
Een nieuw schooljaar met een nieuwe kalender van FOPEM.  Data stuurden we al eerder door.  Nu volgt meer tekst en uitleg.  Dit document bestaat uit drie delen : nascholing FOPEM + 

begeleiding FOPEM + greep uit het aanbod van externe partners.  Je kan inschrijven via deze link : https://forms.gle/PjaJSjEtRyNWdSNW7  

Vragen of opmerkingen altijd welkom.  Vele groeten, de kern.  jurgen.loones@fopem.be , wim.dhulster@fopem.be , catherine.devos@fopem.be , caner.mese@fopem.be , 

julie.vanrijckeghem@fopem.be , vincent.vandevyvere@fopem.be     

         code locaties :  Brussel De Kriekelaar – Kortrijk Unie Der Zorgelozen - Brugge Howest 
            Antwerpen Scoutshuis – Gent Clemenspoort – Dampoort Landwijzer 

nascholing PBD FOPEM 2019 2020 

wie  wat aantal wat precies waar wanneer aanwezigheid 

coördinator coördinatoren 
vergadering 

1 + 5 Jezelf professionaliseren in je rol als schoolleider.  
Input krijgen rond onderwijsvernieuwing, school-
organisatie, leiderschap, wetgeving/beleid, zorg, 

pedagogisch/didactische thema's, ... PBD kiest hier voor 
duurzame trajecten (verspreid over de verschillende 
vergaderingen) en stimuleert effectieve implementatie.  
Als netwerk samen onderzoek voeren en concreet 

materiaal aanmaken met en voor elkaar. 

Brussel 
 

do 5/9 
ma 14/10 
ma 2/12 

ma 13/1 
ma 9/3 
ma 15/6 

 

je wordt 
verwacht 

coördinator regionale  
coördinatoren 

vergadering 

2 Idem als hierboven.   Met wat meer tijd en ruimte 
dieper ingaan op één of twee onderwerpen : 

cultuurbeschouwing en verduurzamen cahier WO. 

Kortrijk 
Antwerpen 

Gent 
Antwerpen 

ma 16/9 west 
ma 30/9 oost 

ma 27/4 west 
ma 4/5 oost 

je wordt 
verwacht 

coördinator tweedaagse  Twee dagen met collega's : een combinatie van samen 
werken en ontspannen.  Georganiseerd voor en door de 

scholen, deze keer in of rond Antwerpen.  Niet meer op 
zaterdag maar gewoon tijdens de werkweek. 

 di 24/3 
wo 25/3 

zou fijn zijn 

zorgcoördinator en 
ondersteuner 

zorgcoördinatoren 
vergadering 

2 + 1 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. 
Dit jaar zijn de centrale thema’s : differentiëren en 

omgaan met moeilijk gedrag.  De eerste en derde 
bijeenkomst is een ‘gewone’ vergadering.  Voor de 
tweede bijeenkomst trekken we samen naar Howest 
Brugge voor een studiedag rond diversiteit.  Ook 

andere collega’s zijn daar meer dan welkom.  (zie 
hieronder bij aanbod externe partners) 

Dampoort 
Brugge 

Antwerpen 

di  8/10 
do 20/2* 

di 26/5 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
* opgelet :  
nieuwe datum 

je wordt 
verwacht 
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mailto:wim.dhulster@fopem.be
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mailto:vincent.vandevyvere@fopem.be
https://www.dekriekelaar.be/
http://www.uniederzorgelozen.be/
https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/toegepaste-psychologie
https://www.hopper.be/jeugdverblijf/het-scoutshuis
https://clemenspoort.be/
https://www.landwijzer.be/


nieuw :  taalcoach  
=  

leerkracht* met 
passie voor taal en 
goesting om die te 
delen met zijn of 

haar collega's 

werkdag 
taalcoach 

+ digitaal contact 
tussendoor 

2 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 hulp en materiaal om je 

(nieuwe) rol als coach op je school vorm te geven. 
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. 

Antwerpen do 26/9 
do 7/5 

engagement en 
goesting 

betekent ook 
aanwezig, liefst 
aantal jaren 
dezelfde 

leerkracht 

nieuw : cahiercoach 
= 
leerkracht* die de 

implementatie van 
het cahier (WO) op 
zijn of haar school 

mee wil opvolgen 

werkdag 
cahiercoach 
+ 

intervisie 
cahiercoach 

2  
 
+ 

 
2 

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 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. 

Dampoort do 24/10 
do 14/5 

engagement en 
goesting 
betekent ook 

aanwezig, liefst 
aantal jaren 
dezelfde 

leerkracht 

leerkracht* met 
interesse in wat 

extra achtergrond 
en vakliteratuur 

leesgroep 3 Wegens succes verlengd.  Een boek of aantal artikels 
lezen en daar dan samen over spreken en de koppeling 

maken met onze eigen praktijk.  Vorig jaar bogen we 
ons drie woensdagnamiddagen over de toch wel 
moeilijke Biesta.  Dit jaar kiezen we voor meer 
behapbare taal en staat metacognitie of cognitieve 

leerpsychologie centraal met artikels over 
leerstrategieën van bv Westhoff, Gagné, Feuerstein, ...  
We leggen bij het lezen telkens de link met de zeven 

pijlers van ons cahier WO en proberen op het einde 
van het schooljaar een bruikbaar besluit, kapstok of 
document te ontwikkelen voor onze collega's.  En ook 
niet onbelangrijk : we komen samen met koffie en taart. 

 

Antwerpen wo 4/12 
wo 18/3 

wo 20/5 

wie inschrijft, 
komt 

*hier staat leerkracht maar dit kan evengoed ook een (zorg)coördinator zijn met goesting en engagement 



startende leerkracht  
met nul tot vijf jaar 

ervaring 

werkdag  
startende leerkracht 

+ ev klasbezoek 
tussendoor 

3 Deze vorming organiseren we tweejaarlijks opdat er 
genoeg inschrijvingen zouden zijn.  Dit schooljaar niet, 

volgend schooljaar wel.  We voorzien een 
basisopleiding voor starters met algemene input rond 
klasmanagement en klasorganisatie en met inhoudelijke 
input over methodeonderwijs.   

 volgend 
schooljaar 

 

leerkracht die de 
voorbije jaren een 
starterscursus volgde 

terugkomdag 
starters 

1 We werken verder op wat we met de starters eerder al 
ontwikkelden.  Input van de PBD en uitwisseling 
onderling met concrete antwoorden op nieuwe 
leervragen.  We werken rond twee thema's : 

differentiatie en evalueren. 
 

Antwerpen do 21/11 wie inschrijft, 
komt 

alle leerkrachten en 
teams van FOPEM 

studiedag 
leren is lichamelijk 

1 Vorig jaar lanceerden we in Wevelgem en in Leuven 
ons nieuw cahier WO.  Dit jaar organiseren we opnieuw 

een gemeenschappelijke studiedag die daarop verder 
werkt.  Het  thema van de studiedag is 'leren is 
lichamelijk' waar we denken en doen willen verbinden.  

We geven wat achtergrond en presenteren 
verschillende ateliers die aansluiten bij lopende 
trajecten op jullie school en/of nieuwe prikkels willen 
geven. 

Kortrijk 
Deurne 

ovb 
 

ma 27/1 west 
vr 31/1 oost 

iedereen op 
post 

geïnteresseerde 
leerkracht 

werkdag WO 
onderzoek/werkstuk 

1 Hoe kunnen we het cahier WO gebruiken bij de 
organisatie van werkstukken of onderzoekjes?  Hoe 
leren we kinderen zelfstandig opzoeken, info 
verwerken, weetteksten schrijven, een presentatie 

maken?  Deze studiedag is de derde van vier, maar 
kan ook apart gevolgd worden. (ronde > rondevraag 
> werkstuk > project) 

Antwerpen do 5/3 wie inschrijft, 
komt 

geïnteresseerde 

leerkracht 
1e 2e 3e leerjaar 

graad in de kijker 

1e 2e 3e leerjaar 

1 Werkdag voor leerkrachten van de jongste klassen 

rond betekenisvol taalonderwijs, met focus op het 
aanvankelijk lezen en schrijven.  We zoeken naar het 
evenwicht tussen ervaringsgericht en doelgericht werken 

en naar verschillende manieren om te differentiëren. 

Dampoort do 23/4 wie inschrijft, 

komt 

leerkracht Frans  werkdag 
Frans 

1 Werkdag voor leerkrachten van de oudste klassen rond 
betekenisvol tweede taalonderwijs.  We zoeken naar 
het evenwicht tussen ervaringsgericht en doelgericht 

werken.  De PBD verzamelt input van recent onderzoek 
en we delen een aantal sprekende praktijkvoorbeelden 
van onze scholen. 

Antwerpen do 14/11 wie inschrijft, 
komt 



bestuurder 
coördinator 

werkdag 
bestuurders 

1 Drie FOPEM-scholen zijn betrokken bij het OKO-project 
'gedeeld leiderschap'.  We willen wat daar geleerd 

werd, nu delen met alle scholen.  Een interessant 
vormingsmoment voor schoolleiders en bestuurders. 

 
 

wo 5/2 west 
do 6/2 oost 

wie inschrijft, 
komt 

administratieve 
kracht 

secretariaat 

werkdag 
admins 

3 Vorig jaar is deze groep maar één keer bij elkaar 
gekomen wegens beperkte bezetting kernleden.  Maar 

dit jaar staat deze bijeenkomst opnieuw op de 
kalender.  Administratieve krachten ontmoeten elkaar 
rond gemeenschappelijke thema's, delen materiaal en 
krijgen input via de kern rond bv wetgeving, 

regelgeving, SOM-materie, ...  

Brussel 
HvhN 

do 3/10 
do 23/1 

do 14/5 

graag zoveel 
mogelijk 

aanwezig 

 

begeleiding PBD FOPEM 2019 2020 

wie  wat wat precies  

coördinator 

zorgcoördinator 
ondersteuner 
taalcoach 
cahiercoach 

leerkracht 
bestuurder 
administratieve kracht 

... 

begeleiding op vraag,  

ondersteuning op maat 

Zit je met een concrete vraag of nood?   

De kernleden helpen op maat waar mogelijk rond pedagogische items, zorg, bestuur, organisatie, 
doorlichting, ... Per jaar kan een kernlid twee of drie coachingstrajecten opstarten.  Afhankelijk van de 
vraag komen we dan drie of vier keer bij jullie langs.  In een eerste intakegesprek zoeken we samen 
naar de specifieke leervraag en brengen we de context in kaart.  Daarna volgt het kernlid met de 

passende expertise het traject verder op (met een tweede, een derde en ev vierde contactmoment) en 
coacht jullie zoektocht van vraag naar antwoord.  We gebruiken voor onze begeleiding oa werkvormen 
van GOL(L)D en ‘waarderend en inspirerend coachen’.  We kiezen samen voor doelgerichte en haalbare 

stappen waar jullie snel en zelf mee aan de slag kunnen. 

 

onvolledige greep uit het extern aanbod 2019 2020 

wat wat precies waar wanneer link organisatie 

HGW Ontmoetingsdag rond Handelings Gericht 

Werken. 

Antwerpen 12/9 https://www.topuntgent.be/hgw/ 

Brede school Feest 20 jaar Brede School Gent. Gent 9/10 https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/nieuws-
evenementen/20-jaar-brede-school 

SONO-studiedag  
omgaan met verschillen 
(14 onderzoeken van 

verschillende universiteiten) 

Omgaan met verschillen tussen leerlingen, 
leerkrachten en scholen. De spanning tussen 
differentiatie en excellentie. 

Brussel 23/10 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/steunpunt-
voor-onderwijsonderzoek-sono 

Co-teaching voor inclusie Met verschillende vormen en concrete tips. Sint-Niklaas 17/5 https://www.odisee.be/nl/co-teachingvoorinclusie 

https://www.topuntgent.be/hgw/
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/nieuws-evenementen/20-jaar-brede-school
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/nieuws-evenementen/20-jaar-brede-school
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/steunpunt-voor-onderwijsonderzoek-sono
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/steunpunt-voor-onderwijsonderzoek-sono
https://www.odisee.be/nl/co-teachingvoorinclusie


SOK-congres 
 

Kwaliteitszorg van het leren. Wat is effectief 
leren, wat betekent dit in klas en hoe meet je 

het effect? Wat zijn goede leerstrategieën? 
Hoe geef je kwaliteitsvolle feedback? ...  

Affligem 29/11 http://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-
kwaliteitszorg-van-het-leren 

Diversiteit in Onderwijs Studiedag van Howest ism FOPEM met 
verschillende workshops + de film 'inclusief' 

van Elisabeth Deschauwer (Ugent) met 
nabespreking. 

Brugge 20/2 (zie ook bij nascholing zorg-coördinator) 

EDUC Days Grote onderwijsbeurs en platform met 
didactisch pedagogisch materiaal en tips. 

Brussel 21/22/23 
nov 

https://www.educdays.be/nl/home/ 

Startkracht 
aanvangsbegeleiding 

Maak werk van een sterkere 
aanvangsbegeleiding op je school. 

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

Zet je EF-bril op 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 

Postgraduaat opleidingen Hogeschool Odisee organiseert heel wat 
langlopende opleiding rond oa NT2, mentoring 
en coaching, leescoach, ... 

Odisee Brussel 7 volle of 15 
halve dagen 

https://www.odisee.be/ae 
 

 

Levenslang leren in les LO. Probleemoplossend denken in de sportles 

stimuleren. 

Dilbeek 1 of 2 dagen https://www.odisee.be/permanente-
vorming/opleiding/46082 

Taal : wat werkt? Inspiratie voor je lees- luister- en 
schrijfonderwijs naar aanleiding van de peiling 
Nederlands in het basisonderwijs.  

Brussel 25/11 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/save-the-
date-inspiratiedag-nederlands-in-het-
basisonderwijs-wat-werkt 

Effectieve instructie- en 
evaluatiemethodes bij het 
schrijfonderwijs 

Ondersteuning bieden bij de complexe 
vaardigheid  schrijven. 

Brugge of 
Leuven of 
Sint-Niklaas 

3/10 
29/1 
4/5 

https://www.tenz.be/vormingen/effectieve-
instructie-en-evaluatiemethodes-bij-het-
schrijfonderwijs 

Rekenen op Taal Taal als hefboom voor realistisch 

rekenonderwijs. 

Brussel 15/1 https://www.odisee.be/nl/permanente-
vorming/opleiding/38154-0 

Studiedagen en debat 
rond meertaligheid 

Enspired bundelt nationaal en internationaal 
onderzoek en werkt elk jaar rond één thema.  

Vorig jaar was dat gender, dit jaar 
meertaligheid: van uitdaging naar troef. 

Gent 
Gent  

leerweek Gent 

13/11 
19/2 

voorjaar 

https://www.enspired.net/nl/nieuws-en-
events/meertaligheid-van-uitdaging-naar-troef 

Nascholing Frans Rond het thema: anders en origineel aan de 
slag met je handboek Frans. 

verschillende 
locaties 

3 halve 
dagen 

http://forma-prim.be/ 

VELOO Verrijkende elementen voor leren, opvoeden en 
onderwijzen.  Gebaseerd op Feuerstein, Piaget, 
Van Parreren, ... 

Artevelde, 
Gent 

5 dagen https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
/bijscholingen-en-studiedagen/veloo-verrijkende-
elementen-voor-leren-opvoeden-en-onderwijzen 

http://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-kwaliteitszorg-van-het-leren
http://onderwijskwaliteit.be/meetings/congres-kwaliteitszorg-van-het-leren
https://www.educdays.be/nl/home/
https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/
https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbrilopkleuter
https://www.odisee.be/nl/zetjeEFbriloplager
https://www.odisee.be/ae
https://www.odisee.be/permanente-vorming/opleiding/46082
https://www.odisee.be/permanente-vorming/opleiding/46082
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeilingsonderzoek.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FBrochure_Nederlands_BaO_2018_DEF.pdf&data=02%7C01%7Ckristel.vandammesoetheer%40ond.vlaanderen.be%7Cad7f9659f9324d3080fe08d6f8a19613%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636969770221996760&sdata=hlTYloTEYYmxeMVk8TbW9G2YQumepguzYonPBagytXY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeilingsonderzoek.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FBrochure_Nederlands_BaO_2018_DEF.pdf&data=02%7C01%7Ckristel.vandammesoetheer%40ond.vlaanderen.be%7Cad7f9659f9324d3080fe08d6f8a19613%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636969770221996760&sdata=hlTYloTEYYmxeMVk8TbW9G2YQumepguzYonPBagytXY%3D&reserved=0
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/save-the-date-inspiratiedag-nederlands-in-het-basisonderwijs-wat-werkt
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/save-the-date-inspiratiedag-nederlands-in-het-basisonderwijs-wat-werkt
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https://www.tenz.be/vormingen/effectieve-instructie-en-evaluatiemethodes-bij-het-schrijfonderwijs
https://www.tenz.be/vormingen/effectieve-instructie-en-evaluatiemethodes-bij-het-schrijfonderwijs
https://www.tenz.be/vormingen/effectieve-instructie-en-evaluatiemethodes-bij-het-schrijfonderwijs
https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming/opleiding/38154-0
https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming/opleiding/38154-0
https://www.enspired.net/nl/nieuws-en-events/meertaligheid-van-uitdaging-naar-troef
https://www.enspired.net/nl/nieuws-en-events/meertaligheid-van-uitdaging-naar-troef
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STEM-opleidingen Opleiding voor STEM-leerkrachten die STEM 
daarna op hun school kunnen implementeren 

met 5 Leerlabs en 5 Praktijklabs. 

verschillende 
locaties  

5 dagen https://vivesweb.be/stembasisnet/ 

Druktechnieken Druktechnieken in een notendop! Mechelen 22/11 https://www.thomasmore.be/leon-
kenniscentrum-onderwijs/muzisch-getint-lager-
onderwijs 

Ukelele Ukelele voor beginners Mechelen 12/2 
18/3 

https://www.thomasmore.be/leon-
kenniscentrum-onderwijs/muzisch-getint-
kleuteronderwijs 

Binnenklasdifferentiatie Aan de slag op maat van elk kind.  
Wat, waarom en hoe? 

Mechelen 8/10 
21/10 

https://www.thomasmore.be/leon-
kenniscentrum-onderwijs/pedagogisch-
didactisch-handelen-lager-onderwijs 

Rots en Water Driedaagse basisopleiding Brussel 2/3/4 okt http://www.expoo.be/driedaagse-basistraining-
rots-water%C2%A9 

Turbulent gedrag Probleemgedrag op school positief aanpakken. Schaarbeek 1/10 http://www.welwijs.be/ 

Moeilijk gedrag Een concrete aanpak tegen probleemgedrag in 

de klascontext. 

Turnhout of 

Gent 

7/10 

9/3 

https://www.tenz.be/vormingen/een-concrete-
aanpak-tegen-probleemgedrag-in-de-klascontext 

AD(H)D Wat als AD(H)D een talent is? Mechelen 28/1 https://www.thomasmore.be/leon-
kenniscentrum-onderwijs/zorg-onderwijskansen-
lager-onderwijs 

Faalangst en 
schoolrijpheid 

'Ik kan dat (nog) niet.' Mechelen 11/2 https://www.thomasmore.be/leon-
kenniscentrum-onderwijs/zorg-onderwijskansen-
lager-onderwijs 

Hoogbegaafdheid Op weg met cognitief sterke leerlingen. Artevelde, 
Gent 

5 dagen https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
/bijscholingen-en-studiedagen/hoogbegaafdheid-
op-weg-met-cognitief-sterke-leerlingen 

Freinetbeweging Een collectief van freinetwerkers die 
samenkomen om klas- en schoolpraktijk met 
elkaar te delen. Met maandelijke 

bijeenkomsten, studiedagen, zomercongres, 
werkgroepen, website, forum, ... 

  http://www.freinetbeweging.be/ 

 

Allerhande bijscholingen 
en thema's 

De PBD van stad Gent organiseert heel wat 
interessante bijscholingen, waaronder een 

aantal specifiek rond Freinettechnieken.  
Onmogelijk om die hier allemaal te noteren ... 

Gent  https://stad.gent/pbsog2/ 

Allerhande bijscholingen 
en thema's  

Het Eekhoutcentrum organiseert heel wat 
interessante bijscholingen.  Onmogelijk om die 

hier allemaal te noteren ... 

Kortrijk  https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/z
oeken/index/niveau/1 

... 
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