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Aanbod FOPEM 2020-2021 

 

1 juli 2020 

FOPEM-scholen kunnen het hele jaar door rekenen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst van FOPEM. We 

bieden drie soorten ondersteuning aan: georganiseerde nascholingen, begeleiding op maat en inspirerend bronmateriaal. 

 

In dit document vind je  

(1) het georganiseerde nascholingsaanbod voor schooljaar 2020-2021. Hierin maken we ook graag reclame voor een 

studiedag cahier W.O. op maat. We verzamelen tenslotte onderaan een greep uit het aanbod aan externe vormingen vanuit 

andere (partner)organisaties. Inschrijven kan via de cahierwebsite, via Smartschool of meteen via dit formulier. 

(2) de modaliteiten om begeleiding op maat aan te vragen. We stellen samen de leervraag helder en coachen je in drie 

sessies om zelf een antwoord te vinden op je leervraag. Begeleiding is mogelijk voor coördinatoren, zorgcoördinatoren, 

taal- en cahiercoaches, bestuurders, (startende) begeleiders en administratieve krachten. 

(3) een kort overzicht van waar je inspirerend bronmateriaal kan vinden. 

 

Begin september lanceren we een gloednieuwe, centrale, digitale verzamelplek waar je al deze informatie handig terug kan vinden. 

Iedereen kan er het aanbod raadplegen, een vraag stellen aan de PBD en zich inschrijven voor een nascholing.  

Je vindt er ook al het inspirerend bronmateriaal terug. We houden je op de hoogte over deze nieuwe plek! 

 

1. Nascholingsaanbod 2020-2021              1 

1.1 Aanbod vanuit FOPEM (gratis)              2 

1.2 Extern aanbod vanuit andere (partner)organisaties (soms betalend)          7 

2. Begeleiding op maat aanvragen              10 

3. Inspirerend bronmateriaal               10 

 

 

1. Nascholingsaanbod 2020-2021 

We werken in cycli van drie jaar volgens enkele pedagogische thema's. Bepaalde nascholingen worden dan specifiek georganiseerd rond zo'n pedagogisch 

thema, bijvoorbeeld graad in de kijker, studiedag project, gemeenschappelijke pedagogische studiedag cahier W.O.,... Het schooljaar 2020-2021 is het laatste 

schooljaar dat focust op de implementatie van het cahier W.O. 

https://www.cahier-fopem.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnCEibarrAaiv1y_1f6gpvsACmDcAyxdz0QkxceySot6SEAA/viewform?usp=sf_link
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Andere nascholingen bieden we elkaar jaar opnieuw aan en staan los van onze driejarige focus op een pedagogisch thema, bijvoorbeeld: de leergemeenschap 

voor coördinatoren, de tweejaarlijkse starterscursus voor beginnende begeleiders, de intervisies voor zorgcoördinatoren ,... 

1.1 Aanbod vanuit FOPEM (gratis) 

 

Nascholing Praktische info Meer uitleg Aanwezigheid 

Leergemeenschap 

coördinatoren 

 

 

 

 

 

Data Brussel: 14/9, 

26/10, 30/11, 11/1, 1/3, 

7/6 

 

Data regionaal: 

WEST: 5/10 en 26/4 

OOST: 6/10 en 3/5 

 

Datum tweedaagse: 

25 en 26 februari 

(Antwerpen) 

 

Maandelijks op maandag 

9u30 tot 16u 

Algemeen 
Alle coördinatoren uit FOPEM-scholen werken in deze 

maandelijkse leergemeenschap samen rond thema’s die een 

rechtstreekse link hebben met hun rol als schoolleider: bijv. 

teamteaching, professionaliseringsbeleid, ouderbetrokkenheid 

verhogen, werkgroepen coachen en optimaliseren,… 

Je neemt als coördinator je professionele ontwikkeling in handen 

en krijgt inzicht in je talenten en groeimogelijkheden. Je wordt in 

dit proces begeleid. Je krijgt input over gedeeld leiderschap en 

onderzoekt wat dit in jouw school kan betekenen.  

 
Thema’s per sessie 

 Sessies in Brussel: beleidsvoerend vermogen en 

gedeeld leiderschap 

 Regionale sessies: pedagogische thema’s, dit jaar cahier 

W.O. en metacognitie 

 De tweedaagse zet in op verbinding en het delen van 

persoonlijke verhalen. Dit jaar werken we rond het 

thema zelfzorg (met dank aan de co’s van Antwerpen 

voor de organisatie). 

Proces 
De sessies verlopen aan de hand van zorgvuldig uitgekozen 

methodieken en werkvormen (zoals intervisie) om zo de 

leerkansen te optimaliseren. We maken bewust en expliciet tijd 

voor de vertaling naar jouw schoolcontext en naar jouw eigen 

Je aanwezigheid als 

coördinator is 

vereist. 

 

Tweedaagse: zou fijn 

zijn. 

 

Tussendoor ondersteuning op 

maat mogelijk 

 

6 sessies in Brussel, 2 regionale 

sessies, 1 tweedaagse 

 

Brussel: Huis van het Nederlands 

 

Regio West: 

5/10 in GEC Gent 

26/4 in Clemenspoort Gent 

 

Regio Oost: Scoutshuis 

Antwerpen 
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leerproces als schoolleider. We organiseren als alternatief ook 

enkele online sessies en webinars over thema’s waar fysieke 

aanwezigheid minder belangrijk is. 

Vorming voor 

zorgcoördinatoren 

 

Steeds op dinsdag: 20/10, 2/2, 

27/4 

9u30 tot 15u30 

Jezelf professionaliseren in je rol als zorgcoördinator.   

Input krijgen rond wetgeving, onderwijsvernieuwing en 

pedagogisch/didactische thema's die passen bij zorg en inclusie.   

Als groep sprekende praktijkvoorbeelden tonen, casussen 

bespreken en concrete tips en materiaal delen.   

Een plaats waar ondersteuners en zorgcoördinatoren in dialoog 

gaan en samen verhaal maken. 

 

De eerste en derde bijeenkomst is een ‘gewone’ vergadering.  

Voor de tweede bijeenkomst ontvangen we onderzoekers van 

Hogeschool Odisee voor een gastcollege rond 'executieve 

functies'. 

Je aanwezigheid als 

zorg-coördinator is 

vereist. 

 

Tussendoor ondersteuning op 

maat mogelijk 

 
3 sessies in Brussel 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Taalcoach 

 

Steeds op donderdag: 26/11,  

sessie 2: keuze uit 27/5 of 28/5 

9u30 tot 15u30 

Je scherpt je passie en antennes voor taal aan door met de 

taalcoaches van andere scholen ideeën, tips en materiaal uit te 

wisselen. Je krijgt daarbovenop een berg materiaal, onderzoek 

en tips van de PBD cadeau. Op de bijeenkomsten zelf maar ook 

tussendoor via mail of nieuwsbrief.  

Je krijgt de rol en de taak om je collega's mee te nemen en van 

je school een taalrijke school te maken. Samen met je 

coördinator zoek je een passende manier om dit eenvoudig en 

haalbaar te organiseren. 

De tweede bijeenkomst in mei is een vorming 'inspirerend 

coachen' die je samen met de cahiercoaches volgt. Je kan kiezen 

om die sessie op 27/5 of 28/5 te volgen. 

Engagement en 

goesting betekent 

ook aanwezig, liefst 

aantal jaren dezelfde 

leerkracht.  
Tussendoor digitaal contact 

 
2 sessies 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Cahiercoach 
 

Steeds op donderdag: 12/11, 

sessie 2: keuze uit 27/5 of 28/5 

9u30 tot 15u30 

 

EXTRA: spoedcursus voor nieuwe 

cahiercoaches (begin sept.) 

Je zoekt samen met de PBD en de cahiercoaches van andere 

scholen naar vlotte en duurzame manieren om het cahier WO 

volledig geïmplementeerd te krijgen op je school.  Als leerkracht 

werk je mee aan het beleid van je school.  Samen met je 

coördinator zoek je naar een passende manier om dit (en 

Engagement en 

goesting betekent 

ook aanwezig, liefst 

aantal jaren dezelfde 

leerkracht. 
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Tussendoor ondersteuning op 

maat mogelijk 

eventueel ook volgende) cahier(s) levend en actief te houden en 

duurzaam te verankeren in de werking.  Je krijgt hulp en 

materiaal van de PBD om je (nieuwe) rol als coach op je school 

vorm te geven.  Je krijgt specifiek concreet materiaal van de PBD 

over WO en extra achtergrond over onze visie op leren en 

onderwijs. De tweede bijeenkomst in mei is een vorming 

'inspirerend coachen' die je samen met de taalcoaches volgt. Je 

kan kiezen om die sessie op 27/5 of 28/5 te volgen. 

 

! Cahiercoaches die nieuw zijn en willen aansluiten kunnen een 

spoedcursus volgen. Mail voor 10/7 naar pbd@fopem.be. We 

bepalen samen met de andere nieuwelingen een datum begin 

september ! 

 

Scholen in spoor 1 

van implementatie 

hebben verplicht een 

cahiercoach. 
 

2 sessies 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Starterscursus voor 

beginnende 

begeleiders 

 

Steeds op donderdag: 1/10, 14/1, 

3/6 

9u30 tot 15u30 Een tweejaarlijkse vorming voor startende leerkrachten.  We 

voorzien een basisopleiding voor starters met algemene input 

rond o.a. klasmanagement en klasorganisatie en met 

inhoudelijke visie en praktijkvoorbeelden methodeonderwijs.  Er 

is ook ruimte voor persoonlijke leervragen en intervisie op maat. 

 

TIP: starter definiëren we als iemand met 0 tot 5 jaar ervaring in 

het onderwijs, of specifieker in methodeonderwijs. 

Wie zich inschrijft, 

die komt. 

 

Tussendoor persoonlijk 

klasbezoek mogelijk indien 

gewenst 

 
3 sessies 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Gemeenschappelijke 

pedagogische 

studiedag cahier W.O. 

 

25 januari 

Uur bepaalt elke school zelf 
Een verplichte pedagogische studiedag op jouw school waar je 

de laatste concrete stappen zet rond cahier W.O.  Tijdens deze 

dag kan je samenwerken met andere scholen die met 

gelijkaardige vragen of plannen zitten. Voor de voorbereiding 

kan je op ondersteuning van de PBD rekenen. 

 

TIP: je dient ten laatste tegen 30/6 je bestuur, personeel en ouders 

op de hoogte te brengen van pedagogische studiedagen. 

Verplichte 

pedagogische 

studiedag in elke 

FOPEM-school 

(reeds aangevraagd 

en goedgekeurd bij 

AGODI). 

 

Ondersteuning op voorhand bij 

voorbereiding 

 
Eenmalig 

 

Op je eigen school of samen met 

andere scholen 

mailto:pbd@fopem.be
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Pedagogische 

studiedag cahier W.O. 

op maat 

 

Volledig op maat 

Halve of hele dag 

De implementatie van het cahier W.O. kan je vorm geven aan de 

hand van de 7 stappen op de implementatiegids. Elke school 

schat zelf in hoe intensief en uitgebreid die oefeningen en 

stappen uitgevoerd worden.  

Je kan ervoor kiezen om één of meerdere oefeningen uit de 

implementatiegids door een pedagogisch begeleider te laten 

begeleiden met het schoolteam. Aan de hand van interactieve 

werkvormen vullen we het cahier in en maken we het zo 

schooleigen.  

 

TIP: je dient ten laatste tegen 30/6 je bestuur, personeel en ouders 

op de hoogte te brengen van pedagogische studiedagen. 

Wie een studiedag 

aanvraagt, roostert 

het hele team vrij en 

garandeert hun 

aanwezigheid.  

Tussendoor feedback en 

opvolging met cahiercoach en 

coördinator 

 

Elke school kan twee halve 

studiedagen over het cahier W.O. 

aanvragen bij FOPEM 

 
Op je eigen school 

Werkdag project 

(cahier W.O.) 

 

Donderdag 11/3 

9u30 tot 15u30 
Hoe kunnen we het cahier WO gebruiken bij de organisatie van 

projectwerk?  Hoe leren we onze klasgroep thema's of projecten 

uitwerken?  Welke vaardigheden en kennis komt aan bod en wat 

is de rol van de leerkracht?  

 

Deze studiedag is de laatste van vier, maar kan ook apart 

gevolgd worden. (ronde > rondevraag > werkstuk > project) 

Wie zich inschrijft, 

die komt. 

 

Geen ondersteuning tussendoor 

voorzien 

 

Eenmalig (laatste in reeks van vier, 

maar kan apart gevolgd worden) 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Graad in de kijker 

(cahier W.O.) 

 

24/9 voor 1e-2e-3e leerjaar 

1/4 voor kleuter 

9u30 tot 15u30 

Werkdag waar begeleiders uit een specifieke graad onderzoeken 

hoe je het cahier W.O. concreet kan gebruiken in de klas. We 

zoeken naar het evenwicht tussen doelgericht en 

ervaringsgericht en we delen praktijkverhalen. 

 

We organiseren zo’n graad in de kijker voor begeleiders uit het 

1e, 2e en 3e leerjaar in het begin van het schooljaar. Halverwege 

het schooljaar organiseren we die vorming voor begeleiders die 

bij de kleuters staan.  

Wie zich inschrijft, 

die komt. 

 

Geen ondersteuning tussendoor 

voorzien 

 
1 sessie per graad 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

https://www.cahier-fopem.be/implementatiegids
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Vorming coöperatieve 

werkvormen 

 

Dinsdag 23/2 

9u30 tot 15u30 

Coöperatief werken is een basispijler in ons methodeonderwijs. 

Klinkt evident maar niet altijd makkelijk te organiseren. Kagan 

biedt heel concrete antwoorden met heel wat verschillende 

coöperatieve werkvormen voor kinderen.  

 

Voor wie: begeleiders die kennis willen maken met de 

coöperatieve werkvormen van Kagan. 

 

Gastdocenten van Art de Co verzorgen deze heel interessante 

vorming. 

Wie zich inschrijft, 

die komt. 

 

Geen ondersteuning tussendoor 

voorzien 

 
Eenmalig 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 

Vormingsavond 

schoolbesturen 

 

2/3 voor westen van het land 

3/3 voor oosten van het land 

19u30 tot 22u 

We realiseren samen school maken door in te zetten op de 

beleidsdriehoek en samen te werken volgens gedeeld 

leiderschap. Klinkt dit als Chinees? Onderzoek dan samen met 

ons tijdens deze vormingsavond wat gedeeld leiderschap in 

jouw school kan betekenen. Let op: ook bestuursleden dienen 

via het reguliere Google formulier in te schrijven! 

 

Dit is permanente vorming voor schoolbesturen, we namen hier 

vorig jaar een start mee in samenwerking met prof. Koen 

Marichal. Was je er vorig jaar niet bij? Je bent meer dan welkom 

dit jaar! 

Per school worden 

enkele bestuurders 

en hun coördinator 

verwacht. 

 

Tussendoor ondersteuning op 

maat mogelijk 

 
1 sessie per regio 

 

2/3 in methodeschool De Buurt in 

Gent 

3/3 in het Scoutshuis in 

Antwerpen 

Werkdag 

administratieve 

krachten 

 

Steeds op een andere dag: 22/10, 

15/1, 4/5 

9u30 tot 15u30 

Administratieve krachten ontmoeten elkaar rond 

gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en krijgen input 

via de kern rond bv wetgeving, regelgeving, SOM-materie, ... 

Je aanwezigheid als 

admin is vereist. 

 

Tussendoor telefonische 

ondersteuning mogelijk 

 
3 sessies 

 

Huis van het Nederlands Brussel 

Broodje ter plaatse kopen of eigen 

lunch mee nemen en drankje 

kopen 
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1.2 Extern aanbod vanuit andere (partner)organisaties (soms betalend) 

Wat Wat precies Waar Wanneer Link organisatie 

Interessante organisaties met een breed aanbod 

Tenz 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's 

Tenz organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

effectieve instructies, close reading, 

muzisch ontwerpen, Kiva, ... 

Verschillende 

locaties 
 https://www.tenz.be/vormingen 

Eekhoutcentrum 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's  

Het Eekhoutcentrum organiseert heel 

wat interessante bijscholingen rond 

o.a. speelplaatsmanagement, 

omgaan met ADHD, verbindend 

communiceren, differentiëren in 

evalueren, ... 

Kortrijk  https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/z

oeken/index/niveau/1 

Schoolmakers 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's  

Schoolmakers organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

oplossingsgericht coachen, 

differentieëren, bleded learning, deep 

democracy, …  

Verschillende 

locaties 

 https://www.schoolmakers.be 

 

Thomas More 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's  

Thomas More organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

psychomotoriek bij kleuters, 

lessenreeks Frans, ICT-workshops, 

wereldburgerschapseducatie,… 

Mechelen  https://www.thomasmore.be/donche-

nascholing-onderwijs 

Odisee 

Allerhande 

Odisee organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

Brussel 

Sint-Niklaas 

 

 Kleuter: 

https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-

Education/S-Kleuteronderwijs/OAE 

https://www.tenz.be/vormingen
https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/zoeken/index/niveau/1
https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/zoeken/index/niveau/1
https://www.schoolmakers.be/
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs
https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs
https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Kleuteronderwijs/OAE
https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Kleuteronderwijs/OAE
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bijscholingen en 

thema's  

STEM-kompas, voorlezen met 

poppen, storytelling, co-teaching,…  

Lager: 

https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-

Education/S-Lager%20onderwijs/OAE 

Artevelde 

Hogeschool 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's  

Artevelde organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

schrijfmotoriek, functioneel lezen, 

vraaggestuurd werken,…  

Gent  https://www.arteveldehogeschool.be/opleidinge

n/type/bijscholingen-en-

studiedagen/categorie/onderwijs 

PBD Gent 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's 

PBD Gent organiseert heel wat 

interessante bijscholingen rond o.a. 

leren lezen zonder methode, 

ijsbergrekenen, outdoor-learning, 

techniekhoek, anderstalige 

nieuwkomers,…  

Gent  https://stad.gent/pbsog2/ 

Freinetbeweging 

Allerhande 

bijscholingen en 

thema's 

 

Een collectief van freinetwerkers die 

samenkomen om klas- en 

schoolpraktijk met elkaar te delen. 

Met maandelijkse bijeenkomsten, 

studiedagen, zomercongres, 

werkgroepen, website, forum, ... 

Verschillende 

locaties 

 http://www.freinetbeweging.be/ 

 

Los aanbod met een eenmalige sessie 

HGW Ontmoetingsdag rond Handelings 

Gericht Werken. 

Antwerpen 17/9 https://www.topuntgent.be/hgw/ 

VLOK zorg Studiedag 

thema zorg en leerlingbegeleiding 

Gent 12/10 https://www.vlok.be/ 

https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Lager%20onderwijs/OAE
https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Lager%20onderwijs/OAE
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/bijscholingen-en-studiedagen/categorie/onderwijs
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/bijscholingen-en-studiedagen/categorie/onderwijs
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/bijscholingen-en-studiedagen/categorie/onderwijs
https://stad.gent/pbsog2/
http://www.freinetbeweging.be/
https://www.topuntgent.be/hgw/
https://www.vlok.be/
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EDUC Days Grote (Franstalige) onderwijsbeurs en 

platform met didactisch pedagogisch 

materiaal en tips. 

Brussel 19 tot 22 nov https://www.salon-educ.be/ 

SOK-congres 

 

Van feedback naar groei voor 

leerlingen en medewerkers. 

Affligem 27/11 https://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-

van-feedback-naar-groei-voor-leerlingen-en-

medewerkers 

SOK-congres Het belang van zelfzorg in het 

kwaliteitsbeleid van een school. 

Affligem 4/6 https://onderwijskwaliteit.be/meetings/het-

belang-van-zelfzorg-in-het-kwaliteitsbeleid-van-

een-school 

Opleidingen 

Startkracht 

aanvangsbegeleiding 

Maak werk van een sterkere 

aanvangsbegeleiding op je school. 

Artevelde Gent drie dagen https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/

meer-weten 

Zet je EF-bril op 

TIP: zorgco’s 

kunnen proeven van 

deze vorming in 

sessie 2 op 2/2 

Stimuleren van executieve functies en 

de basis leggen voor leren leren: het 

vermogen om na te denken voor je 

iets zegt of doet, concentratie 

verhogen, geheugen gebruiken, ... 

Vanaf dit schooljaar aparte opleiding 

kleuter en lager. 

Odisee Gent of 

Sint-Niklaas of 

Brussel  

of Aalst 

drie halve dagen 

 

https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbrilopkleuter 

https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbriloplager 

Rots en Water Driedaagse basisopleiding. Brussel 23/23/25/11 http://www.expoo.be/driedaagse-basistraining-

rots-water%C2%A9 

Odisee 

Postgraduaat en 

BanaBa-opleidingen 

Hogeschool Odisee organiseert heel 

wat langlopende opleiding rond o.a. 

NT2, mentoring en coaching, 

leescoach, schoolontwikkeling,  ... 

Brussel 7 volle of 15 halve 

dagen 

3 jaar / 20 

studiepunten 

https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-

Education/S-Postgraduaten/OAE 

https://www.odisee.be/nl/postgraduaten-en-

banabas 

https://www.salon-educ.be/
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-van-feedback-naar-groei-voor-leerlingen-en-medewerkers
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-van-feedback-naar-groei-voor-leerlingen-en-medewerkers
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-van-feedback-naar-groei-voor-leerlingen-en-medewerkers
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/het-belang-van-zelfzorg-in-het-kwaliteitsbeleid-van-een-school
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/het-belang-van-zelfzorg-in-het-kwaliteitsbeleid-van-een-school
https://onderwijskwaliteit.be/meetings/het-belang-van-zelfzorg-in-het-kwaliteitsbeleid-van-een-school
https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/meer-weten
https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/meer-weten
https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbrilopkleuter
https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbriloplager
http://www.expoo.be/driedaagse-basistraining-rots-water%C2%A9
http://www.expoo.be/driedaagse-basistraining-rots-water%C2%A9
https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Postgraduaten/OAE
https://www.odisee.be/permanente-vorming/T-Education/S-Postgraduaten/OAE
https://www.odisee.be/nl/postgraduaten-en-banabas
https://www.odisee.be/nl/postgraduaten-en-banabas
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Artevelde 

Hogeschool 

Postgraduaat en 

BanaBa-opleidingen 

Hogeschool Artevelde organiseert 

heel wat langlopende opleidingen 

rond o.a. leerstoornissen, 

intercultureel werk, 

schoolontwikkeling, ... 

Gent 7 volle of 15 halve 

dagen 

3 jaar / 20 

studiepunten 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidinge

n/categorie/onderwijs/type/postgraduaat/type/b

achelor-na-bachelor 

2. Begeleiding op maat aanvragen 

Wat? 

Soms heb je een leervraag waar je geen antwoord op vindt in ons reguliere nascholingsaanbod of je voelt dat je nood hebt aan één-op-één ondersteuning op 

jouw maat. Je kan hiervoor beroep doen op de kernleden. 

 

Hoe? 

Je stuurt een mail naar pbd@fopem.be  

 

In een eerste digitaal intakegesprek zoeken we samen naar de specifieke leervraag en brengen we de context in kaart. Daarna krijg je ondersteuning van het 

kernlid met de passende expertise.  

 

In een traject van drie à vier sessies zoeken we samen naar een antwoord op je vraag. De kernleden hanteren hiervoor werkvormen uit het GOL(L)D-concept en 

uit ‘waarderend en inspirerend coachen’. We zetten samen doelgerichte en haalbare stappen waar je snel en zelf mee aan de slag kan. 

 

Wie? 

Iedereen die bij een FOPEM-school betrokken is kan begeleiding op maat aanvragen: coördinatoren, zorgcoördinatoren, taal- en cahiercoaches, bestuurders, 

(startende) begeleiders, administratieve krachten. 

 

3. Inspirerend bronmateriaal 

Niet alleen tijdens onze georganiseerde nascholingen of bij een specifieke begeleidingsvraag brengen we bronmateriaal in. Je kan ten allen tijde enkele 

kanalen raadplegen om gericht naar bronnen te zoeken. 

- Intradesk: dit is een heuse bibliotheek op Smartschool. Hierin vind je - per thema - wetenschappelijke artikels, werkvormen, voorbeelden uit andere 

scholen, werkmateriaal gemaakt door de kern,… Surf naar www.fopem.smartschool.be. Log je in en klik in het oranje lint bovenaan op Ga naar. Daar 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/categorie/onderwijs/type/postgraduaat/type/bachelor-na-bachelor
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/categorie/onderwijs/type/postgraduaat/type/bachelor-na-bachelor
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/categorie/onderwijs/type/postgraduaat/type/bachelor-na-bachelor
mailto:pbd@fopem.be
http://www.fopem.smartschool.be/
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kies je voor Intradesk. Er verschijnt een mappenstructuur waar je naar hartenlust in kan grasduinen. De zoekfunctie kan je ook op weg helpen. Vind je 

niet wat je zoekt? Stuur een mailtje naar julie.vanrijckeghem@fopem.be voor ICT-ondersteuning. 

- Nieuwsbrief: binnenkort starten we drie nieuwsbrieven op, je kan je inschrijven vanaf september. 

− Een nieuwsbrief voor coördinatoren met korte info vanuit de overheid en OKO, belangrijke deadlines en inspirerende artikels over 

schoolleiderschap en organisatiebeleid 

− Een nieuwsbrief voor begeleiders met een fijne pedagogische leestip, sprekende praktijkvoorbeelden en reclame voor aankomende (FOPEM)-

nascholingen. 

− Een nieuwsbrief voor zorgcoördinatoren met pedagogische leestips over zorg, inclusie en diversiteit, sprekende praktijkvoorbeelden en 

reclame voor aankomende (FOPEM)-nascholingen. 

− De cahiernieuwsbrief, die al actief is en waarvoor je kan inschrijven onderaan op de cahierwebsite, brengt je geregeld op de hoogte van 

updates op de cahierwebsite en van vormingen specifiek in het kader van cahier W.O. of cahier cultuurbeschouwing. 

- De Collectie: elke school krijgt op het einde van het schooljaar een cadeau van de pedagogische begeleidingsdienst: de Collectie. Dit is materiaal 

specifiek ontwikkeld door de PBD in samenwerking met scholen. Je kan dit materiaal later ook steeds raadplegen op de cahierwebsite of op Intradesk. 

- Het Paspoort: elke school vult het paspoort, een Google invulformulier, elk jaar opnieuw in met het team bij wijze van jaarevaluatie of jaarplanning. 

Zo verzamelen we een schat aan informatie met antwoorden op vragen zoals Wie kan me helpen met Rots & Water? In welke school zijn er 

graadsklassen? Waar zijn ze bezig met een verbouwingsdossier? Zo kan je heel concreet te rade gaan bij elkaar en afspraken maken om even te bellen 

of te hospiteren. Het paspoort zal volledig operationeel zijn in de loop van volgend schooljaar. We houden je op de hoogte! 

- Verslag van een nascholing: volgde je een nascholing bij FOPEM? Dan krijg je enkele dagen later toegang tot het verslag en het gebruikte materiaal. 

Binnenkort verzamelen we dit op één centrale website. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van deze nieuwe, centrale plek. 

- Klasse: de nieuwsbrief vanuit het departement Onderwijs die zich richt op al het onderwijspersoneel in Vlaanderen. De nieuwsbrieven zijn thematisch 

volgens profiel (schoolleider, leerkracht,…) 

mailto:julie.vanrijckeghem@fopem.be
http://www.cahier-fopem.be/
http://www.cahier-fopem.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb4Qm4NCHE2dwhxC2LUYpRpc7x2IUW9YZ5l5Jt0TzXH99cgQ/viewform

