom je te weten hoe je QR-codes kan integreren, instructies kan opnemen en leerlingen de
insluitende lezer – een hulpprogramma om de leesvaardigheid te verbeteren - kan leren
gebruiken. 

Na deze vorming ontvang je een officieel Microsoft certificaat en een prestatiecode die je kan
inwisselen in het Learn Educator Center, het officiële leerplatform van Microsoft:
https://learn.microsoft.com. 

Na deze nascholing ken je ...

Na deze nascholing kan je ...

Praktisch
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 kan je benoemen welke didactische keuzes het effect van feedback vergroten; 
kan je kritisch je huidige feedbackpraktijk onderzoeken;
formuleer je enkele verbeterpunten voor je eigen feedbackpraktijk. Je beschrijft welke
werkvormen een meerwaarde zouden betekenen in jouw context. Het effect op het leren
van de leerlingen staat centraal. 

Lesgever | Stijn Vanhoof, stafmedewerker onderwijsondersteuning (KdG Hogeschool)
Cursuscode | 230424_01
Datum | maandag 24 april 2023
Duur | 09.30 tot 16.00 uur
Onderwijsniveau | secundair onderwijs en volwassenenonderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten en directies
Cursusgeld | € 135 (inclusief broodjeslunch en boek ter waarde van €25,99) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Feedback in de klas: verborgen leerkansen
Hoe zorg je dat de leerling meer leert en jij minder verbeterwerk hebt? 
Waarom is werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback? 
In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen? 

Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het
geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback te weinig effect
had op je leerlingen. Waar loopt het verkeerd? 

Deze vorming gaat niet zozeer over “hoe formuleer ik goede feedback?” maar wel over een visie
op feedback(cultuur), over didactische keuzes en over wat impact heeft op het leren van de
leerlingen. Ze brengt je dus naar de essentie en maakt van feedback een wezenlijk onderdeel
van je lesaanpak. 

Ontdek hoe leerlingen actief laten werken met voorbeelden het fundament vormt van
feedback, hoe je van feedback een startpunt maakt, hoe je leerlingen leert elkaar feedback te
geven en waarom meer feedback niet altijd beter is. Het boek 'Feedback in de klas: verborgen
leerkansen', dat je als deelnemer ook ontvangt, vormt de leidraad bij deze vorming.   

Na deze nascholing  ...
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We onderzoeken manieren om leerlingen actief te betrekken bij de evaluatie. 
Lezen kan een context zijn waarin ondernemende vaardigheden en attitudes van
kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden.
We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag. 
Het gaat dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

Lesgever| Fabienne Geuens, zorgbegeleider en vormingswerker Vlajo 
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies

Breed evalueren van lezen 

In deze sessie onderzoeken we verschillende manieren om het proces van leren lezen te
evalueren. Dit is immers niet in een cijfer te vatten en de AVI-indeling alleen volstaat niet.
We gaan met diverse leeswerkvormen aan de slag en onderzoeken manieren om leerlingen
actief te betrekken bij de evaluatie. Lezen kan een context zijn waarin ondernemende
vaardigheden en attitudes van kinderen gestimuleerd en geëvalueerd worden. Het gaat
dus niet over het evalueren van louter technisch lezen.

In deze vorming komen volgende inhouden aan bod:

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

Praktisch

%

Cursuscode | 221214_01
Datum | woensdag 14 december 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 50
Locatie | online

Cursuscode | 22 019
Datum | woensdag 7 maart 2023
Duur | van 9.00 tot 12.00 uur
Bijdrage | € 50 
Locatie | online

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/breed-evalueren-van-lezen
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/taal-anderstaligheid-lager/breed-evalueren-van-lezen


  kan je verklaren wat er nodig is om tot leren te komen;
  kan je verklaren waarom een expert anders leert dan een beginner; 
  weet je waarom leren best moeilijk mag zijn.

Lesgever | Michiel Wils, Opleider & Researcher (Expertisecentrum voor Effectief Leren
van Thomas More (ExCEL))
Cursuscode | 230320_01
Datum | maandag 20 maart 2023
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Onderwijsniveau | lager onderwijs, secundair onderwijs (1e graad)
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners, NT2/OKAN-leerkrachten
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Wat vertelt de wetenschap ons over hoe kinderen leren?

Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op
over hoe leerlingen leren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren
belemmert. In deze sessie deelt Michiel Wils de belangrijkste inzichten vanuit de cognitieve
psychologie en wat ze betekenen voor de klaspraktijk. 

Na deze nascholing ...

Praktisch

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/wat-vertelt-de-wetenschap-ons-over-hoe-kinderen-leren


de wetenschappelijke inzichten over hoe mensen leren; 
de 12 bouwstenen die in het boek 'WIJZE LESSEN' worden besproken; 
de wijze waarop deze bouwstenen onderling samenhangen en elkaar aanvullen; 
voorbeelden van hoe je de bouwstenen kan toepassen in jouw klaspraktijk. 

wetenschappelijke inzicht inzetten om het leren van leerlingen te versterken; 
lessen ontwerpen aan de hand van sterke didactische principes;
de theorie van de bouwstenen koppelen aan jouw eigen klaspraktijk. 

Lesgever | Stefan De Clerck, onderwijsonderzoeker en docent (Expertisecentrum voor
Effectief Leren van Thomas More (ExCEL))
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners,

Hoe bieden we álle leerlingen optimale leerkansen?

Bouwstenen voor effectieve didactiek

Hoe zorg je ervoor dat jouw leerlingen efficiënter, effectiever en toch op een aangename
manier leren? Welke didactische principes kennen de meeste bewijskracht vanuit
onderzoek en praktijk? 

In deze vorming bespreken we op basis van het boek ‘WIJZE LESSEN’ van Tim Surma e.a. de
12 bouwstenen voor effectieve didactiek. We delen tal van voorbeelden afkomstig uit
verschillende leerjaren en vakken van het lager onderwijs. 

We verdiepen ons tijdens deze vorming in: 

Aan de hand van deze sessie ben je in staat om jouw eigen leerkrachtstijl te versterken op
basis van wetenschappelijk onderbouwde didactiek. Kleine interventies kunnen immers
een grote impact hebben op de leerwinst van jouw leerlingen! 

Na deze nascholing kan je...

Praktisch

Cursuscode | 221024_01
Datum | maandag 24 oktober 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Cursuscode | 22 061
Datum | woensdag 19 oktober 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Vorselaar

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-bieden-we-alle-leerlingen-optimale-leerkansen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/hoe-bieden-we-alle-leerlingen-optimale-leerkansen-bouwstenen-voor-effectieve-didactiek-lesgeven
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin


hoe de 12 bouwstenen uit het boek 'WIJZE LESSEN' de taallessen versterken; 
op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen; 
wat je kan doen om het leesbegrip bij alle leerlingen te verbeteren. 

kan je wetenschappelijke inzicht inzetten om het leesbegrip van leerlingen te
versterken;  
kan je lessen begrijpend lezen ontwerpen aan de hand van sterke didactische principes; 
begrijp je hoe mensen leren lezen en wat dit leesproces kan ondersteunen. 

Lesgever | Stefan De Clerck, onderwijsonderzoeker en docent (Expertisecentrum voor
Effectief Leren van Thomas More (ExCEL))
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners

Hoe bereik je nóg meer met je taallessen?

Bouwstenen voor effectief begrijpend lezen

Hoe geef je goede instructie tijdens de lessen taal? Op welke manier ondersteun je
leerlingen tijdens de les begrijpend lezen? En wat is de kracht van het werken met
voorbeelden? 

In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor effectieve didactiek en bekijken
we hoe je die inzet tijdens de lessen taal. Wetenschappelijke inzichten worden verrijkt met
voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school. 

We bekijken: 

Na deze vorming heb je meer inzicht in hoe je jouw taallessen kan verbeteren op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook specifieke aandacht besteed aan
begrijpend lezen.  

Om deze sessie te kunnen volgen volg je best de vorming 'Hoe bieden we álle leerlingen
optimale leerkansen?' of lees je in het boek "Wijze lessen" het hoofdstuk 'Inzichten uit de
wetenschap' als voorbereiding.

Na deze nascholing ...

Praktisch

Cursuscode | 221216_01
Datum | vrijdag 16 december 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Cursuscode | 22 062
Datum | donderdag 8 december 2022
Duur | 13.00 tot 16.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Vorselaar

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-bereik-je-nog-meer-met-je-taallessen
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-bieden-we-alle-leerlingen-optimale-leerkansen
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-bereik-je-nog-meer-met-je-taallessen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
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https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/hoe-bereik-je-nog-meer-met-je-taallessen-bouwstenen-voor-effectief-begrijpend-lezen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin


hoe de 12 bouwstenen uit het boek 'WIJZE LESSEN' jouw rekenlessen versterken; 
op welke manier nieuwe leerstof langer en beter blijft hangen; 
hoe je minder sterke leerlingen beter ondersteunt zonder de sterke uit het oog te
verliezen. 

kan je wetenschappelijke inzichten inzetten om het rekenbegrip van leerlingen te
versterken;  
kan je rekenlessen ontwerpen aan de hand van sterke didactische principes; 
kan je de theorie van de bouwstenen koppelen aan jouw eigen klaspraktijk. 

Lesgever | Stefan De Clerck,onderwijsonderzoeker en docent (Expertisecentrum voor
Effectief Leren van Thomas More (ExCEL))
Onderwijsniveau | lager onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies,
beleidsondersteuners

Hoe maak je rekenlessen waarin nóg meer geleerd wordt?

 
Hoe breng je nieuwe leerstof aan tijdens de rekenles? Wat doe je zodat leerstof blijft
hangen? En op welke manier zorg je ervoor dat reeds verworven kennis niet verloren gaat?
 

In deze vorming gaan we dieper in op de bouwstenen voor effectieve didactiek en bekijken
we hoe je die inzet tijdens de rekenles. Wetenschappelijke inzichten worden verrijkt met
voorbeelden uit verschillende leerjaren van de lagere school. 

We bekijken: 

Na deze vorming bezit je een aantal inzichten die je al op korte termijn kan inzetten zodat
nieuwe leerstof alle leerlingen bereikt en eerder verworven kennis toegankelijk blijft. 
Om deze sessie te kunnen volgen volg je best de vorming 'Hoe bieden we álle leerlingen
optimale leerkansen?' of lees je in het boek "Wijze lessen" het hoofdstuk 'Inzichten uit de
wetenschap' als voorbereiding.

Na deze nascholing ...

Praktisch

Cursuscode | 230302_02
Datum | donderdag 2 maart 2023
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Cursuscode | 22 063
Datum | donderdag 8 december 2022
Duur | 09.00 tot 12.00 uur
Cursusgeld | € 55
Locatie | campus Vorselaar

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-maak-je-rekenlessen-waarin-nog-meer-geleerd-wordt
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-bieden-we-alle-leerlingen-optimale-leerkansen
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/hoe-maak-je-rekenlessen-waarin-nog-meer-geleerd-wordt
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https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/hoe-maak-je-rekenlessen-waarin-nog-meer-geleerd-wordt-bouwstenen-voor-effectieve-rekendidactiek
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin


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

een aantal misconcepties over leren en studeren ontkrachten; 
effectieve studeerstrategieën onderscheiden van minder effectieve studeerstrategieën; 
expliciete strategie-instructie inzetten om effectieve studeerstrategieën aan te leren.  

Lesgever | Tine Hoof, onderzoeker & trainer (Expertisecentrum voor Effectief Leren van
Thomas More (ExCEL))
Onderwijsniveau | 3e graad lager onderwijs, 1e graad secundair onderwijs
Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, directies

Effectief leren en studeren … en hoe je jouw leerlingen

daarin kan ondersteunen

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

In deze vorming leer je ...

Tijdens deze navorming koppelen we wetenschappelijk onderzoek aan de klaspraktijk,
zodat je (nog meer) kan inzetten op wat echt werkt. 

Na deze nascholing kan je ...

Praktisch

Cursuscode | 221121_01
Datum | maandag 21 november 2022
Duur | 09.00 tot 16.00 uur
Cursusgeld | € 110 (inclusief broodjeslunch) 
Locatie | campus Kruidtuin Mechelen 

Cursuscode | 22 059
Datum | dinsdag 22 november 2022
Duur | 09.00 tot 15.30 uur
Cursusgeld | € 105 (inclusief lunch)
Locatie | campus Vorselaar

https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/effectief-leren-en-studeren-en-hoe-je-jouw-leerlingen-daarin-kan-0
https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs/effectief-leren-en-studeren-en-hoe-je-jouw-leerlingen-daarin-kan-0
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/effectief-leren-en-studeren-en-hoe-je-jouw-leerlingen-daarin-kan-ondersteunen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-kruidtuin


krijg je een beknopt overzicht van de laatste stand van wetenschap over ‘wat werkt’ in
onderwijs; 
leer je onderscheid maken tussen onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering en
onderbouwd beslissen wat er nodig is; 
krijg je inzicht in het belang van het expliciteren van een visie op leraarskwaliteit en
‘goed’ onderwijs en hoe dit vertaald kan worden in standaarden voor de lespraktijk; 
maak je kennis met meest effectieve wijzen van professionele ontwikkeling voor leraren. 

 verschillende vormen van leiderschap van elkaar onderscheiden;
 de kenmerken van effectief onderwijskundig leiderschap benoemen;
 met de aangeboden handvaten aan de slag om de visie en strategie van jouw school te
versterken in de dagelijkse werking.

begeleiding | Machteld Verbruggen, onderzoeker en trainer leiderschap & HR bij het
Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCEL) en voormalig algemeen directeur
Thomas More
Onderwijsniveau | kleuter, lager, secundair
Doelgroep | directies

Onderwijskundig leiderschap: hoe als schoolleider

bijdragen tot het studiesucces van je leerlingen

Zowel in Nederland als in België zijn er grote zorgen over het niveau van het onderwijs en
wordt gezocht naar manieren om dit te verbeteren. Wanneer een school haar prestaties wil
verbeteren dan zijn de leraars daarbij de belangrijkste factor. Uit onderzoek weten we
echter dat ook de kwaliteit van de schoolleider er zeer toe doet: hun rol als onderwijskundig
leider is cruciaal om voorwaarden te creëren waarbinnen leraren effectief onderwijs kunnen
geven. Een effectieve onderwijskundige leider stimuleert dus enerzijds de betrokkenheid en
de ontwikkeling van de leerkrachten en werkt anderzijds samen met de leerkrachten om
het kernproces (nl. onderwijs) te optimaliseren. Hoe word je zo’n onderwijskundige leider?
Hoe zorg je daarbij dat je niet wordt opgeslorpt door vergaderingen en organisatorische
beslommeringen? En hoe bewaak je ook de werkdruk van je leraren?  

In deze online vorming: 

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

Na deze vorming  kan je ...

Praktisch

Cursuscode | 230323_01 
Datum | donderdag 23 maart 2023
Duur | 09.00 tot 15.00 uur
Cursusgeld | € 105
Locatie | online

Cursuscode | 22 111
Datum | donderdag 23 maart 2023
Duur | 09.00 tot 15.00 uur
Cursusgeld | € 105
Locatie | online

%
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Je kunt coachen op dingen die niet goed lopen, die de gecoachte graag anders had
gewild.
Het kan ook gaan over succesverhalen, waarbij je nagaat hoe het komt dat het daar wel
goed lukte. 
We kijken vooral naar de ‘gewenste situatie’.
We blijven niet plakken bij waarom het niet goed liep.

begeleiding | Hans Mennes - docent, coach en coachtrainer Lerarenopleiding Thomas
More Kempen
data | telkens van 09.00 tot 16.00 uur

maandag 23 januari 2023
woensdag 8 februari 2023
maandag 6 maart 2023
woensdag 29 maart 2023

plaats | Vormingscentrum Malle
bijdrage | € 490 (lunch incl.)
doelgroep | leidinggevenden en middenkader uit het basis en secundair onderwijs
cursuscode | 22 104

Waarderend coachen voor leidinggevenden basis

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

Volgende thema's komen aan bod:

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/waarderend-coachen-training-en-coaching/waarderend-coachen-voor-leidinggevenden-basis


We oefenen op meer uitdagend en ontspannen hanteren van de GRROW en
basisvaardigheden,
We geven inzicht in de dynamiek van overtuigingen
We leren je er bewust mee omgaan in communicatie en coaching
We verdiepen feedbackcultuur als fundament van een stimulerende leef- en
werkomgeving
We bespreken werkende ideeën voor implementatie in de eigen context
We leren hoe we via het bewust gebruik van talenten en andere krachtbronnen regie
houden op de energiehandleiding en autonome motivatie en vertalen dit naar jouw
coachwerk
We geven inzicht in werkelijk toelaten (van gevoelens), "bestaansrecht", identiteit en
relaties tussen mensen.

begeleiding | Hans Mennes – coach en coachtrainer Lerarenopleiding Thomas More
Kempen
data | maandag en dinsdag, telkens van 9.00 tot 16.00 uur

maandag 16 en dinsdag 17 januari 2023
maandag 13 en dinsdag 14 februari 2023
maandag 20 en dinsdag 21 maart 2023

plaats | Vormingscentrum Malle  
bijdrage | € 775 (lunch incl.)
doelgroep | leraren, middenkader en leidinggevenden uit het basis en secundair
onderwijs
cursuscode | 22 105

Waarderend coachen voor leidinggevenden verdieping

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

Een greep uit de thema’s:

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/waarderend-coachen-training-en-coaching/waarderend-coachen-verdieping


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

begeleiding | Kaatje Nevelsteen, coach en coachtrainer Lerarenopleiding Thomas More
Kempen
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

dinsdag 17 januari 2023
dinsdag 7 februari 2023

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | leidinggevenden en middenkader uit het basis en secundair onderwijs
cursuscode | 22 110

Omgaan met weerstand in je team of bij je coachee

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

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

veranderingen:

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

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
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waarom zelfzorg zo belangrijk is
omgaan met jouw energie
je grenzen bewaken
jezelf beter waarderen
hoe jij je kan wapenen tegen negatieve stress en tegenslag
beter zorgen voor jezelf

begeleiding | Ilse Gauthier - talentencoach en -trainer, begeleidt mensen die
ondersteuning zoeken bij hun persoonlijke ontwikkeling, auteur van het boek
Talentenontwikkeling coachen.  
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

vrijdag 18 november 2022
maandag 5 december 2022

plaats  | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leidinggevenden, vormingswerkers... 
cursuscode | 22 107

Zelfzorg, een vak apart…

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

In deze tweedaagse leer je:

De kaders die we hanteren komen uit waarderend coachen, R.E.T. (Rationeel Emotieve
training), kernkwaliteiten, growth en fixed mindset, verbindend communiceren en
mindfullness.
 Je maakt kennis met wie jij bent als persoon, met jouw sterktes en valkuilen. We gaan
telkens aan de slag met een aantal inzichten en eenvoudige oefeningen zodat je ook na de
vormingsdagen voor jezelf kan blijven zorg dragen om zo je gezondheid en goed voelen op
korte en lange termijn te bevorderen.

Praktisch
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https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/zelfzorg-persoonsvorming/zelfzorg-een-vak-apart


Waarom we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles
voor elkaar hebben. 
Waarom we kwetsbaarheid associëren met onzekerheid en risico’s. 
Waarom kwetsbaarheid echter de basis is van kracht.
Hoe je handige tools rond het thema ‘hoe kom en blijf ik in mijn kracht’, en ‘schaamte,
kwetsbaarheid en kracht’, in je dagelijkse leven kan inzetten. 
Inzichten die Luc en Lieve helder en gepassioneerd vertellen a.d.h.v. een aantal
praktische, herkenbare tekeningen.

begeleiding | Lieve Van Beeck - integratieve psychotherapeute en nascholer en Luc
Jansen - begeleidt, verbindt en inspireert via gesprek/lichaamswerk d.m.v.
herbronningen en meditaties 
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

dinsdag 2 mei 2023
dinsdag 16 mei 2023

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, vormingswerkers, opvoeders en leidinggevenden
cursuscode | 22 108

Van kwetsbaarheid naar kracht

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

In deze interactieve vorming kom je alles te weten over: 

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

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/van-kwetsbaarheid-naar-kracht


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

begeleiding | Ilse Gauthier - begeleidt en coacht mensen die ondersteuning zoeken bij
hun persoonlijke ontwikkeling, auteur van het boek Talentenontwikkeling coachen.   
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

dinsdag 7 februari 2023
vrijdag 3 maart 2023

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | zorgbegeleiders, beleidsondersteuners en directeuren
cursuscode | 22 100

Talentgedreven werken aan een positieve, succesvolle

schoolcultuur

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

We behandelen vragen zoals: 

Je krijgt tips en tools die je helpen om in gesprek te gaan met je medewerkers over hun
talenten. We werken zeer praktijkgericht tijdens deze tweedaagse vorming aan een
strategie naar een talentgedreven aanpak waarbij de focus ligt op het begeleiden van je
medewerkers zodat ze vol zelfvertrouwen voor de klas staan. We gaan voor talentvolle
medewerkers die vol zelfvertrouwen die positieve schoolcultuur succesvol mee uitdragen!
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https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/talentgedreven-werken-aan-een-positieve-succesvolle-schoolcultuur


Hoe een talentgedreven schoolcultuur eruitziet;
op individueel niveau
op teamniveau
op schoolniveau

Het belang van een talentgedreven schoolcultuur;
Welke obstakels een talentgedreven cultuur in de weg staan;
De integratie van de talentgedreven manier van werken in een school.

begeleiding | Ilse Gauthier - begeleidt en coacht mensen die ondersteuning zoeken bij
hun persoonlijke ontwikkeling, auteur van het boek Talentenontwikkeling coachen.   
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

dinsdag 16 mei 2023 
donderdag 8 juni 2023,

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | zorgbegeleiders, beleidsondersteuners en directeuren
cursuscode | 22 101

Talentgedreven werken aan een positieve, succesvolle

schoolcultuur - verdieping

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

In deze navorming bekijken we: 

Ga voor een talentgedreven schoolcultuur waarin iedereen uitgenodigd wordt de beste
versie van zichzelf te geven. Een school waar talentenontwikkeling mee ingebed zit in de
schoolcultuur. Het is tijd voor een volgende stap!
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https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10837/talentenontwikkeling-coachen
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/talentgedreven-werken-aan-een-positieve-succesvolle-schoolcultuur-verdieping


Oefenen in communicatie aan de hand van een helder communicatiekader; 
Verklaringen waarom kinderen, ouders, maar ook collega’s soms zo emotioneel
reageren in een gesprek; 
Afstand nemen en verbinding maken;
Herstelgesprekken voeren;
Loyaliteiten waarin ouders en kinderen met elkaar verbonden zijn;
Superdiversiteit die onze scholen binnenkomt;
Kader van het kruispuntdenken. 

begeleiding | Lies Ledegen - integratieve psychotherapeute en nascholer
data | 

donderdag 23 maart 2023,  van 9.00 tot 15.30 uur
donderdag 27 april 2023, van van 9.00 tot 12.00 uur

plaats | campus Vorselaar en online
bijdrage | € 155 (lunch incl.) 
doelgroep | zorgbegeleiders, beleidsondersteuners en directeuren
cursuscode | 22 094

Begripvol en begeleidend begrenzen van kinderen en

ouders als leidinggevende

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

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

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/begripvol-en-begeleidend-begrenzen-van-kinderen-en-ouders-als-leidinggevende


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

begeleiding | Gie Mertens rijke ervaring als leerkracht en directeur Basisonderwijs,
praktijklector Lerarenopleiding Thomas More
data | 

donderdag 20 april 2023, van 9.00 tot 15.30 uur
woensdag 24 mei 2023, van 14.00 tot 16.00 uur (online)

plaats | campus Vorselaar en online
bijdrage | € 145 (lunch incl.)
doelgroep | leidinggevenden, middenkader en zorgcoördinatoren uit basis en secundair
onderwijs
cursuscode | 22 086

Oudercommunicatie; wat moet je hiermee als school?

Als directeur of zorgcoördinator probeer je helder te communiceren met ouders. Je bekijkt
de opvoeding als een gezamenlijke onderneming. Het valt echter meermaals op dat de
opvattingen van ouders en leraren over de pedagogische taak van de school en de
afstemming tussen school en gezin verschillen. Ondanks het feit dat ouders en de school
het allerbeste wensen voor de leerlingen en beide partijen profijt halen uit een constructief
gesprek, raakt men soms niet verder dan goede bedoelingen.

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

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

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/node/2287
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/oudercommunicatie-wat-moet-je-hiermee-als-school


Wat oorzaken kunnen zijn dat kinderen transformeren tot kleine vulkaantjes. 
Wat de impact is van chronische stress en trauma op de ontwikkeling en het leren van
kinderen. 
Kijken door een traumabril naar kinderen die een traumatische ervaring meemaakten
(oorlog, echtscheiding, op de vlucht, ...) 
Hoe jij als leraar/begeleider  het zelfvertrouwen van kinderen kan vergroten door in te
zetten op veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. 
Het belang van goed zorg te dragen voor jezelf. 
Tips & tricks die je in kan zetten op de klasvloer. 

begeleiding | An Severeyns & Laura Dewinter, docenten en trainers traumasensitief
onderwijs lerarenopleiding Thomas More 
data | telkens van 9.00 tot 15.30 uur

dinsdag 8 november 2022
dinsdag 29 november 2022

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | leraren basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directies, pedagogisch
begeleiders, medewerkers uit het ondersteuningsnetwerk .. 
cursuscode | 22 067

Een vulkaan in de klas/op school! 

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

Tijdens deze tweedaagse vorming leer je op een interactieve manier: 

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

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/node/2287
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/een-vulkaan-de-klas
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/een-vulkaan-de-klas


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

begeleiding | Griet Severeyns , docent, vormingwerker en contextueel therapeut
datum | dinsdag 25 april 2023, van 9.00 tot 15.30 uur
plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 105 (lunch incl.)
doelgroep | leraren basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directies, pedagogisch
begeleiders, medewerkers uit het ondersteuningsnetwerk
cursuscode | 22 070

Beschermjassen op school! 

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

Tijdens deze leer je op een interactieve manier: 

Een praktijkgerichte workshop met methodieken die je zelf eerst ervaart en later kan
toepassen in de klas/op school. Wil jij een beschermjas zijn voor jouw leerlingen, dan is deze
vorming iets voor jou!
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https://www.thomasmore.be/node/2287
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/beschermjassen-op-school
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/beschermjassen-op-school


Hedendaags gezag op basis van Geweldloos Verzet;
Vermijden van escalatie en uitgestelde reactie;
Waakzame zorg en aanwezigheid;
Relatie, transparantie;
Het mobiliseren van een steunnetwerk;
Specifieke interventies, zoals aankondiging, aanwezige schorsing en herstelacties.

begeleiding | Hilde Leonard, initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit
en Geweldloos Verzet op school.
data | telkens  van 9.00 tot 15.30 uur

vrijdag 18 november 2022
maandag 5 december 2022

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 210 (lunch incl.)
doelgroep | leraren basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directies, pedagogisch
begeleiders, medewerkers uit het ondersteuningsnetwerk
cursuscode | 22 098

Samen sterker in gezag - Nieuwe Autoriteit en Geweldloos

Verzet op school

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

Volgende inhouden komen aan bod: : 

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/node/2287
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/overkoepelend-aanbod-voor-alle-onderwijsniveaus/samen-sterker-gezag-nieuwe-autoriteit-en-geweldloos-verzet-voor-leerkrachten


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

de succesverhalen en welke methodieken echt werken;
hoe je als school acties kan ondernemen en je talenbeleid kan optimaliseren.

begeleiding | Eline Bernaerts, taaldocent Lerarenopleding Thomas More
data | telkens van 9.00 tot 12.00 uur

dinsdag 24 januari 2023
dinsdag 25 april 2023

plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 105 
doelgroep | leraren kleuteronderwijs, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 014

KOALA: een verplichte test, ook een leerkans?

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

In deze vorming bekijken we in een eerste sessie:

In een tweede sessie blikken we terug, wisselen uit en bekijken:

Je mag de resultaten van de KOALA-testen van 2021 en/of 2022 en het huidige talenbeleid
van je school (digitaal) meebrengen zodat je deze info ter beschikking hebt tijdens de sessie
Zit je met vragen over wat volgt na het afnemen van de KOALA-test? 
Wil jij je taalstimulerende interactiestijl bijschaven? Ben je bereid om uit te proberen en
ervaringen uit te wisselen? Willen jullie als schoolteam je talenbeleid tegen het licht
houden? Welkom!
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https://www.thomasmore.be/campussen/campus-turnhout
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/taal-anderstaligheid-kleuter/koala-een-verplichte-test-ook-een-leerkans


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

begeleiding | Elena Schutjes, docent Nederlands Lerarenopleiding Thomas More
datum | donderdag 25 mei 2023,  van 9.00 tot 15.30 uur
plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 105 
doelgroep | leraren lager onderwijs 2de en 3de graad, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 018

Begrijpend lezen oefenen met verschillende tekstsoorten

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

In deze vorming komen volgende thema's aan bod:

We werken een hele dag rond concrete leesproblemen. Je krijgt een heleboel praktijktips
die je de volgende dag kan uitproberen. Kortom, een interactieve, inspirerende navorming!  
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https://www.thomasmore.be/campussen/campus-turnhout
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/begrijpend-lezen-oefenen-met-verschillende-tekstsoorten


We maken de vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar de dagelijkse
klaspraktijk.
Je leert hoe je gelegenheden kan grijpen om aan talensensibilisering te doen in de klas. 
We reiken je materialen en inspirerende praktijkvoorbeelden aan om gelegenheden te
creëren, op maat van jouw klasgroep, om met de thuistalen van de leerlingen in jouw
klas aan de slag te gaan. 
Je gaat meer taalbewust denken, meer inzicht krijgen in de meertalige ontwikkeling van
je leerlingen.

begeleiding | Christine Pardon, docent Frans en Leren in Verscheidenheid
Lerarenopleiding Thomas More
datum | woensdag 15 maart 2023,  van 14.00 tot 17.00 uur
plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 55 
doelgroep | leraren lager onderwijs, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 021

Meer talen, een meerwaarde! - Talige diversiteit inzetten

als troef.

Ben je ook verwonderd over de talige diversiteit in jouw klas/school? Zie je het als een
verrijking voor alle leerlingen om positief met thuistalen om te gaan? Sta je ervoor open om
dit taalkapitaal ook te benutten in je klaspraktijk, maar vraag je je af hoe dat concreet
ingevuld kan worden?

In deze vorming komen volgende inhouden aan bod:

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

Praktisch
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https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs/meer-talen-een-meerwaarde-talige-diversiteit-inzetten-als-troef


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

begeleiding | Annick Vandroemme, vormingswerker Vlajo 
data | 

donderdag 20 oktober 2022,  van 9.00 tot 15.30 uur
woensdag 30 november 2022 van 13.30 tot 16.00 uur (online)

plaats | campus Vorselaar en online
bijdrage | € 145 (lunch incl.)  
doelgroep | leraren lager onderwijs, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 054

Evalueren en groeigericht rapporteren 

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

In deze interactieve vorming:

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

Praktisch

%

https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/evalueren-en-groeigericht-rapporteren
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/evalueren-en-groeigericht-rapporteren


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

begeleiding | Wouter Diels - praktijklector Mens & Maatschappij lerarenopleiding
Thomas More en Certified Scrum Master (CSM) bij Scrum Alliance
data | 

donderdag 2 februari 2023, van 9.00 tot 15.30 uur
woensdag 8 maart 2023, van 9.00 tot 12.00 uur

plaats | campus Turnhout
bijdrage | € 150 (lunch/materialen incl.)
doelgroep | leraren, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 055

Scrum laat leerlingen zelfstandig en planmatig

samenwerken

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

In deze vorming: 

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

Praktisch

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-turnhout
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/pedagogisch-didactisch-handelen-lager/scrum-laat-kinderen-zelfstandig-en-planmatig-samenwerken


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

begeleiding | Albert Janssens - onderwijzer met praktijkervaring in het gewone
basisonderwijs, in type 3, in het Buso OV3 en in de lerarenopleiding (UCLL). Trainer van
Feuerstein, Haywood en Greenberg (cognitieve ontwikkeling) en van Cuvelier (sociale
vaardigheden). Videocoach in ‘risicoscholen’ en onderzoeker/auteur met als thema
‘basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede’. 
datum | vrijdag 25 november 2022, van 9.00 tot 15.30 uur
plaats | campus Vorselaar
bijdrage | € 105 (lunch incl.)
doelgroep | leraren basisonderwijs, zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 066

Goed onderwijs geven aan kinderen in kansarmoede

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

In deze interactieve nascholing kom je meer te weten over: 

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/goed-onderwijs-geven-aan-kinderen-kansarmoede


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

begeleiding | Albert Janssens - onderwijzer met praktijkervaring in het basisonderwijs, in
type 3, in het BuSO OV3 en in de lerarenopleiding 
datum | donderdag 2 februari 2023, van 9.00 tot 15.30 uur
plaats | Campus Vorselaar
bijdrage | € 105 (lunch incl.)
doelgroep | leraren kleuter- (vanaf 4 jaar) en lager onderwijs 1ste graad, ook voor
zorgbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 045

Klaar voor de overstap! Het echte schoolse leren vraagt

een goede zelfregulering en die is aan te leren!

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

Exploreer in deze interactieve nascholing inzichten zoals: 

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/klaar-voor-de-overstap-het-echte-schoolse-leren-vraagt-een-goede-zelfregulering-en-die-aan-te-leren


De zelfdeterminatietheorie geeft ons tools om leerlingen in hun kracht te zetten.
Via een kijk als niet-wetenschapper in de neurologie gaan we op zoek naar wat dit wil
zeggen voor de aanpak in jouw lessen. 
De werking van het puberbrein en de executieve functies geven je inzicht in het
leerproces van je leerlingen. 
De zone van de naaste ontwikkeling inzetten voor maximale ontplooiing van je
leerlingen. 
Mindset en de leerkuil als sleutel tot eigenaarschap.
Hoe implementeer je deze info voor jouw vakken? Wat heb je aangepast aan je lessen
en waar hebben de leerlingen baat bij gehad? Leren van en met elkaar!

begeleiding | Anke Deckers (praktijkervaring in het BuO en als ondersteuner, docent in
de lerarenopleiding lager onderwijs)
datum | dinsdag 7 maart 2023, van 9.00 tot 15.30 uur
plaats | Campus Vorselaar 
bijdrage | € 105 (lunch incl.)
doelgroep | leraren lager (3de graad) en secundair (1ste graad) onderwijs, ook voor
zorgbegeleiders, studie- en leerlingbegeleiders en directeuren
cursuscode | 22 058

Executieve functies: redeneren, plannen, organiseren,

geheugentraining en je bewust leren concentreren

We gaan er vaak vanuit dat kinderen vanzelf leren redeneren, plannen, organiseren, hun
werkgeheugen vergroten, en zichzelf leren concentreren. Niets is minder waar! 

Inhouden die in de interactieve navorming aan bod komen: 

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

Praktisch

%

https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://www.thomasmore.be/campussen/campus-vorselaar
https://thomasmore.prod.appno.nl/donche-nascholing-onderwijs/executieve-functies-redeneren-plannen-organiseren-geheugentraining-en-je-bewust-leren-concentreren


Praktijken  Deelpraktijken

RICHTING GEVEN Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen 
Identificeren van specifieke, gedeelde korte-
termijn doelen
Hoge verwachtingen scheppen
Communiceren van visie en doelen

BOUWEN AAN RELATIES
EN ONTWIKKELEN VAN
MENSEN

Voorzien in ondersteuning en zich bekommeren
om individuele medewerkers
Bevorderen van de professionele ontwikkeling van
de medewerkers
Voorbeeldig zijn m.b.t. de waarden van de school
Bouwen aan vertrouwensvolle relaties tussen
teamleden, leerlingen en ouders

ONTWIKKELEN VAN DE
ORGANISATIE OM
GEWENSTE PRAKTIJKEN TE
BEVORDEREN

Ontwikkelen van een cultuur van samenwerking
en van gedeeld leiderschap
De organisatie structureren om samenwerking te
bevorderen
Ontwikkelen van productieve relaties met
gezinnen en de gemeenschap
Ontwikkelen van een cultuur van samenwerking
en van gedeeld leiderschap
De organisatie structureren om samenwerking te
bevorderen
Ontwikkelen van productieve relaties met
gezinnen en de gemeenschap

VERBETEREN VAN HET
LEREN EN VAN HET
ONDERWIJSLEERPROCES

Voorzien in een adequaat team
Voorzien in ondersteuning van het
onderwijsleerproces
De voortgang van leerlingresultaten en van
schoolverbetering registreren
Leerkrachten afschermen van verstoringen van
het werk

ORGANISEREN VAN
VERANTWOORDING

Ontwikkelen bij het team van
verantwoordelijkheid voor en verantwoording van
leerresultaten en welzijn van leerlingen 
Voldoen aan de eisen van externe verantwoording

Kader "Succesvolle Leiderschapspraktijken" (Verbiest)

Bron: Verbiest, E. (2014): Leren leiden op niveau. Onderzoek in opdracht van de Vlaamse
overheid naar competenties en professionalisering van leidinggevenden in het basis- en
secundair onderwijs. Zie www.samen-wijs.nl

http://www.samen-wijs.nl/


Ontdek ons volledig nascholingsaanbod voor

uw hele onderwijsteam op:

www.thomasmore.be/donche

Campus Vorselaar
Lepelstraat 2  
2290 Vorselaar

Campus Turnhout
Blairon 800  

2300 Turnhout

donche@thomasmore.be
tel 014 50 81 70 

www.thomasmore.be/leon

Campus Kruidtuin 
Lange Ridderstraat 44 

2800 Mechelen
  

leon@thomasmore.be
tel 015 36 92 71

http://www.thomasmore.be/donche
http://www.thomasmore.be/leon



