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verschillende workshops.
Nieuw: ontdek onze nieuwe vormingen.
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Nieuwsgierig naar Tenz …
In 1953 bereikte Norgay Tenzing, samen met de ontdekkingsreiziger en
diplomaat Edmund Hillary, als eerste de top van de Mount Everest.
Deze hoogste berg ter wereld kent een ingewikkelde en zware weg
naar de top. Tenzing liep als sherpa voorop en droeg de bagage. Met
zijn unieke kennis van het gebergte en coachend vermogen leidde hij
Hillary naar zijn ultieme doel.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tenz geïnspireerd is op de knappe
prestatie van Norgay Tenzing. Vergelijk het opleidingsaanbod van Tenz
met een sherpa, de onzichtbare drager. Dankzij de juiste ondersteuning
helpen we je als (zorg)leerkracht, hulpverlener, professional, directielid ...
je uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen.
Samen beklimmen we die berg.
Samen staan we sterker.

Waarbij helpt Tenz …
Tenz als ondersteunende partij
Tenz is de sherpa voor iedereen die, zowel binnen als buiten de schoolpoort,
samenwerkt met kinderen en jongeren en dat in heel Vlaanderen. Wij ondersteunen jou dankzij opleidingen, intervisie en coaching, zodat je jezelf verder
kan ontwikkelen. We voorzien je van het nodige doorzettingsvermogen en
bieden je graag extra inspiratie. Dat doen we door aan de slag te gaan met
wetenschappelijk onderbouwde programma’s, door bij elke vorming een goed
evenwicht te zoeken tussen behapbare theorie, interactieve werkvormen en
de concrete vertaling naar de praktijk.

Tenz als expertisecentrum
Tenz bouwt verder op de kennis en kunde van Onderwijs Service.
Deze organisatie was gespecialiseerd in praktijkgerichte vormingen om
pedagogisch-didactische methodieken te implementeren, met het oog op
de professionalisering van leerkrachten en andere betrokkenen binnen het
onderwijs. Ook Leefsleutels is onderdeel van Tenz. Leefsleutels plaatst het
welbevinden van leerlingen en leerkrachten op de school centraal.
Bovendien beschikken we over een uitgebreid netwerk van professionals,
dankzij samenwerkingen met (hoge)scholen, universiteiten en andere organisaties in binnen- en buitenland. Door al deze expertise te bundelen, kunnen
we jou een volledig opleidingsprogramma presenteren. Zo bieden we o.a.
vormingen en procesbegeleiding aan, georganiseerd door Oetang. Deze
organisatie stimuleert creativiteit en innovatie binnen scholen, jeugdorganisaties en verwante sectoren. Bovendien begeleidt Oetang het proces indien je
kiest voor grote vernieuwingen binnen jouw school.
Daarnaast volgen we de onderwijsontwikkelingen op de voet en zijn we
kritisch waar nodig. Dit zorgt ervoor dat we ons aanbod up-to-date houden
en zo de kwaliteit ervan garanderen. Bovendien werken we samen met
gecertificeerde lesgevers, zoals voor het antipestprogramma KiVa, Leren
zichtbaar maken, Effectief Rekenonderwijs en Close Reading.
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Praktische info
Inschrijven

Contactinformatie
Je kan ons bereiken via 09 331 60 50 of via
info@tenz.be en dat op:

Inschrijven kan tot 5 werkdagen voor de start van de
vorming. Op deze manier kunnen wij jouw inschrijving
tijdig verwerken. Door onvoorziene omstandigheden
kunnen we genoodzaakt zijn om de vorming te
annuleren. Uiteraard word je tijdig verwittigd.
Wil je een teamgerichte vorming op je school
aanvragen? Vraag dan een offerte aan via info@tenz.be

Ben je onverwachts
verhinderd?
Individugerichte vorming
Annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van de vorming,
mits je dit meldt via info@tenz.be. Bij annulatie minder
dan 1 maand voor de startdatum van de vorming, betaal
je het volledige cursusbedrag. Je mag je laten vervangen
door een collega, zonder dat we extra kosten aanrekenen.
Eventuele vervangingen meld je vooraf aan onze klantendienst.

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
• 08u30 - 12u30
• 13u00 - 17u00
vrijdag
• 08u30 - 12u30
• 13u00 - 16u00
Adres
Hubert Frère Orbanlaan 48, 9000 Gent

Schrijf je in via

tenz.be

Teamgerichte vorming
Annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van de vorming,
mits je dit meldt aan onze klantendienst via info@tenz.be.
Bij annulatie minder dan 1 maand voor de vormingsdatum,
betaal je het volledige cursusbedrag.

Volg een vorming in
De locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de wagen. Meer info over de bereikbaarheid
ontvang je via e-mail een week voor de vorming.
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Unieke
partners

Ontdek exclusieve nascholingen
We zijn voortdurend op zoek naar een actueel, kwalitatief en uniek vormingsaanbod. Hiervoor werken we o.a. samen met enkele unieke onderwijspartners, die elk volgens hun eigen expertise een meerwaarde leveren aan ons
aanbod. Ontdek deze exclusieve nascholingen!

KiVa

Co-teaching

Maak werk van een schoolbreed en effectief
antipestbeleid.

Ervaar de voordelen van samen lesgeven

Via dit wetenschappelijk programma creëer je een sociaal
veilige en pestvrije school waar leerlingen optimaal bijleren
en leerkrachten beter weten wat van hen verwacht wordt.

•

KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school, zie p. 16

Leer van elkaar en ondersteun elkaar waar nodig, zo voel
je je als leerkracht sterker voor de klas. Ook je leerlingen
hebben er baat bij.

•
•

Tenz-inspiratiedag: co-teaching, zie p. 18
Samen lesgeven, zie p. 20

Close Reading

Effectief Rekenonderwijs

Stimuleer begrijpend lezen en werk aan dieper
tekstbegrip.

Vergroot de leerwinst

Via deze aanpak ga je met je leerlingen dieper graven in
de tekst: van ‘weten wat de kern is’, ‘naar meer informatie
krijgen’ en tot slot ‘begrijpen wat je gelezen hebt’.

•
•
•
•

Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken, zie p. 68
Van lezen naar begrijpen, basissessie, zie p. 75
Werk aan leren leren in de derde graad, zie p. 75
Differentiatie, vervolgsessie, zie p. 75

Zet in op dagdagelijks automatiseren en een stapsgewijze
overgang van instructie tot zelfstandig werken.

•
•

Basissessie, zie p. 73
Automatisatie, vervolgsessie, zie p. 73

Zeppelin

Zill-vormingen

Didactiek voor muzische vorming

Ga concreet en doelgericht aan de slag met het
leerplanconcept van Zill.

Geef kunst, cultuur, expressie en creativiteit een volwaardige
plek op school.

•
•
•
•
•
•
•

De kleine Zeppelin: muzisch werken met kleuters, zie p. 88
Ontwerpdidactiek: fundament p. 93, ontwerpen p. 95,
evalueren p. 96
Muzisch ontwerpatelier, zie p. 89
Verdieping: bouwstenen p. 90, kunst beschouwen p. 92,
hoekenwerk p. 94
Muzische samenhang en integratie, zie p. 97
Opdrachten ontwerpen vanuit GO! muzische
conceptkaarten, zie p. 98
Muzisch creatief met media, zie p. 100

•
•
•
•

De Zill-uitdagingen, zie p. 22
De coachingsrollen van de leraar, zie p. 42
Ontwerpen vanuit Zill: activiteiten p. 59, projecten p. 60,
werkvormen p. 61
Veldintroductie in Zill: oriëntatie op de wereld p. 86,
muzische ontwikkeling p. 91, media p. 99

Leren zichtbaar maken
Leg het eigenaarschap bij je leerlingen
Motiveer kinderen door hen te doen inzien wat en waarom ze leren.

•
•
•
•
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Leerlingen het leren in eigen handen laten nemen, zie p. 105
Effectieve feedback in de klas en op de toets, zie p. 105
Data gebruiken om de groei van leerlingen zichtbaar te maken, zie p. 105
Functioneringsgesprekken met impact, zie p. 112

™

Kies het juiste vormingstype
Bepaal naargelang je wensen en noden het vormingstype dat bij je past:

Individugerichte vorming
Sta je voor een specifieke uitdaging of heb je een bijzondere interesse waarin
je je wil verdiepen? Breid je expertise verder uit en wissel ervaringen uit met
collega’s van andere scholen.

Teamgerichte vorming
Wil je samen met het schoolteam aan de slag? Tijdens een (telefonisch)
intakegesprek brengen we jullie beginsituatie in kaart. Op deze manier
werken we gezamenlijk aan één doel en brengen we alle neuzen van het team
stap voor stap in dezelfde richting.

Basis- en vervolgsessie
Bij sommige nascholingen kan je kiezen tussen een basis- en vervolgsessie.
Het is de bedoeling dat je eerst de basisnascholing bijwoont alvorens je de
overstap kan maken naar de vervolgsessie. In een vervolgopleiding bouw je
namelijk verder op de geziene inhoud tijdens de basissessie. Het is zeker niet
verplicht om een vervolgsessie te volgen, maar het kan wel handig zijn als je je
verder wil verdiepen.

Tenz-inspiratiedagen
We bieden dit jaar een Tenz-dag aan rond leescompetenties bevorderen bij
je leerlingen en een rond samen lesgeven. Kom langs voor nieuwe inzichten
en concrete inspiratie rond taalonderwijs (zie p. 84) en co-teaching (zie p. 18).
Tijdens interactieve workshops krijg je heel wat praktische tips en is er ruimte
voor uitwisseling met andere leerkrachten.

T en z - d a g
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Uitdaging 1

Samen school maken
Bouw aan een positief schoolklimaat, samen met kinderen en hun ouders. Werk samen met
het schoolteam aan verandering.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met

8
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Uitdaging 1
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Uitdaging 1

Schoolklimaat

Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterke school
Inzetten op de meerwaarde van een uitdagende, verbindende en groene
speelplaats.
Gie Deboutte

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en
leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de
kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte
speelplaats werkt de verbondenheid van kinderen met zichzelf
en hun omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit
die er tussen kinderen bestaat (leeftijd, temperament, sociale
ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften).
Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden
op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Een fijne
speelplaats bevordert het leervermogen, biedt leerkansen én draagt
bij tot een positief school- en klasklimaat en een groter vertrouwen
van kinderen in zichzelf en anderen.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe belangrijk het is om van de speelplaats een fijne speel- en ontmoetingsplaats te
maken;
• wat je als team kunt ondernemen om te zorgen voor een fijne en verrijkende
speelplaats;
• op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeterinitiatieven die de
kwaliteit van het speelplaatsgebeuren versterken en bijdragen tot het welbevinden
en de verbondenheid van en tussen de kinderen;
• verfrissende ideeën van andere scholen kennen.
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Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

Uitdaging 1

Schoolklimaat

Omgaan met culturele diversiteit op school
Superdiversiteit positief inzetten op school.
Naïma Lafrarchi

Superdiversiteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Tijdens deze vorming leer je:
• wat superdiversiteit is;
• wat culturele en levensbeschouwelijke
diversiteit inhoudt;
• op welke manier culturele aspecten een
rol spelen in de relatie met de school;
• interculturele communicatie in te
zetten als tool binnen een superdiverse
schoolcontext;
• op welke manier een positief klimaat
gecreëerd kan worden op een
superdiverse school;
• wat je als school kunt doen om
diversiteit als positieve hefboom in te
zetten.

De digitalisering en globalisering brengen letterlijk en figuurlijk
de wereld binnen in de klas. Kinderen uit alle hoeken van de
wereld leren, leven en spelen er samen. Ze spreken verschillende
talen, hebben verscheidene culturele en levensbeschouwelijke
achtergronden en groeien op in diverse socio-economische
contexten. Dit kan soms zorgen voor misverstanden en spanningen
binnen de klas- en schoolcontext en/of met de ouders.
Tijdens deze vorming ligt de focus op de culturele en
religieuze diversiteit aanwezig op school. Wat is ‘culturele’ en
‘levensbeschouwelijke’ superdiversiteit? Hoe kunnen we als school
hiermee omgaan? Op welke manier kunnen we de aanwezige
superdiversiteit positief inzetten? Op welke manier kunnen we
De islam is niet meer weg te denken uit onze samenleving. België en Nederland sloten in
de jaren ’60 een overeenkomst met Turkije en Marokko, waardoor gastarbeiders met een
islamitische achtergrond naar onze contreien migreerden. Sindsdien is onze leefwereld

we zowel leerlingen als leerkrachten versterken in het omgaan met
alleen maar meer divers geworden. Deze diversiteit weerspiegelt zich uiteraard ook in het

onderwijs en in de hulpverlening. Dit boek is een ondersteunend instrument voor iedereen
die in deze superdiverse context werkt met kinderen en jongeren. De lezer krijgt een inzicht

in de pedagogie van het kind en de jongere, in het algemeen en specifiek vanuit een levensbeschouwelijke benadering.

Wat is een islamitische opvoeding precies? En in hoeverre verschilt ze van de westerse
opvoeding? Maakt religie een verschil? geeft een antwoord op deze vragen. Het eerste
deel van het boek schetst pedagogische en psychologische kaders voor levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en -beleving. Het tweede deel reikt voorbeelden, casussen
en methodieken aan die elke professional ondersteuning kunnen bieden bij zijn of haar
werk. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar (inter)levensbeschouwelijke competenties
en levensbeschouwelijk-sensitieve begeleiding.
Dit boek is bedoeld voor iedereen die de islamitische opvoeding beter wil begrijpen.

Naast een theoretisch kader geven we praktische tips mee voor

Niet alleen onderwijsprofessionals, pedagogen, psychologen, hulpverleners en sociaal
werkers, maar ook studenten lerarenopleiding, sociaal werk, pedagogie, psychologie
en sociologie zullen in dit boek een houvast vinden om te werken in een multireligieuze
en -levensbeschouwelijke omgeving.

onderwijsprofessionals werkzaam binnen klas- en schoolcontext.
Naïma Lafrarchi

is onderwijskundige, juriste en Bijzondere Leermeester islamitische godsdienst.

We vertrekken van aangereikte casussen en gaan interactief aan

Bij Odisee Hogeschool deed ze onderzoek naar de religieuze opvoedidealen bij

Vlaamse moslimouders en -jongeren. Ze zette mee de schouders onder de Master
Islamitische Theologie en Godsdienstwetenschappen van de KU Leuven.

Haar sterkte ligt in de combinatie van academische expertise en praktijkervaring.

MAAKT RELIGIE EEN VERSCHIL?

culturele diversiteit?

Naïma Lafrarchi

zorgen voor een positief schoolklimaat? Op welke manier kunnen

Naïma Lafrarchi

MAAKT RELIGIE
EEN VERSCHIL?
Islamitische pedagogie beter begrijpen

de slag. Daarnaast geven we enkele tips om te werken aan een
integraal diversiteitsbeleid op school.
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789462 927520

Boekentip
Maakt religie een verschil? Islamitische
pedagogie beter begrijpen, N. Lafrarchi, Acco
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 645 voor 3 uren (25 p)
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Schoolklimaat

Hoe van ouders bondgenoten maken
Ouderbetrokkenheid als hefboom gebruiken.
Gie Deboutte

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Hierdoor
worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van
handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen
worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen jullie
als schoolteam in staat om een gedragen visie en acties rond
ouderbetrokkenheid uit te werken.
Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren:
er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer)
bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede
ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat,
meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende
handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter
presteren … Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact
met de ouders uitzicht op succes.
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Tijdens deze vorming leer je:
• wat ouderbetrokkenheid betekent
en welke positieve effecten ermee
gepaard gaan;
• inzicht krijgen in hoe
ouderbetrokkenheid werkt en kan
worden verbreed en verstevigd;
• methodisch versterken van de
ouderbetrokkenheid op je school: in
kaart brengen, evalueren en versterken
van de huidige aanpak op school d.m.v.
een actieplan en concrete initiatieven.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Schoolklimaat

Stimuleer teamwerking binnen je school
Als een team (beter) leert samen-werken, wordt plots vanalles mogelijk.
Katrien Vergauwen

De meeste schoolteams bestaan uit gedreven, geëngageerde

Nieuw!

leerkrachten en collega’s. Wanneer er binnen de school op een
positieve en verbindende manier in en aan het team gewerkt wordt,
kan dat ‘vuurwerk’ geven. Hoe kunnen we vanuit deze aannames
groeien naar een krachtig(er) en positief team? Hoe kunnen we
SAMEN de SCHOOL sterker en beter MAKEN?
Dompel je team met deze vorming onder in een bad van inzichten
en praktische oefeningen. Het resultaat: leerkrachten die vanuit hun
passie elkaar vinden en versterken.

Dag 1
Tijdens deze dag gaan we via de principes van Verbindend Communiceren en Deep
Democracy met elkaar in gesprek. We staan stil bij de werking van teams. We houden
ons eigen team een spiegel voor en zoeken naar hoe ons team er ‘anders’ uit zou
kunnen zien. We gaan op zoek naar wat we nodig hebben om te evolueren naar dat
‘anders en beter’. Het team krijgt handvatten aangereikt om gemakkelijker te komen
tot ‘samen school maken’. Dit alles wordt op een veilige en verbindende manier
aangebracht, theorie en praktijk worden met elkaar verweven en teamleden krijgen
voortdurend de kans om samen te zoeken naar manieren om het team in haar kracht
te zetten.
Dag 2
De tweede dag gebruiken we om te zoeken naar verduurzaming. Hoe kunnen we de
inzichten uit de eerste dag bestendigen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het verbindend werken in team een (nieuwe) cultuur wordt? Hoe kunnen we blijvend ons team in
z’n kracht zetten? Want als een team er blijvend in slaagt om samen te werken, wordt
plots vanalles mogelijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzichten over de werking van groepen
en van teams;
• het belang van samen-werking in
schoolverband (o.a. Preventiepiramide
van J. Declerck);
• met collega’s tot zinvolle en
diepgaande gesprekken te komen (o.a.
vanuit de principes van Verbindend
Communiceren en Deep Democracy);
• hoe je deze manier van spreken en
werken als team kunt bestendigen in
de dagelijkse werking van je school.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor twee halve dagen (25 p)
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Schoolklimaat

Verbindend communiceren en werken in je team
Hoe kom je tot meer balans, drive en verbondenheid in je team?
Katrien Vergauwen

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor.
Ook in een schoolcontext tussen collega’s. Vaak loopt het zoeken
naar een oplossing mank door slechte communicatie en onbegrip,
door kwetsuren en een gebrek aan tijd om met elkaar te spreken.
Verbindend communiceren biedt hierop een antwoord.
Verbindend communiceren leert om de eigen behoeftes te
herkennen en uit te drukken op een manier die de andere in zijn
waarde laat. Tegelijk nodigt het de ander uit om ook zijn behoeften
uit te spreken. Op die manier komen collega’s tot antwoorden, tot
manieren van werken die weer ‘lucht’ en energie geven.
Tijdens deze vorming leer je:
• (in een conflict) de behoefte van de tegenpartij helder te zien en te communiceren;
• (in een conflict) de eigen behoefte helder te voelen en te communiceren;
• wederzijdse empathie genereren zodat de kans op een oplossing groter wordt;
• samen zoeken naar een constructieve oplossing voor een conflict.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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KiVa

KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school
Creëer een sociaal veilige school zodat leerlingen optimaal leren en ontwikkelen.
Gecertificeerde KiVa-trainers: Gie Deboutte, Anoek Smeyers, Ilse Leenaerts,
Hilde De Vleeschouwer, Hanne Seldeslachts en Aymeline De Cartier

Het antipestprogramma KiVa is ontwikkeld in Finland en betekent
‘fijn, leuk’. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op
school te versterken en (cyber)pestproblemen te voorkomen en op
te lossen. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en
ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten
conflicten en pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen
krijgen, werkt dit een positieve sfeer in de klas en op school in de
hand. Het KiVa-programma bewees in vele landen dat het zijn
belofte waarmaakt: dat kinderen zich op school veilig voelen en
verantwoordelijkheid leren nemen als er tussen hen wat fout dreigt
te gaan.

KiVa-programma
Word KiVa-school en schrijf je in voor het
KiVa-basiscontract. Je engageert je met het
hele schoolteam voor een tweejarig traject en
ontvangt op het einde als school het KiVabasiscertificaat. Vervolgens kun je de verdere
werking van KiVa waarborgen door in het
KiVa-expertprogramma te stappen.
Het KiVa-programma bestaat o.a. uit:
• vormingen voor het schoolteam;
• ouderavond;
• terugkommomenten;
• intervisiemomenten;
• gebruik van de digitale vragenlijsten om de KiVawerking te evalueren (monitor);
• het KiVa-zelfevaluatie-instrument;
• de driedaagse training voor het kernteam;
• de KiVa-games;
• de KiVa-website met extra info;
• advies en steun van gecertificeerde KiVa-trainers.

Exclusief
KiVa-basiscertificaat
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Waarom kiezen voor KiVa?
Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerk van KiVa
Vraag je

kan rekenen op een breed ondersteuningspakket dat bestaat

KiVa-folder aan

uit vormingen, het KiVa-pedagogisch handboek, telefonische

via info@tenz.be

contactmomenten … om hun schoolwerking te versterken en de
KiVa-doelen te bereiken. KiVa-scholen spelen perfect in op de eisen
en verwachtingen van het nieuwe onderwijskwaliteitskader en het
nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.

Word KiVa-school: kennismaking
Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te
pakken.
Wil je een antipestbeleid uitwerken voor jouw
school? Ontdek tijdens deze kennismaking hoe het
Finse antipestprogramma KiVa jouw school kan
helpen en pak (cyber)pesten doelgericht aan.
Wil je graag dat we langskomen bij jou op school om
jouw team te informeren?
Onze KiVa-expert komt langs op school om het KiVaprogramma uit te leggen aan het hele schoolteam.

Katholieke Basisschool Triangel, Vlimmeren

• Basisonderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 – 11u30:
7 oktober 2020 (Gent)
of
10 februari 2021 (Berchem)
• Gratis mits registratie
• Teamgerichte vorming bij jou op school
Meer info via info@tenz.be
Inbegrepen in het basiscontract als je KiVa-school wordt.
Betalend als je niet instapt in het KiVa-basiscontract:
vanaf € 600 voor 3 uren.

Meer weten?
Boekentip
Onze klas, ons team, A. Smeyers,
E. Ockerman, T. Van den Berghe &
E. Schutjes, Abimo

kivaschool.be
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Co-teaching

Tenz-inspiratiedag: co-teaching
Aan de slag met praktische tools tijdens het samen lesgeven.
Dian Fluijt en Marleen van Kooten

Co-creatie ontstaat door samen aan de slag te gaan. Dit is

T en z - d a g
T en z - d a g

precies wat we van plan zijn tijdens deze inspiratiedag.
We presenteren het co-creatiemodel als basis voor ontwikkeling en
gaan daarna in interactieve workshops aan de slag met praktische
tools. Deze gereedschappen zijn erop gericht om de volle rijkdom van
het samen lesgeven en samenwerken optimaal te ervaren en te leren
benutten. Je maakt een keuze uit diverse tools, waarvan je er twee
kiest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tools om stapsgewijs te werken
aan het vergroten van eigenaarschap van leerlingen, het werken met
co-teaching organisatiemodellen, het bespreekbaar maken en leren
van moeilijkheden in de samenwerking of een tool om planmatig
te werken aan een opklimmend niveau van differentiatie. Ook zijn
we nieuwsgierig naar tools die je als co-teaching team zelf hebt
ontworpen. We organiseren hiervoor een aparte inspiratiesessie

Co-creatiemodel

waarin je je tool kunt delen met andere co-teachers.

Boekentip
Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk,
D. Fluijt, E. Struyf en C. Bakker, Pelckmans
Pro
Passend onderwijzen met co-teaching, D.
Fluijt, Global Academic Press
Co-teaching: samen kun je meer, D. Fluijt en
M. van Kooten, Uitgeverij Instondo
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Verdieping
Samen lesgeven, zie p. 20
Tenz-dag
Halve dag, 9u30 - 14u00:
10 februari 2021 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp (incl. lunch)
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je het co-creatiemodel kunt gebruiken om te komen tot duurzame
onderwijsinnovatie;
• over de achtergronden en de gebruikswijze van twee co-teaching tools die je zelf
kiest;
• hoe collega co-teachers tot het ontwerpen van praktische tools zijn gekomen.
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Co-teaching dag 2019
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Co-teaching

Samen lesgeven
Verdiep je in de voorwaarden en kwaliteiten van co-teaching.
Dian Fluijt en Marleen Van Kooten

Co-teaching is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. ‘Meer handen in de
klas’ is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een
meer inclusieve leeromgeving te creëren. Samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in
hun kracht te zetten.
Dag 1

Dag 2

Algemene kaders co-teaching
We starten de driedaagse met een algemene inleiding waarin de
meest belangrijke kaders van co-teaching en de eigen leerwensen worden besproken.

Hoe organisatie: co-teaching en differentiatie, inhoud
Het goed differentiëren draagt bij aan het zin- en betekenisvol
lesgeven. We maken een inschatting van het vermogen van jou
als co-teacher om te kunnen differentiëren. We baseren ons
hierbij op het small, medium en large model. Voorwaardelijk
voor differentiatie is een goede kennis over ontwikkelingslijnen,
leerlijnen en specifieke onderwijsbehoeften. De leermethode
wordt steeds meer gehanteerd als middel om het gewenste
doel te bereiken. Meer gevorderde co-teachers leren gebruik te
maken van de kaders van Universal Design for Learning.

Het co-creatiemodel bestaat uit vier cirkels die vier stappen
voorstellen die bijdragen tot een duurzame onderwijsinnovatie.
We bespreken de vier stappen ‘waarom, hoe samen, hoe organisatie en wat’ op de cirkels. Onder de cirkels tref je onderwerpen
aan die door co-teachers als belangrijk worden ervaren voor een
goede uitvoering van hun werk. Tijdens de cursusdagen gaan we
nader in op vijf specifieke onderwerpen uit verschillende lagen
van de cirkels. Daarnaast gebruiken we het co-creatiemodel om
een eigen praktijkkwestie uit te werken.
Hoe samen: leren samenwerken, vertrouwen is een
werkwoord
De mate waarin leraren het met elkaar kunnen vinden als
co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking.
Goede samenwerking is voorwaardelijk om goed onderwijs te
kunnen verzorgen. Goed samenwerkende co-teachers zijn zich
in hun denken en handelen bewust van het belang van respect,
communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit
theorie en praktijk hoe je verschillen kunt overbruggen om te
komen tot een optimale samenwerking en hoe je ontwikkeling
in de samenwerking kunt bevorderen.
Wat? Intervisie
Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele
praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van
verschillende intervisievormen.

20

Hoe samen: co-teaching en differentiatie, zelfsturend leren
Co-teachers werken als begeleiders systematisch aan het vergroten van autonomie van leerlingen. Doel is om de intrinsieke
leermotivatie van leerlingen te stimuleren. Om te komen tot
zelfsturend leren van leerlingen werk je aan drie vaardigheden
voor co-teachers:
• sturen van het proces van de fases van zelf werken naar
zelfverantwoordelijk leren;
• sturen van het proces van samenwerkend leren;
• geven van effectieve feedback: feed-up, feedback, feed
forward.
Je onderzoekt welk leerkrachtengedrag aanzet tot zelfsturend
leren van een co-teacher en hoe je elkaar daarin versterkt.
Wat? Intervisie
Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele
praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van
verschillende intervisievormen.

Uitdaging 1
Dag 3
Hoe samen: pedagogisch klimaat en sociaal leren
Co-teachers kunnen als rolmodellen een goed pedagogisch
klimaat stimuleren. Hierbij spelen vier thema’s een belangrijke
rol: de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties, de sfeer in
de klas, de orde in de klas en de interacties tussen leraren en
leerlingen. De ‘gedragingenlijst’ voor co-teachers geeft inzicht in
je eigen rol hierin.
Co-teaching en reflectie
Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van co-teachers. De kwaliteit van de reflectie draagt bij aan de dynamiek in
het co-teaching team. Je onderzoekt je reflectieve vaardigheden
en maakt kennis met twee effectieve reflectie-instrumenten.
Praktijkproducten co-teaching
Je presenteert vanuit je opgebouwd portfolio een praktijkproduct dat je gedurende de driedaagse hebt ontwikkeld en
bespreekt de relevantie voor je co-teachingpraktijk. Je ontvangt
feedback van medecursisten en van de docent als critical friends.
Bij actieve deelname wordt de vorming afgesloten met een
certificaat waarop de onderwerpen staan vermeld waarin je je
hebt bekwaamd.
Wat? Intervisie
Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele
praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van
verschillende intervisievormen.

Boekentip
Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk,
D. Fluijt, E. Struyf en C. Bakker, Pelckmans
Pro
Passend onderwijzen met co-teaching, D.
Fluijt, Global Academic Press
Co-teaching: samen kun je meer, D. Fluijt en
M. van Kooten, Uitgeverij Instondo.
Praktisch
Je ontvangt tussentijdse opdrachten die je
verzamelt in een portfolio.
De vorming wordt afgerond met een
presentatie.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30:
1 maart 2021 (Berchem)
en
30 maart 2021 (Berchem)
en
18 mei 2021 (Berchem)
Prijs
€ 430 pp (incl. boeken: ‘Samen Lesgeven.
Co-teaching in de praktijk’ en ‘Co-teaching:
samen kun je meer’)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Prijs is afhankelijk van het traject. Vraag
je offerte aan via info@tenz.be
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Visie- en schoolontwikkeling

De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken.
Oetang

Je maakt kennis met acht uitdagingen van Zin in Leren! Zin in
Leven! om ze als schoolteam eigen te maken. Op die manier kun je
met een Zill-bril over de bestaande en toekomstige schoolpraktijk
reflecteren en kun je voor de eerste keer een aantal Zill-inzichten
concretiseren. Wat kan het betekenen voor een school om de
ontwikkeling van een kind (nog meer) centraal te zetten? We
nemen tijd om vanuit actief hoekenwerk, gesprek en discussie tot
visie te komen. Zo leg je als team een basis voor eigenaarschap en
motivatie over het leerplanconcept en de veranderingen die het met
zich meebrengt.
Tijdens deze vorming leer je:
• visie en uitdagingen van het leerplanconcept samen als team verkennen en eigen
maken;
• reflecteren met collega’s over de bestaande en toekomstige praktijk met een Zill-bril.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Verdieping

Activiteiten ontwerpen vanuit Zill,
zie p. 59
Schoolvisie- en organisatie
ontwerpen met het team zie p. 23
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Visie- en schoolontwikkeling

Schoolvisie en -organisatie ontwerpen met het team
Coaching en procesbegeleiding op maat van jouw school.
Oetang en Katrien Vergauwen

Scholen staan voor vele uitdagingen en worden overrompeld door

Nieuw!

de vraag om zich te vernieuwen, aan te passen, in te spelen op
tendensen en nieuwe ontwikkelingen.
De procesbegeleiders waar Tenz mee samenwerkt bieden scholen
en onderwijsinstellingen houvast in deze leer- en verandertrajecten
en zetten hen op weg. Met directie-, kern- en leerkrachtenteams
wordt aan visie en schoolklimaat gewerkt en worden stappen gezet
in het herontwerpen van de schoolorganisatie.
We hanteren hierbij bewust geen vast model. We denken mee met
het team en doen dit vanuit de eigenheid en visie van de school.
Scholen en teams die vertrekken vanuit hun ‘bedoeling’, vanuit dat
waar het uiteindelijk om te doen is, lijken in de praktijk minder vast
te lopen. Een schoolvisie die gedeeld en gedragen is en die echt
effect heeft in het dagelijks handelen, zorgt voor succes.

Tijdens deze vorming leer je:
• vanuit gedeeld leiderschap en gedeelde
verantwoordelijkheid samen school
maken;
• met het voltallige team op een
verbindende manier visie ontwikkelen
en het pedagogisch project hertekenen;
• de schoolorganisatie herontwerpen
om nieuwe kansen te creëren
(klasstructuur, niveaugroepen,
weekplanning, projectwerking, team
teaching, gedeeld leiderschap …).

Vanuit die visie kunnen we verder reflecteren over de organisatie
van het schoolgebeuren: wat draagt niet of nauwelijks bij aan het
realiseren van waar we naartoe willen, wat staat in de weg om
onze visie te realiseren? En wat hebben we nodig en moeten we
zorgvuldig toevoegen?
Verschillende begeleidingsmogelijkheden op vraag.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Leerlingen
begeleiden
Creëer een warm klasklimaat. Begeleid kinderen in hun socio-emotionele groei.
Ontwikkel zelf een nieuwe autoriteit. Maak werk van (cyber)pestpreventie.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met
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legende
team Teamgerichte vorming

indi Individugerichte vorming
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Warm klasklimaat
indi
team

Hoe ga je om met conflicten door diversiteit

26

indi
team

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

27

indi

Preventief en curatief werken rond pesten met No
Blame

28

twikkeling
Socio-emotionele on
team

Kinderen sociaal vaardiger maken

29

Nieuw!

indi
team

Relationele en seksuele vorming binnen Zill

30

Nieuw!

indi
team

Spreek met leerlingen over psychische problemen 
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Nieuwe autoriteit

Nieuw!

indi

Gedrag in de klas bekijken vanuit
verbinding en functies

32

indi

Constructief omgaan met macht en
gezag in de klas en op school 

33

Toezicht op de speelplaats

34

team

(Cyber)pesten
team

Een goed gesprek met ouders, ook
als het even spant

35

team

(Cyber)pesten aanpakken: het
hele schoolteam doet mee

36

indi
team

Sterk in Pestpreventie

37
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Jonge kinderen begel
TEAM

Buig ongewenst gedrag bij jonge
kinderen om – Kleuters

38

TEAM

Stimuleer veerkracht bij jonge
kinderen – Kleuters

39
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Warm klasklimaat

Hoe ga je om met conflicten door diversiteit
Laat alle meningen aan bod komen.
Hummus

Met deze vorming willen we graag de rijkdom van Deep Democracy
tot bij kinderen en jongeren brengen via leerkrachten die de tools
toepassen in de klas. Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter
voorbereiden op de samenleving van morgen dan door hen aan te
leren hoe ze op een inclusieve manier kunnen dialogeren en hoe ze
kunnen omgaan met de spanning die ontstaat als we verschillen
van elkaar.
Je krijgt een zicht op hoe Deep Democracy in een onderwijscontext
van nut kan zijn. Je maakt kennis met de sabotagelijn, ontdekt hoe
je tegelijk expert en facilitator kunt zijn tijdens het lesgeven en
krijgt een nieuwe kijk op je klasgroep. Maak kennis met het ZEBRAmodel (de wijsheid zit in de ‘nee’) en ervaar tools als de check-in, het
gesprek op voeten en het debat.
Tijdens deze vorming leer je:
• een andere kijk ontwikkelen op je klas die zondebokken en stereotypering
doorbreekt;
• een inclusieve dialoog voeren zodat alle stemmen gehoord worden en creatieve en
innovatieve ideeën ruimte krijgen;
• omgaan met verschillen en spanningen zodat een groep niet gaat polariseren.

Boekentip
Van zondebok naar zebra. Deep democracy,
een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering, F. Matheusen, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
19 oktober 2020 (Leuven)
Prijs
€ 150 pp (inclusief boek ‘Van zondebok naar
zebra’)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 903,4 voor 3 uren (25 p)
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Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas
Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren
komt.
Katrien Vergauwen

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel
om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief
klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot
leren kunnen komen. De leerlingen in je klas en de sfeer in de groep
kunnen sterk van elkaar verschillen. Maar een aantal theoretische
inzichten inspireren om iedere groep op weg te zetten.

Dag 1 (halve dag)
Tijdens de eerste halve dag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren
(op jouw school) die een positief school- en klasklimaat
bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan
vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling,
Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en de
groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de
vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor
onze klasgroepen op school?
Dag 2 (halve dag)
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij
ons ‘niet-onderhandelbaar kader’: hoe willen we dat leerlingen
met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich
deze omgangsvormen eigen maken? Het TOPOI-model van
Hoffman helpt om te begrijpen wat vaak zorgt voor misverstanden. Inzichten uit o.a. Verbindend Communiceren bieden
een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas
waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Tijdens deze vorming leer je:
Inzichten:
• de preventiepiramide: wat betekent een positief klas- en schoolklimaat en wat
draagt daartoe bij;
• groepsdynamische kaders: fasen in de groepsontwikkeling en de Roos van Leary;
• communicatie: het installeren van omgangsvormen en normen in de klasgroep:
TOPOI-model.
Vaardigheden:
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en
op school;
• hanteren van inzichten in je handelen: veel interactieve oefeningen;
• vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak voor jouw klas en school, o.a.
tips om bij een moeilijke groepsontwikkeling op een juiste manier te interveniëren.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
16 november 2020 (Gent)
of
12 maart 2021 (Antwerpen)
Prijs
€ 120 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor twee halve dagen (25 p)
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Warm klasklimaat

Preventief en curatief werken rond pesten met No Blame
Pak pesten aan: werk rond sociale vaardigheden en vertrek vanuit zorg leren dragen
voor jezelf en elkaar.
Katrien Vergauwen

“Deze vorming was heel concreet en je had de
mogelijkheid om zelf dingen in te brengen. De
lesgever had een enthousiasme en positieve
houding. We kregen goede voorbeelden om in
het eigen werkveld mee aan de slag te gaan.”

De No Blame-methode is een wetenschappelijk onderbouwde
aanpak van pesten die ervoor zorgt dat pestgedrag stopt en dat
leerlingen zich beter en veiliger voelen in hun klasgroep. No Blame
zorgt voor verbinding tussen alle betrokkenen. Hierdoor is de
methode ook preventief zeer waardevol binnen een schoolcontext,
nog lang voordat er sprake is van een pestsituatie.
De methode werd ontwikkeld, onderzocht en toegepast in GrootBrittannië met zeer succesvolle resultaten. Heel wat Vlaamse
scholen gaan er ondertussen dankbaar mee aan de slag. Wil jouw
school inzetten op verbinding en zo pesten voorkomen en met
succes aanpakken? Dan is deze methode een aanrader.
Tijdens deze vorming leer je:
• de No Blame-methode kennen;
• hoe de No Blame-methode in de schoolwerking geïntroduceerd kan worden, zowel
preventief als curatief;
• de vaardigheden om de No Blame-methode in de praktijk toe te passen.
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Boekentip
Een schreeuw om hulp, de No Blame-aanpak
bij pesten, G. Robinson & B. Maines
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
26 januari 2021 (Turnhout)
Prijs
€ 75 pp
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Kinderen sociaal vaardiger maken
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gestroomlijnd bevorderen.
Gie Deboutte

De nieuwe eindtermen dagen elke school uit om

Deze nascholing doet schoolteams stilstaan

kinderen op sociaal-emotioneel vlak tot volle

bij hun eigen pedagogisch project en verbindt

ontwikkeling te brengen. Vooral bij moeilijk en

die met de doelen die elke school op het

storend gedrag is dit een hele opgave.

vlak van sociaal-emotioneel leren dient te
bereiken. Korte werkmomenten en inspirerende

Deze teamgerichte vorming zet schoolteams op

voorbeelden geven elk team de kans om de eigen

weg naar het creëren van samenhang tussen

schoolpraktijk te bevragen en aan te scherpen.

• het pedagogisch DNA van de school: wat

Dit gebeurt telkens vanuit een (school)breed

kenmerkt onze pedagogische visie en aanpak?;
• de SEL-doelen (eindtermen sociale
vaardigheden);
• de aanpak van moeilijk en/of storend gedrag van
kinderen en klasgroepen.

perspectief en vanuit het vertrouwen dat elk kind
wil en kan groeien. De vorming is geslaagd als het
team de keuze maakt om de eigen visie en aanpak
nadien te versterken. Schoolteams zetten de
eerste sporen uit van hun eigen SEL-leerlijn.

Tijdens deze vorming leren de leden van het schoolteam:
• hun eigen pedagogisch project kernachtig omschrijven en expliciteren wanneer en in
welk opzicht het zich moeilijk in praktijk laat brengen;
• samen reflecteren op de eigen visie en praktijk m.b.t. het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen, ook kinderen die slecht in hun vel zitten en/
of storend gedrag vertonen;
• de basis leggen voor een SEL-leerlijn die rekening houdt met het groeipad dat
kinderen doorlopen;
• denkkaders en methodieken kennen die de eigen praktijk aanvullen en versterken.

Boekentip
Onze klas, ons team, Abimo
Wie
Basisonderwijs
Voorkennis
Zicht hebben op de eindtermen sociale
vaardigheden en de van toepassing zijnde
leerplannen.
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1000 voor 6 uren (25 p)
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Relationele en seksuele vorming binnen Zill
Hoe ga je aan de slag rond relaties en seksualiteit binnen Zill?
Sensoa

Het nieuwe Zill-leerplan heeft expliciet aandacht voor de mix

Nieuw!

tussen de leerling, de context en het leerplan. Daarnaast krijgt
ook de socio-emotionele ontwikkeling, met oog voor relationele
vaardigheden en seksueel bewustzijn, een meer prominente plaats.
In deze sessie gaan we na hoe je relationele en seksuele vorming
vanuit een Zill-bril aanpakt doorheen de lagere school. We staan
stil bij de opbouw van een lessenreeks rond relaties en seksualiteit,
relevante lesinhouden, aandachtspunten bij het thema. We maken
hierbij steeds de koppeling naar de Zill-visie en leerdoelen.

Tijdens deze vorming leer je:
• welke lesinhouden en -materialen geschikt zijn voor relationele en seksuele vorming
in de lagere school.;
• hoe je vanuit een Zill-perspectief een lessenreeks rond relaties en seksualiteit
aanpakt;
• welke Zill-leerdoelen verbonden kunnen worden aan diverse thema’s van relaties en
seksualiteit.

Wie
Lager onderwijs: Zill-scholen
Voorkennis
Het Zill-leerplan concept.
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
7 oktober 2020 (Berchem)
of
29 januari 2021 (Gent)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Spreek met leerlingen over psychische problemen
Een preventieve aanpak om het welbevinden van leerlingen te bevorderen.
Brenda Froyen

1 op 4 mensen geeft aan dat ze zich niet goed voelen in hun vel.

Nieuw!

Psychische problemen hebben een grote impact, ook op naasten.
Als ouders mentaal worstelen, heeft dat gevolgen voor de kinderen
en ook leerlingen ondervinden psychische moeilijkheden. Vroeg
of laat word je ermee geconfronteerd in de klas. Maar wat weten
we precies over ‘psychische problemen’? Waar komen ze vandaan?
Welke biologische, psychologische en sociale factoren spelen een
rol? Hoe worden psychiatrische diagnoses gegeven? En welke
impact heeft die diagnose?
In deze nascholing staan we stil bij alles wat we weten en nog niet
weten over psychische problemen. We onderzoeken in welke mate
onze ‘kennis’ over psychische aandoeningen ook een invloed heeft
op onze aanpak van kinderen die ermee geconfronteerd worden.
Praten wordt aangeraden als oplossing, maar hoe praat je met
kinderen en jongeren hierover? Hoe kunnen we preventief openheid
creëren zodat leerlingen hier ook durven over spreken?
We stellen een methodiek aan je voor die vertrekt van een
dergelijke preventieve aanpak, op kindermaat vanaf 10 jaar.

Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je met kinderen kunt praten over psychische problemen;
• hoe je psychische problemen op kindermaat kunt uitleggen;
• wat je zelf weet én niet weet over psychische aandoeningen;
• hoe je eigen ‘kennis’ je aanpak mogelijks mee bepaalt;
• wat de mogelijke impact van diagnoses is;
• hoe je zelf omgaat met ‘stigma’ rond psychische problemen.

Boekentip
Pssst! Het grote weetjes en niet-weetjes
boek over psychische … euh … je weet
wel, B. Froyen & T. Schoonooghe,
Borgerhoff&Lamberigts (met bijhorend
lessenpakket)
Verdieping
Coaching en begeleiding in de klas met
‘methodiek van de kookpot’.
Terugkoppeling in de vorm van supervisie.
Wie
Lager onderwijs: derde graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
21 oktober 2020 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Gedrag in de klas bekijken vanuit verbinding en functies
Durf te kijken naar verbinding, functie en eigen aandeel bij het groeiproces van
gedragsmoeilijkheden naar het aanleren van positieve gedragsmomenten.
Karen Van Dyck

Omgaan met gedragsmoeilijkheden en -stoornissen binnen
de klaspraktijk vraagt heel wat van de school, leerkrachten,
ondersteuners, therapeuten én leerlingen! Daarom zoemen we in
op school-en klasniveau waarbij verschillende kaders, methodieken
en de basishouding aan bod komen en geoefend worden. Hierbij

“Je krijgt een beter inzicht in de verschillende
aanpakstrategieën bij zorgenkinderen. Ook
het kaderen in de schoolvisie; het is belangrijk
dat zoveel mogelijk collega’s en de directie dit
te horen krijgen.”
– Gerda –

maken we telkens de transfer naar de eigen school-en werkcontext.
De functie van gedrag staat centraal met goede beeldvorming,
verbinding en tools naar het ganse team, de klasgroep en de
individuele leerling. We werken met verschillende werkvormen en
versterken mekaar vanuit verschillende werkcontexten én functies.

“Duidelijk overzicht van tools op alle niveaus
(school, leerkracht, leerling) werkt inspirerend enerzijds en frist op anderzijds.”
– Marie-Anne –

Eigen casusmateriaal mag op voorhand doorgestuurd worden.

Tijdens deze vorming leer je:
• zicht krijgen op beeldvorming bij gedrag op school-en klasniveau waarbij de
schoolvisie gekoppeld wordt aan regels en afspraken;
• het verschil tussen een gedragsprobleem of -stoornis herkennen: kenmerken en
verschil in basisaanpak;
• over (in)formeel onderzoek bij gedrag en observatie a.d.h.v. gedragsfunctieanalyse,
ABC-schema, prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling;
• de basishouding, kaders en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan
zowel op school-en klasniveau als op maat van de individuele leerling;
• enkele extra materialen kennen waarbij de inclusie-gedachte en het
oplossingsgerichte denken voorop staan.

Praktisch
Eigen inbreng van casussen is mogelijk.
Gelieve deze minimum een week voor
aanvang van de vorming te sturen naar
info@tenz.be.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
19 oktober 2020 (Antwerpen)
of
15 maart 2021 (Brugge)
Prijs
€ 130 pp
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Nieuwe autoriteit

Constructief omgaan met macht en gezag in je klas
en op school
Groeien vanuit (nieuwe) inzichten over autoriteit.
Katrien Vergauwen

Gezag, inspraak, respect en participatie zijn begrippen die

Nieuw!
Tijdens deze vorming leer je:
• theoretische inzichten kennen over de
theorievorming rond Nieuwe autoriteit;
• vanuit theoretische inzichten
reflecteren over de eigen pedagogische
praktijk;
• in gesprek met anderen en gesterkt
door inzichten van H. Omer, op zoek
gaan naar manieren om grenzen te
hanteren en gezag te hebben.
Boekentip
Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het
onderwijs, H. Omer, Pelckmans Pro

evolueren en voor veel leerkrachten een uitdaging vormen. Wat
kun je (nog) vragen van leerlingen? Hoe ver gaat participatie
en op welke manier willen we leerlingen (en ouders) inspraak
geven in het schoolgebeuren? Wat betekent respect? Wat
mogen we verwachten van leerlingen en van onszelf? Waarover
onderhandelen we en hoe ver gaan we in onderhandelingen? En hoe
reageren we op leerlingen die (onze) grenzen overschrijden?
Veel schoolteams zijn op zoek naar een gepaste invulling van
begrippen als gezag, respect, streng zijn, autoriteit, straffen. In deze
sessie gebruiken we de inzichten uit het recente boek van Haim
Omer over autoriteit en gezag. Deze kapstok helpt om in dialoog
met andere leerkrachten vorm en invulling te geven aan je eigen
handelen in situaties die je uitdagen, die je doen twijfelen. We

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs

verkennen samen manieren om grenzen te hanteren en gezag te

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
9 oktober 2020 (Berchem)

hoe een schoolteam hier samen verder stappen in kan zetten.

Prijs
€ 95 pp (incl. boek ‘Nieuwe autoriteit /
verbindend gezag voor het onderwijs’)

autoriteit’ en samen op zoek gaan naar hulpmiddelen die jou in je

omschrijven in concrete school- en klaspraktijken. We staan stil bij

Het einddoel van deze sessie: inzichten verwerven over ‘nieuwe
job helpen om je minder machteloos te voelen.
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Toezicht op de speelplaats
Wat als het fout loopt?
Hanne Seldeslachts, Gie Deboutte

Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de
buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een
ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat
anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een
slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming
met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen
worden tijdens deze training grondig verkend. Je leert niet alleen
wat belangrijk is, maar je krijgt meteen ook de kans de belangrijkste
tips en adviezen toe te passen in de praktijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• pesten, plagen en ruzie maken van elkaar te onderscheiden;
• gesprekstechnische en andere technieken aanwenden om probleemgedrag aan te
pakken;
• de eigenheid van openlijk en stiekem pestgedrag herkennen en weten hoe er op te
reageren;
• afspraken maken tussen wie lesgeeft en wie toezicht houdt op de speelplaats.
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Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Een goed gesprek met ouders, ook als het even spant
Ouders en school op één lijn.
Gie Deboutte

Het gebeurt dat kinderen of jongeren in de fout gaan: agressie,
pestgedrag, niet willen meewerken in de klas. Hoe ga je in gesprek
met de ouders als het even spant? Hoe richt je je als school
tot de ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders van
een kind dat zich niet oké heeft gedragen? Hoe vergroot je de
kans op samenwerking en dialoog? Hoe win je ouders voor de
herstelgerichte aanpak van conflicten en pestgedrag?
Oudergesprekken aangaan hoort bij je job als leerkracht. Door
ouders in hun rol en in hun bezorgdheden te respecteren, vergroot
de kans op samenwerking. Die is nodig om situaties die fout
lopen te helpen ombuigen en kinderen of jongeren gepast te
ondersteunen en op weg te zetten naar beter functioneren. Tijdens
deze training krijg je handvatten aangereikt, zoem je mee in op
concrete gesprekssituaties (video’s en eigen casussen) en versterk je
je persoonlijke competenties.

Tijdens deze vorming leer je:
• in gesprek te gaan met ouders van kinderen en jongeren die naar aanleiding van
pesterijen, conflicten of ander probleemgedrag in beeld zijn gekomen;
• wat je voorafgaandelijk kunt doen om de kans op een goed gesprek met ouders te
vergroten;
• op welke manier je tot een goede samenwerking kunt komen met ouders,
aansluitend bij het handelingsgericht en herstelgericht werken;
• indien nodig ouders door te verwijzen naar andere instanties.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

35

Uitdaging 2

(Cyber)pesten

(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet
mee
Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid.
Gie Deboutte

Voor 96% van de schoolgaande jeugd is cyberpesten een grote
zorg. Leerlingen zijn vragende partij voor een krachtdadiger beleid
om pesterijen op school te helpen terugdingen. Leerlingen hopen
op een degelijke en betrouwbare schoolaanpak. Zelf aarzelen ze
soms en daarom wordt niet elke pesterij gemeld. Hierdoor blijven
slachtoffers (te) lang zwijgen en komt het tot conflicten tussen
school en thuis. Het nieuwe onderwijskwaliteitskader (inspectie) en
het decreet leerlingenbegeleiding dagen scholen uit om hun aanpak
te versterken en ook ouders dringen er op aan.
Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet schoolteams op
weg om de schooleigen aanpak tegen het daglicht te houden en
waar nodig te versterken. Aansluitend bij up-to-date onderzoek en
goede praktijkverhalen in binnen- en buitenland, wordt de eerste
aanzet gegeven voor een onderbouwde en succesvolle schoolbrede
aanpak. De eigen praktijk wordt door middel van de antipestslang
(VLOR) aangevuld en versterkt.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• inzicht krijgen in sleutelelementen voor een succesvolle aanpak op schoolniveau;
• een schooleigen visie uitwerken (op basis van goede praktijkvoorbeelden);
• wat je als leerkracht en school kunt doen om (cyber)pesten te voorkomen of aan te
pakken wanneer het zich voordoet;
• hoe je aan de hand van handige tools en praktijkgerichte adviezen een begin kunt
maken voor het aanscherpen of versterken van het huidige schoolbeleid (van
preventie tot nazorg).

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Verdieping
Sterk in Pestpreventie: zie p. 37
KiVa, samen bouwen aan een pestvrije
school: zie p.16
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Sterk in Pestpreventie
Werk maken van een effectiever (cyber)pestbeleid op school.
Gie Deboutte

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding daagt elke Vlaamse
school uit om werk te maken van een goed uitgebouwd,
leerlinggericht zorgbeleid. Het is de bedoeling dat ook (cyber)
pestproblemen hierdoor sneller, doeltreffender en op een meer
duurzame manier worden aangepakt. Het vormingstraject ‘Sterk
in Pestpreventie’ reikt schoolteams alles aan wat nodig is om een
schooleigen anti(cyber)pestbeleid op poten te zetten.
Deze vorming belicht sleutelelementen uit succesvolle programma’s
uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve,
reflectie- en werkmomenten aan. Na afronding van deze vierdaagse
kan elke school van start met haar anti(cyber)pestbeleid.
Scholen kunnen ook kiezen voor een begeleidingstraject op maat
en in de eigen school. Deze teamgerichte vorming wordt opgesteld
na een intakegesprek bij jou op school. Er wordt in dat geval een
vormingstraject uitgewerkt dat inspeelt op de beginsituatie en de
draagkracht van de school.
Inhoud van de vierdaagse training (lerend netwerk-formule):
Dag 1
Belicht het wat, hoe en de gevolgen van (cyber)pestgedrag. Scholen maken een
sterkte-zwakteanalyse van hun huidige aanpak en leggen de basis voor een actieplan,
gericht op het versterken van het actuele beleid.
Dag 2
De tweede dag koppelt het schooleigen actieplan aan de pijlers van het beleidsvoerend
vermogen en gaat in op initiatieven die bijdragen tot een positief en verbindend team-,
klas- en schoolklimaat.
Dag 3
Dag drie daagt de deelnemers uit tot perspectiefneming (begrijpen van de verschillende posities waarin kinderen terechtkomen als er wordt gepest) en het inleven in de
bijzondere (groeps)dynamiek die gepaard gaat met pestsituaties.
Dag 4
De laatste dag staat in het teken van het al dan niet confronterend en verbindend
aanpakken van (cyber)pestincidenten en dit zowel op individueel- als op klasniveau.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht verwerven in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag tussen kinderen
en jongeren;
• kennis nemen van essentiële bouwstenen voor een doeltreffend anti(cyber)pestbeleid;
• ontwerpen en aanzet geven tot implementatie van een uitgebalanceerd en
samenhangend schooleigen beleid om het welbevinden te versterken en pestgedrag
(en ander probleemgedrag) tussen leerlingen te helpen voorkomen;
• vertrouwdheid verwerven met een effectief model van schoolverandering.

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans Pro
Leven met een pestverleden, G. Deboutte,
M. Neuts en E Schuerman, Cego Publishers
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: directie,
leerlingenbegeleiders en (zorg)leerkrachten.
Ook CLB-medewerkers zijn welkom. De
deelname van de (pedagogische) directie is
cruciaal want dit hangt nauw samen met
de kansen op succes.
Kernteams: min. 4 tot max. 6 personen per
school.
Individugerichte vorming
Vier volledige dagen, 9u30 - 16u30:
13 november 2020 (Berchem)
en
7 december 2020 (Berchem)
en
26 januari 2021 (Berchem)
en
11 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 440 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Traject op maat met een intakegesprek,
personeelsvergadering of studiedag en vormings- of werkmoment met de stuurgroep.
Prijs
Vraag een offerte aan via info@tenz.be
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Jonge kinderen begeleiden

Buig ongewenst gedrag bij jonge kinderen om
Stimuleer positief gedrag via specifieke inzichten en technieken.
Ilse Leenaerts

Ben je op zoek naar hoe je kinderen hun gedrag en socioemotionele ontwikkeling positief kunt beïnvloeden? Om negatief
gedrag efficiënt om te buigen naar gewenst gedrag zijn enkele
kerninzichten en vaardigheden nodig. Verwerf deze vaardigheden
en inzichten en krijg een kader om efficiënt op jouw school aan de
slag te gaan.

Tijdens deze vorming leer je:
• vier basisinzichten voor een efficiënte aanpak bij moeilijk gedrag;
• vaardigheden in omgaan met moeilijk gedrag en probleemoplossend vermogen
stimuleren: o.a. STOP 4-7 technieken, verbindende communicatie en talentgericht
kijken;
• oplossingsgerichte vragen stellen aan de hand van een kader om vlot tot een
efficiënt handelingsplan te komen voor kinderen met moeilijk gedrag op school.
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Wie
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs: eerste graad
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)

Uitdaging 2

Jonge kinderen begeleiden

Stimuleer veerkracht bij jonge kinderen
Socio-emotionele vaardigheden ontwikkelen in de klas.
Ilse Leenaerts

Hoe stimuleren we kleuters in hun veerkracht en
weerbaarheidsontwikkeling? Op welke manier ontwikkelen
kleuters hun probleemoplossend vermogen? Hoe verhogen we
het veiligheidsgevoel in onze kleuterklas? We zoemen in op de
emotionele en sociale ontwikkeling van kleuters en brengen
inzichten en tools om deze al spelenderwijs in een kleuterklas te
integreren.

Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen in de emotionele en sociale ontwikkeling van kleuters vanuit
psychologisch, biologisch en neurologisch standpunt;
• inzicht krijgen en tools inzetten o.a. in het aanleren van emotieregulatie en
probleemoplossend vermogen ter bevordering van de weerbaarheidsontwikkeling
bij kleuters;
• een veilig klasklimaat stimuleren om zo de basis te leggen voor de ontwikkeling van
sociale vaardigheden bij kleuters.

Wie
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs: eerste graad
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Leerprocessen
versterken
Coach en stimuleer de leerontwikkeling van leerlingen. Ga dieper in op leer- en
ontwikkelingsstoornissen en ontdek hoe je hier het beste mee omgaat.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met
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Leerlingen coachen

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

De ontwikkeling van het kind staat centraal in de basisschool.
Dat vraagt niet alleen een andere manier om na te denken over
het activiteitenontwerp, maar benadrukt ook het belang van de
leerkracht als coach.
We onderzoeken samen wat het betekent om als leerkracht een
ontwikkelingsgerichte bril op te zetten tijdens het observeren,
ondersteunen en uitdagen van kinderen. Hoe ondersteun je hen
in hun leerproces, welke verschillende begeleidersrollen kun
je daarvoor inzetten, wat is de relatie leerkracht-leerling en in
welke rollen zie je jezelf in de toekomst groeien? Deze sessie laat
leerkrachten nadenken over hun eigen begeleidershouding en gaat
zo op zoek naar gedragen nieuwe kansen, zowel individueel als
schoolbreed.
Voor Zill-scholen besteden we specifieke aandacht aan de relatie
met de Zill-visie en de kansen van het ordeningskader.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Tijdens deze vorming leer je:
• je bewust worden van verschillende rollen die je als coach binnen een leerproces
kunt opnemen;
• de relatie tussen leerkracht en leerling situeren in deze verschillende
interactievormen;
• uitdagingen formuleren voor jezelf.

Uitdaging 3

Leerprocessen stimuleren

Versterk de executieve functies van je leerlingen
Leg een goede basis voor leren leren.
Catherine Malfait

Vraag je je soms af hoe je de leerlingen kunt ondersteunen om op
een gepaste manier om te gaan met de grote hoeveelheid prikkels
die er in de klas aanwezig zijn, om het antwoord op jouw vraag
niet voor de hele klas te roepen of om alle delen van de instructie
uit te voeren? We gaan in op deze en veel andere vragen door ze
te kaderen binnen de verschillende executieve functies (EF), zoals
impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit.

“Ik denk dat deze bijscholing een antwoord
is op veel vragen waar leerkrachten mee
rondlopen. Alles wordt heel goed uitgelegd
zonder langdradig te worden. Je krijgt tips naar
je klaswerking, maar ook naar haalbaarheid
voor jezelf toe. Ik was gemotiveerd om aan de
slag te gaan.”
– Klaartje –

Wat kun je verwachten van de executieve functies van jouw
leerlingen en hoe kunnen we de executieve functies ondersteunen?
We bieden concrete tips en handvaten om de executieve
functies doorheen de dag te versterken en te groeien in een
EF-ondersteunende leerkrachtstijl en klasorganisatie. Op het einde
van deze dag kun je aan de slag in jouw klas en dagen we je uit om
jezelf op regelmatige basis kritisch te bevragen.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat executieve functies zijn en hoe je de executieve functies van de leerlingen
concreet kunt waarnemen;
• wat je kunt verwachten van de leerlingen naar impulscontrole, plannen, etc.;
• hoe je de executieve functies van alle leerlingen kunt versterken;
• hoe je kunt groeien in een EF-ondersteunende leerkrachtstijl en klasorganisatie.

Wie
Lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
17 november 2020 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
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Leerprocessen stimuleren

Growth mindset: haal het maximum uit de capaciteiten
van je leerlingen
Met de juiste begeleiding en overtuiging vergroot je de capaciteiten van je leerlingen.
Lieven Coppens

Je maakt kennis met Carol Dwecks theorie van de Growth & Fixed
Mindset en leert waarom je resoluut moet kiezen voor de Growth
Mindset. Deze mindset gelooft in de ontwikkeling van ieders
capaciteiten dankzij de juiste begeleiding en gerichte feedback.
Daartegenover staan de voorstanders van de Fixed Mindset die
geloven in talent dat je hebt of niet hebt. Dingen waar je minder
goed in bent, vermijd je beter.
Je leert dat de Growth mindset een attitude is die je kinderen
kunt bijbrengen. Je reflecteert over jezelf als leerkracht en leert
aan de hand van concrete voorbeelden hoe je de Growth Mindset
standaard kunt integreren in je lessen.

Tijdens deze vorming leer je:
• het verschil tussen de Fixed en de Growth Mindset herkennen;
• hoe je de Growth Mindset als fundament voor je lessen kunt gebruiken;
• de Growth Mindset gebruiken als basis voor een groeigerichte didactiek en dit
zichtbaar maken in je lesvoorbereidingen.

Boekentip
Je fantastische elastische brein vormen en
rekken, J. Deak, Bazalt
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Leerprocessen stimuleren

Slimme spellen
Activeer het actief denkproces van kinderen via spellen.
Ann Neetens en Dany de Vooght

Spelen is de basis van de denkontwikkeling: al spelend komt het
kind tot actie en interactie, wordt het aangezet tot exploratie en
nieuwsgierigheid, wordt zijn verbeelding geprikkeld, ontdekt het
kind wat woorden betekenen en geniet het van het contact met
leeftijdsgenoten of volwassenen.
Dit is dan ook het ideale moment om het kind te stimuleren in zijn
totale ontwikkeling. Als leerkracht kun je hier op inspelen door
doelbewust spellen te kiezen om basisconcepten aan te leren
of verder te ontwikkelen. Je versterkt de gekozen concepten en
de verworven woordenschat door ze te plaatsen in een bredere
context van het dagelijks leven van het kind. Hierdoor geef je
kinderen de kans om te leren hoe ze hun denkstappen kunnen
verduidelijken en verwoorden, noodzakelijke stappen om nadien
zelfstandig aan de slag te kunnen. Ook anderstalige leerlingen
kunnen hier baat bij hebben. We nemen ruim de tijd om in te

Tijdens deze vorming leer je:
• de kinderen aanzetten tot actieve
deelname aan een denkproces: “ik denk
dat ...”; “ik zie dat...”;
• het ontwikkelen van leerstrategieën en
de metacognitie;
• uitbreiding van woordenschat,
o.a. rekenkundige basisconcepten,
ruimtelijke begrippen, relativerende
begrippen;
• socio-emotionele vaardigheden:
rekening houden met anderen,
spreekdurf, omgaan met falen en met
winnen, eigenwaarde versterken,
begeleid zelfstandig leren werken;
• geloven in veranderbaarheid.

zoomen op denkspellen:
• wat begrijpen we onder denkspellen?
• zijn ze didactisch onderbouwd?
• wie heeft er baat bij?
• hoe kan ik de impact ervan nagaan? Zijn er gradaties ?
• kan ik variëren?
• welke criteria hanteer ik om een didactisch verantwoord spel te
kiezen?

Bron atelier-oker.com

Praktisch
Breng gerust een denkspel mee naar
keuze.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
23 oktober 2020 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Leerprocessen stimuleren

Onderpresteren aanpakken: krachtig en doelgericht
De basisschooleditie: een lespakket op maat van jou en je leerling.
Tania Gevaert

Onderpresteren kent vele gezichten. In deze basisschooleditie

Nieuw!

helpen Anna Angstige, Olivia Oogappel, Peter Perfectionist, Ulrike
Uitsteller en Erik Eigenzinnige jou en je leerlingen op weg. Onze
superhelden vertellen wat onderpresteren voor hen betekent, hoe
het eruit ziet én hoe zij ermee omgaan om het beter te maken.
De leerling wordt uitgenodigd om via eigen oefeningen zelf tips te
ontwikkelen.
Met deze methode kun je meteen aan de slag. In de handleiding
wordt achtergrondinformatie gegeven om je deskundiger te voelen
in de slimme aanpak van onderpresteren. Je leert werken met het
werkboek in deze vorming.

Tijdens deze vorming leer je:
• de oorzaken en gevolgen, de verschillende manifestatievormen en de vijf types
onderpresteerder herkennen en dit toepassen op de eigen praktijk;
• praktijkhandvatten in de aanpak van onderpresteren toepassen;
• de reflectie opdrachten vertalen naar je klaspraktijk.

Boekentip
Slim onderpresteren aanpakken, de basisschooleditie (begeleidersboek en werkboek),
O. Desmet & T. Gevaert, Garant-Uitgevers
N.V.
Wie
Lager onderwijs, tweede en derde graad
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
16 november 2020 (Brugge)
Prijs
€ 120 pp (inclusief boek ‘Slim onderpresteren
aanpakken, de basisschooleditie’)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p) (introductie) of vanaf € 1100 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief twee handleidingen en vier
werkboeken.
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Leerprocessen stimuleren

Creatief denken stimuleren bij kinderen
Inzichten en tips voor het ontwerpen en begeleiden van creatieve processen.
Oetang

Creatief denken stimuleren bij kinderen is soms een uitdaging. Het
vraagt dat je meer ‘open’ werkt om ruimte te laten voor initiatief
en vindingrijkheid van leerlingen. Creativiteit wordt gevoed door
de creatieve ruimte en opdrachten die we de kinderen geven als
leerkracht. De leerlingen kunnen groeien in creativiteit!
Hoe ontwerp je activiteiten waarin creatieve ideeën en oplossingen
mogelijk zijn? Hoe pak je een creatief proces coachend aan zonder
houvast te verliezen als leerkracht? Hoe zet je kinderen aan tot
brainstormen en ‘uitvinden’? En wat levert dat ‘buiten de lijnen’
denken dan precies op?
Je leert een creatief proces ontwerpen en je ontdekt wat de rol is
van de leerkracht om remmingen op te sporen en te counteren.
Na deze sessie trek je de klas in met inzichten en tips die bijdragen
aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen en aan hun zin voor
initiatief en ondernemen, over alle vakken heen!
Tijdens deze vorming leer je:
• leerprocessen met creatieve kansen opzetten;
• wat de kracht is van creatief denken voor leerlingen;
• creativiteitsontwikkeling bij kinderen stimuleren ongeacht het leergebied;
• creativiteitsprocessen aflezen en coaching interventies toepassen;
• voor Zill-scholen: situeren van creativiteit binnen Initiatief en Verantwoordelijkheid.
Wie
Basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Als lezen moeilijk gaat
Analyse en remediëring van het leesproces via Lezerscan en Lezergame.
Martine Ceyssens

Bij kinderen met een ernstig leesprobleem is er meer nodig dan
een klassieke leesmethode. Deze kinderen hebben nood aan
hulpmiddelen waarmee ze hun letters snel en makkelijk kunnen

“Zeer interessant om kinderen te motiveren
om te leren lezen. Een mooie kant en klare
begeleiding voor wie vast loopt tijdens het
leesproces. Veel verschillend oefenmateriaal.”
– Marina –

oproepen uit hun geheugen. Ze hebben meer leesmateriaal
nodig omdat het automatiseren trager verloopt en het is voor
hen belangrijk dat de woordstructuur in kleinere stappen wordt
opgedeeld.

“Duidelijke informatie, goed gebracht,
aanstekelijk en praktisch bruikbaar.”
– Annelies –

We leggen de link met risicokleuters en wat je aan preventie kunt
doen. Deze voorwaarden en andere noodzakelijke kenmerken die
belangrijk zijn om het leesproces op gang te krijgen, worden in
het eerste deel besproken. Ze steunen op recent wetenschappelijk
onderzoek. In het tweede deel leer je, aan de hand van video’s,
kinderen met een leesprobleem te analyseren via de tool van
Lezerscan. Je leert ook een remediëringsplan op te stellen dat
rekening houdt met de kleine deelstappen die een kind met
leesproblemen nodig heeft. Door de materialen van Lezergame
hieraan te koppelen, is de cirkel rond. Eerst analyseren, nadien ook
kijken welke materialen geschikt zijn.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe het leesproces is opgebouwd;
• de voorwaarden kennen waaraan een goede remediërende methodiek moet
voldoen;
• preventie bij kleuters;
• leesproblemen analyseren met Lezerscan;
• leerlingen met een leesprobleem begeleiden aan de hand van Lezergame;
• hoe Lezergame en Lezerscan inzetten in de klaspraktijk/therapie;
• doelgericht leerlingen remediëren.

Boekentip
Lezer-scan. Een behandelingsplan voor het
leren lezen. M. Ceyssens, Pelckmans Pro
Praktisch
Download de app van Lezergame op
voorhand, dan kunnen we hiermee aan
de slag.
Wie
(Buitengewoon) kleuteronderwijs: derde
kleuterklas
(Buitengewoon) lager onderwijs: eerste
graad
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
8 oktober 2020 (Berchem)
of
4 februari 2021 (Gent)
Prijs
€ 150 pp (incl. boek ‘Lezer-scan’)

48

Uitdaging 3

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Kijk anders naar gedrag bij leerlingen met een
Autisme Spectrum Stoornis
Stel samen prioriteiten op en filter specifieke doelen.
Karen van Dyck

We verkennen de cognitieve en zintuiglijke stijlen met de implicaties
voor het specifieke gedrag bij ASS. Kinderen en jongeren met ASS
vertonen vaak een vertraagde emotionele ontwikkeling en vragen
verduidelijking in tijd, ruimte en aanpak. Ook speelt de zintuiglijke
informatieverwerking een grote rol bij onder- en overprikkeling in
de klas.
Je onderzoekt de kenmerken en functies van dit gedrag, bekijkt
gericht onderzoek o.a. SEO, 4 kwadranten, 21 zintuiglijke stijlen,
ABC-schema … Dit is een vorming waarin theorie en praktijk

“Ik vond het een heel boeiend onderwerp. We
krijgen meer en meer met ASS en gedragsstoornissen te maken in de klas. De navormer
sprak met kennis van zaken en besefte heel
goed dat het niet altijd simpel is om met deze
problematiek in een klasgroep op de gepaste
manier om te gaan. De navormer beperkte
zich niet alleen tot het theoretische maar
had ook ruime aandacht voor de praktijk. Een
pluim!”
– Dorine –

aan elkaar gekoppeld worden. De methodieken worden met
verschillende doe-opdrachten ingeoefend. Als leerkracht blijf je in
je kracht staan en je kunt ermee concreet aan de slag binnen een
inclusie-gedachte. Eigen inbreng is zeker mogelijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• zicht krijgen op de cognitieve en zintuiglijke stijlen;
• gevolgen en functies van gedrag;
• (in)formeel onderzoek a.d.h.v. observatie, SEO, 4 kwadranten (Winnie Dunn), 21
zintuiglijke stijlen (Olga Bogdashina), ABC-schema en 3 manden (Haim Omer);
• verduidelijking in tijd, ruimte en aanpak;
• methodiek en interactie in de klas;
• toolbox voor de leerkracht en de leerling met ASS.

Praktisch
Eigen inbreng van je casussen is mogelijk.
Gelieve deze een week op voorhand door
te sturen naar info@tenz.be.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
23 november 2020 (Turnhout)
of
26 februari 2021 (Leuven)
Prijs
€ 130 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor 6 uren (25 p)

49

Uitdaging 3

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Moeilijke lezers motiveren
Hoe verhoog ik het leesplezier bij kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen?
De LeesBeesten: Ann Ceurvels en Tania Poppe

Grappige personages, bijzondere intriges of

Vanuit de theorie en een beter begrip van wat

meeslepende verhalen … de meeste LeesBeesten

leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen nu

zijn er gek op. Maar hoe komt het dat dit niet

juist zijn, gaan we opbouwen. We stemmen ‘beeld’

bij alle kinderen het geval is? Waarom lijkt het

en ‘geluid’ opnieuw op elkaar af via de COACS-

alsof het begrijpend lezen en de goesting om in

kabel en proberen een zo breed mogelijk aantal

een boek te duiken de laatste jaren zienderogen

kinderen (weer) aan het lezen te krijgen.

afneemt bij kinderen? En waarom voelen we ons

Met goesting én plezier! En dat doen we niet

daar zo machteloos tegenover staan?

alleen. Nee, dat doen we samen, want: it takes a
town to raise a child.

Samen gaan we even terug naar het begin en kijken
we naar wat we al inzetten om een leeservaring

De vorming is onderbouwd en gebouwd

zo aangenaam mogelijk te maken. Aan de hand

op: Brain Blocks (www.brainblocks.com),

van een interessante checklist, die zijn oorsprong

ontwikkelingsgericht werken (dr. Vandamme),

in het theater vindt, bekijken we waar we

Nieuwe Autoriteit (H. Omer), COACS (praktijk

kunnen bijsturen. Wanneer het dan nog niet lukt,

Ann Ceurvels, www.coacs.be) en dyslexie

onderzoeken we wat de verschillende oorzaken

(ervaringsdeskundige Tania Poppe).

zijn waarom sommige kinderen niet willen of niet
kunnen (begrijpend) lezen of leesplezier ervaren.
Tijdens deze vorming leer je:
• moeizame lezers herkennen en de
mogelijke oorzaken analyseren;
• aan leesplezier werken;
• aan een constructieve samenwerking
werken met collega’s, zorgpersoneel en
ouders.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 15u30:
27 november 2020 (Brugge)
of
9 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
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Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Inlevingssessie in autisme
Ervaar welke overlevingsstrategieën kinderen en jongeren met autisme
aangrijpen om dagelijkse uitdagingen te lijf te gaan.
Kathleen Peeters

Over autisme valt veel te lezen. Maar hoe voelen kinderen met
autisme zich? Hoe komt de informatie binnen? Welke dingen
vormen een uitdaging en wat helpt om die hindernissen te kunnen
nemen? Naast inleefoefeningen wordt voldoende tijd gemaakt om
de ervaringen te koppelen aan de nodige achtergrondkennis en
concrete adviezen voor de praktijk. Een sessie om nooit meer te
vergeten!

“Ik heb nu pas echt door hoe zwaar het
is voor leerlingen met autisme om mee te
draaien in ons dagdagelijkse schoolleven.”
– Veerle –

“Het geeft een duidelijk beeld van hoe iemand
met autisme de wereld ziet en ermee omgaat,
waardoor je beter rekening kunt houden met
hun denkbeeld.”
– Sien –

Tijdens deze vorming leer je:
• welke basisideeën kunnen helpen voor het creëren van een autismevriendelijke
context;
• je beter inleven in de dagelijkse uitdagingen waar leerlingen met autisme voor staan;
• concrete acties bedenken die mensen met autisme ten goede komen.

Boekentip
Autisme vooruit, 101 tips, K. Peeters, Lannoo
Campus
Vriendschap, een GPS op Mars, K. Peeters,
Lannoo Campus
Praktisch
Alle aangereikte voorbeelden, tips en
adviezen worden afgestemd op de achtergrond van de aanwezige deelnemers.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
12 oktober 2020 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
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Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Betrek leerlingen met motorische hindernissen in je klas
Daag kinderen met motorische noden uit om te participeren en te groeien tijdens de
klasactiviteiten.
Karen Van Dyck

In elke klas zitten leerlingen die omwille van een vertraagde
ontwikkeling, een motorische onhandigheid, een diagnose of
een beperking hindernissen ondervinden in de klas op motorisch
vlak. Vanuit de inclusiegedachte kunnen ook deze kinderen
meedoen in de klas binnen de eigen mogelijkheden en met de

“Zeer veel bijgeleerd op een dag tijd! Met een
nieuwe bril leren kijken op bepaalde zaken,
veel praktische tips, veel mogen uitproberen,
veel inspiratie ...”
– Lore –

nodige aanpassingen. Maak als leerkracht het verschil met je
enthousiasme, creativiteit en aanpak! Dit is een vorming waarbij je
zelf oefent, nadenkt en in groep bespreekt.
Tijdens deze vorming leer je:
• creatief omgaan met motorische hindernissen van leerlingen in je klas;
• zicht krijgen op lateralisatie, visuomotoriek, schrijven, richtingen, tekenen,
materialen, hulpmiddelen en de nodige interactie om inclusie mogelijk te maken bij
motorische noden van kinderen in je klas;
• concrete invulling geven aan lessen zoals bewegingsopvoeding, zwemmen,
muzische lessen, schrijven, knippen en spelen …
Praktisch
Er kan altijd vanuit een casus gewerkt worden indien je deze vooraf doorstuurt naar
info@tenz.be.
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Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
5 oktober 2020 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp
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Activiteiten
ontwerpen
Betrek je leerlingen bij de les met activerende werkvormen. Ontwerp uitdagende
opdrachten en projecten. Versterk je algemeen didactische vaardigheden.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met
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Expliciete directe instructie

Expliciete Directe Instructie
Verhoog de leerprestaties en de verantwoordelijkheid bij je leerlingen.
Stefan De Clerck, Danny Verlinden

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een concreet en helder stappenplan
dat ondersteunt wordt door onderwijskundig onderzoek. Via deze
aanpak verhoog je de effectiviteit van jouw lessen. Dat doe je door
kwalitatieve instructies aan te bieden, gerichte feedback te geven en
je leerlingen actief te betrekken. Je geeft instructies en controleert
door het stellen van gerichte vragen voortdurend of alle leerlingen de
leerstof begrijpen. Dankzij EDI wordt de leerkracht terug de expert
die gaandeweg de verantwoordelijkheid overdraagt aan de leerlingen.
Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de leerprestaties en de
leerwinst van elke leerling. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar
beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren.
Boekentip
Expliciete Directe Instructie, tips en technieken voor een goede les, J. Hollingsworth
en S. Ybarra, Nederlands bewerking M.
Schmeier, Pica en Abimo
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
1 december 2020 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

“Zeer praktijkgericht, met eenvoudig
toepasbare tools.”
– De Lotus, Gent –

Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je de motivatie en betrokkenheid van je leerlingen verhoogt;
• een lesdoel te formuleren met een concept en een vaardigheid;
• aan de hand van het lesdoel een effectieve instructie te ontwerpen;
• te controleren of al je leerlingen de leerstof begrijpen.
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Ontwerpen en werkvormen

Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten.
Oetang

Klas- of schoolprojecten opzetten biedt mooie kansen om
krachtig, actief en geïntegreerd te leren, met veel motivatie en
betrokkenheid van de leerlingen. Je ontdekt wat de aanleiding kan
zijn voor een project en hoe je dit opstart samen met de kinderen.
Je test concrete tools uit om samen met je leerlingen leervragen
te sprokkelen. Daarnaast krijg je handvaten aangereikt om het
project procesgericht vorm te geven, vanuit een centrale focus. Na
deze sessie kun je aan de slag om (samen met je leerlingen) een
betekenisvol project op poten te zetten.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de eigenheid van projectmatig werken is en welke ontwikkelingskansen
het kan opleveren;
• een sterk project opbouwen van start tot presentatie in een betekenisvolle context.

Praktisch
Ideaal voor leerkrachten of teams die
klas- of schoolbrede projecten willen
opzetten.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: OVSG
en GO!
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
6 oktober 2020 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Ontwerpen en werkvormen

Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren.
Oetang

De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde
en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Je
verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen
en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische
werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je
werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen en oneindig veel
variaties kunt aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Deze
aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in
krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.
Tijdens deze vorming leer je:
• de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van
bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: OVSG
en GO!
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Zillig ontwerpen

Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit.
Oetang

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster
en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun
activiteiten. Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete
verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van)
methodegebonden of zelfontworpen activiteiten. Welke vragen
kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril harmonischer te
maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid?
Met de verschillende ontwerptips kun je achteraf verder aan de slag
om te groeien als Zill-ontwerper.
Tijdens deze vorming leer je:
• visie en uitdagingen van Zill concretiseren op niveau van een activiteit;
• met elkaar reflecteren hoe je activiteiten kan ‘verzillen’;
• aangereikte ontwerptips zelf kunnen toepassen en situeren t.o.v. principes van focus
en arrangement.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Individugerichte vorming
Halve dag:
23 november 2020, 9u - 12u (Brugge)
of
2 februari 2021, 9u30 - 12u30 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

“Enthousiaste lesgever en hij geeft een
goed zicht om zinvol te werken met ZILL.
Hij brengt verrassende werkvormen aan die
bruikbaar zijn in de klas en de inhoud is heel
duidelijk.”
– Heilig Hartcollege, Wezembeek-Oppem –
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Zillig ontwerpen

Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten.
Oetang

Zin in Leren, Zin in Leven! is een motor voor klas- of schoolprojecten.
Je ontdekt wat de aanleiding kan zijn voor een project, hoe je een
project mee vanuit Zill uitdenkt en ontwerpt (met de kinderen).
Je werkt vanuit een samenhangende context en koppelt er
betekenisvolle inhouden aan: een kunstproject, een project rond
duurzaamheid, sociale vaardigheden ...
Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de eigenheid van projectmatig werken is en welke ontwikkelingskansen
het kan opleveren;
• vanuit Zill gerichte keuzes maken om een klas- of schoolproject te voeden;
• een sterk project opbouwen van start tot presentatie in een betekenisvolle context.

Praktisch
Ideaal voor leerkrachten of teams die
klas- of schoolbrede projecten willen
opzetten waarin Zill een inspirerende rol
speelt.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs:
Zill-scholen
Individugerichte vorming
Halve dag, 14u - 17u:
17 maart 2021 (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

“Raakt de kern van de uiteindelijke betekenis van Zill. De vorming is zeer praktisch en
brengt een andere manier van werken naar
voren.“
– VBS De Waaier, Bertem –
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Zillig ontwerpen

Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill.
Oetang

De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde
en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Een
troef om didactisch in te spelen op de uitdagingen van het nieuwe
leerplan Zin in Leren, Zin in Leven!
Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratie
bronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende
didactische werkvormen. Je onderzoekt op een actieve manier de
verschillende werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen. Op
die manier kun je oneindig veel variaties aanbrengen in opdrachten
en activiteiten. Zo creëer je ervaringskansen in onderzoekend leren,
samenwerking, creativiteit en reflectie. Deze aanpak zorgt ervoor
dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige leerprocessen, op
maat van je leerlingen en van Zill.
Tijdens deze vorming leer je:
• de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van
bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen;
• de werkvormenontwerper gericht inzetten om in te spelen op de uitdagingen van
het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!;
• de werkvormenontwerper situeren t.o.v. principes van focus, ervaringskansen en
arrangement.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs:
Zill-scholen
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Differentiëren

Differentiatie, goed voor elke leerling
Elke leerling kan iets zinvol leren door inzichtelijk te maken wat al lukt en daarop
aan te sluiten met een aanbod dat past.
Monique Fischer

Het leren inschatten van de juiste instructie- en
begeleidingsbehoefte van elke leerling in de klas is de basis voor
differentiatie. Soms is het nodig om een leerling sneller los te laten
omdat hij het al kan en beter iets anders leert en soms is het nodig
om een leerling los te laten omdat hij het echt zelf eens moet
proberen. Iedere leerling heeft duidelijke instructies nodig, maar
voor elke leerling zijn die instructies een beetje anders. Jouw tijd
hierover verdelen is niet evident.
De diversiteit in de klas van vandaag vraagt om een diverse kijk
op de les. Door lessen effectiever vorm te geven, anders voor te
bereiden en door beter en sneller te leren inschatten wat elke
leerling nodig heeft, kun je je klas anders managen. We vertrekken
vanuit de hamvraag: Wat is goed onderwijs? Welke elementen

De opleiding is opgebouwd uit twee delen.
1/ Onderzoek hoe jij je lessen organiseert en wie je leerlingen zijn.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Wat is een goede les?
• Welke activiteiten/werkvormen zijn
belangrijk? En voor wie?
• Hoe kijken we naar onze leerlingen?
Kan dat ook anders?
• Voor wie differentiëren?
• Wat zijn de leereigenschappen van
jouw leerlingen?
• Hoe ziet jouw klas eruit?
2/ Ontwerp een les met differentiatie.
Onderwerpen die dan aan bod komen zijn:
• Hoe gaat de instructie eruitzien?
• Welke verwerking bied je aan?
• Hoe ga je evalueren?
• Welke escapes heb je nodig?

maken deel uit van een goede les en wat is soms lastig? Wat kunnen
we loslaten? En wat moet blijven bestaan? Het uiteindelijke doel
van onderwijs is dat elke leerling zijn of haar schooltijd nuttig kan
besteden.
Praktisch
Tijdens het tweede deel van de vorming
werk je een les gedifferentieerd uit. Neem
een les (werkboek en handleiding) mee
die je wenst uit te werken.
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
20 november 2020 (Turnhout)
Prijs
€ 130 pp

Tijdens deze vorming leer je:
• jouw eigen didactische werkwijze heroverwegen, loslaten wat overbodig is en
aanvullen met nieuwe handvatten;
• de leerlingen inschatten op leereigenschappen in plaats van op resultaat;
• lessen ontwerpen uitgaande van de leereigenschappen;
• verwerkingsopdrachten kiezen en aanbieden waardoor alle leerlingen echt leren;
• resultaten koppelen aan eerder gestelde doelen;
• differentiëren door iedereen een juiste plek te geven en daar het aanbod op af te
stemmen.
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Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Tijdens de teamgerichte vorming (halve
dag) komt deel 1 van de vorming aan bod.
Nadien kan indien gewenst het vervolg
(halve dag) worden bijgeboekt.
Prijs
Vanaf € 760 voor 3 uren (25 p)

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van onze nieuwste vormingen en interessante acties.
Tenz
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Vakdidactisch
ontwerpen
Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en ga naar huis met tal van
nieuwe ontwerpideeën voor activiteiten en opdrachten.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met
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Didactiek jonge kinderen

Verbeter spelenderwijs de fijne motoriek bij jonge
kinderen
Verken de mogelijkheden van de fijne motoriekkoffer.
Barbara De Mey

Waarom is de ontwikkeling van de fijne motoriek belangrijk?
Hoe komt het dat het ene kind vlot fijnmotorische taken uitvoert
en het andere het hier lastig mee heeft? Ontdek het belang van
de ontwikkeling van de fijne motoriek en leer hoe kinderen het
manipuleren met één hand kunnen oefenen. Je krijgt criteria
aangereikt om deze vaardigheden te observeren en de ontwikkeling
van de fijne motoriek in kaart te brengen. Verken bovendien een
aanbod van praktische oefeningen en tips om deze ontwikkeling
te stimuleren en ga zelf aan de slag om een fijne motoriekkoffer te
maken.
Tijdens deze vorming leer je:
• begrippen van de eenhandmanipulatie;
• het belang van de fijne motoriek bij jonge kinderen;
• meer over de ontwikkeling van de fijne motoriek;
• gerichte oefeningen geven om de fijne motoriek bij jonge kinderen te stimuleren;
• met goedkope materialen een fijne motoriekkoffer maken.

Wie
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs: eerste graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 13u30 - 16u30:
26 januari 2021 (Leuven)
of
23 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp

“Toch wel eens interessant om de visie achter
de motoriekkoffer te horen, en toch wel heel
veel praktische tips gekregen. De lesgeefster
bracht de info heel goed over, vanuit de
praktijk en vanuit haar studies.”
– Katrien –
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Didactiek jonge kinderen

Ontwikkel rekenvaardigheden bij jonge kinderen
Investeer in een stevige en verdiepende voorbereiding om latere valkuilen te
vermijden.
Ann Neetens en Dany de Vooght

De tijd nemen om stapsgewijs de nodige wiskundige- en ruimtelijke
begrippen en concepten aan te leren, is betekenisvol! Het samenspel tussen de leerkracht en leerlingen doet kinderen actiever
participeren in het leerproces (wiskundig en talig) en verhoogt de
mogelijkheid om een correct beeld te krijgen van de kennis van elk
kind. Door de beschikbare materialen creatief en flexibel in te zetten,
verruim je je aanbod en kun je inspelen op de noden van elk kind.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je de wiskundige basis (logisch en wiskundig denken) op een uitdagende en
speelse manier kunt aanbrengen;
• welk materiaal je kunt gebruiken;
• door actieve participatie de taalontwikkeling te stimuleren, de woordenschat te
verrijken en het zelfregulerend vermogen te bevorderen.

Wie
Kleuteronderwijs
(Buitengewoon) lager onderwijs: eerste
leerjaar
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
1 februari 2021 (Leuven)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)

“Het is echt coaching en niet belerend.
Aangename mensen die deze nascholing
geven en die ook nog in de praktijk staan
en zelf meemaken hoe het er aan toe gaat.
Vernieuwende, inspirerende en toepasbare
informatie/tips. Enthousiaste lesgevers die
weten waarover ze het hebben.”


– De Leertuin, Meise –

67

Uitdaging 5

Didactiek jonge kinderen

Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken
Ga actief met verhalen aan de slag en haal zo meer uit je begrijpende luisterles.
Gecertificeerde trainer: Inge Umans

Goed begrijpend lezen is enorm belangrijk en het leren hiervan
start al in de kleuterklas. In deze vorming krijg je handvaten om
anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer
uit je begrijpende luisterles haalt. We gaan aan de slag met zowel
verhalende als informatieve boeken en onderzoeken een aantal
activerende verwerkingsvormen en coöperatieve werkvormen
waardoor kinderen actief met de tekst aan de slag gaan en leren
tekstgerichte vragen stellen.
We nemen het boekenaanbod kritisch onder de loep: zo leer je een
goed prentenboek herkennen en ontdek je wanneer een tekst (te)
makkelijk of (te) moeilijk is voor je leerlingen. Je oefent zelf met het
voorbereiden van een les op basis van een informatief of verhalend
prentenboek. We zullen ook specifiek stilstaan bij de mogelijkheden
om te werken met kijk- en zoekboeken zonder tekst en de
mogelijkheden van de kamishibai.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je jouw leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengt;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• criteria hanteren om te bepalen wat een goed prentenboek is;
• activerende en coöperatieve werkvormen die inzetbaar zijn voor het beter begrijpen
van een boek.

Boekentip
Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip
in basisonderwijs, D. Lapp e.a., Nederlands
bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M.
Van Logchem, Pica
Praktisch
Een prentenboek (fictie of informatief)
meebrengen.
Wie
Kleuteronderwijs
(Buitengewoon) lager onderwijs, eerste
graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
16 oktober 2020 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 85 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
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Didactiek jonge kinderen

Help, ik begrijp jullie woorden niet
Opbouw van woordenschat bij anderstalige of taalzwakke peuters en kleuters.
Greet Verbeken

Heb je veel anderstalige peuters of kleuters in je klas? Deze
kinderen begrijpen jou niet altijd en jij zit met de handen in het
haar. Hoe pak je dat het beste aan? Hoe bouw je woordenschat
stapsgewijs op? Hoe kun je meer taalleerwinst generen vanuit
‘kwaliteitsvolle interactie’? We gaan uitgebreid in op al deze vragen.
Info, praktijkvoorbeelden en talige gezelschapsspelletjes krijgen
ruimschoots aandacht. Ontdek ingrediënten om beter voorbereid in
een taalgemengde klas te werken.
Tijdens deze vorming leer je:
• de stappen kennen van het taalverwervingsproces bij anderstaligen;
• de ‘drie taalgroeimiddelen’ kennen;
• welke woordenschat een kind eerst nodig heeft en waarom;
• interactieve werkvormen en taalspelletjes kennen.

Wie
Kleuteronderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
14 oktober 2020 (Brugge)
of
25 januari 2021 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Didactiek jonge kinderen

Hoe krijg ik mijn anderstalige en taalzwakke kleuters
aan de praat
Krijg kleuters aan het spreken door interactieve en coöperatieve werkvormen.
Greet Verbeken

Een taal leren vraagt oefening, oefening, oefening. Bij jonge
kinderen gebeurt dit heel spontaan tijdens spelen en werken.
Toch zijn het vaak de taalsterkere kleuters die het woord nemen
in je klas. Afhankelijk van je begeleidersstijl en werkvormen kun
je meer spreekkansen creëren voor de taalzwakkere kleuters. De
spreekdurf neemt dan toe en de woordenschat breidt uit. Maak
kennis met interactieve en coöperatieve werkvormen. Concrete
praktijkvoorbeelden, video en lesmaterialen ‘live’ uit de kleuterklas
illustreren dit. Ga naar huis met een pak inspiratie om in je klas mee
aan de slag te gaan!
Tijdens deze vorming leer je:
• het taalverwervingsproces begeleiden en stimuleren d.m.v. kwaliteitsvolle
interactie;
• een waaier van coöperatieve werkvormen voor de kleuterklas kennen;
• werken vanuit praktijkvoorbeelden en toepasbare info over werkvormen.
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Wie
Kleuteronderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
18 november 2020 (Antwerpen)
of
5 maart 2021 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Didactiek jonge kinderen

Onderzoeken en ontwerpen vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief aan de slag.
Oetang

Prentenboeken doen een nieuwe wereld opengaan voor jonge
kinderen. Ze creëren een context waarmee je als leerkracht heel
veel richtingen uit kunt. In deze sessie gebruiken we de activerende
kracht van prentenboeken om onderzoekend en ontwerpend leren

Nieuw!

(O&O) bij kleuters te stimuleren.
Vanuit concrete voorbeelden ontdek je wat de sleutels zijn om het
prentenboek (samen met de kinderen) te ontrafelen en te vertalen
in een boeiende onderzoeks- of ontwerpvraag. Je leert hoe je het
O&O-proces kunt begeleiden en kleuters erin betrekt.
De sessie is een laagdrempelige manier om een
belangstellingscentrum anders aan te pakken, maar ook om rond
STEM (wetenschappen en techniek) te werken met jonge kinderen.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat onderzoekend en ontwerpend leren is;
• hoe je een prentenboek inzet om boeiende O&O-processen op te zetten;
• hoe je kleuters betrekt in dit proces;
• wat de verhouding is tussen O&O, STEM, Wero …

Wie
Kleuteronderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Wiskunde

Effectief Rekenonderwijs
Hoe leren we onze kinderen weer rekenen?
Gecertificeerde trainers: Stefan De Clerck, Lieve Luyten, Bart Herrijgers

Effectief Rekenonderwijs verbindt de theorie met de praktijk in
de klas. Doorheen de verschillende vormingen krijg je praktische
hulpmiddelen aangereikt waarmee je meteen aan de slag kunt in je
klas. We vragen je niet om van methode te veranderen. Neen, met
de juiste didactische inzichten kun je met je huidige materiaal alle
leerlingen leren rekenen!
De wetenschappelijke literatuur geeft een aantal aanwijzingen voor
Effectief Rekenonderwijs. Deze zijn uitgangspunt voor de vormingen.
Effectief rekenonderwijs:
• biedt leerlingen 80 procent directe instructie omdat directe
instructie ervoor zorgt dat leerlingen zich de basisbewerkingen
eigen maken, inzicht en begrip ontwikkelen en succeservaringen
opdoen die hun zelfvertrouwen vergroten;
• zorgt voor een geleidelijke verantwoordelijkheid: ik doe het voor, wij
doen het samen, jullie doen het samen, jij doet het zelf;
• onderwijst leerlingen zowel het concept als de vaardigheid;
• controleert tijdens het onderwijzen voortdurend of de leerlingen de
leerstof begrijpen;
• bouwt veel tijd in om te oefenen;
• geeft leerlingen concrete feedback op de manier waarop ze sommen
oplossen en deze feedback is afgestemd op de gegeven instructie;
• kent een systematische opbouw, want kennisverwerving verloopt
altijd in de volgorde van oppervlakkig, naar diepgaand, naar
verbanden leggen.
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Boekentip
Effectief rekenonderwijs op de basisschool,
M. Schmeier, Pelckmans Pro en Pica
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Effectief Rekenonderwijs, basissessie
Haal meer uit je wiskundeles. Haal meer uit je leerling.

Effectief Rekenonderwijs:
automatisatie, vervolgsessie

Leer hoe je de leerwinst vergroot tijdens je les
wiskunde. Zet in op een duidelijk lesplan met heldere
doelen, een stapsgewijze overgang van instructie
tot zelfstandig werken, dagdagelijks automatiseren,
kennis over hoe je alle rekenaars doet groeien. Deze
aanpak vraagt geen nieuwe methode, je kunt met je
eigen methode aan de slag.

Automatiseren als basis voor begrijpen.

• Lager onderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
20 oktober 2020 (Gent)
of
16 maart 2021 (Berchem)
• € 105 pp (incl. boek ‘Effectief rekenonderwijs in de basisschool’)
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

• Lager onderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 13u30 - 16u30:
20 oktober 2020 (Gent)
of
16 maart 2021 (Berchem)
• € 85 pp
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
• Voorkennis: Effectief Rekenonderwijs, basissessie

We bespreken het belang van automatiseren als basis
voor meer complexe rekenhandelingen en bekijken
de beste manier om leerstof te automatiseren. We
staan ook stil bij hoe je een beleid rond automatiseren uitwerkt. Ga naar huis met een waaier aan
praktische tips.

Tip

Volg de basis- en
vervolgsessie op dezelfde
dag en betaal € 150 pp.
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Close Reading
Werk aan kritisch en dieper tekstbegrip.
Gecertificeerde trainers: Stefan De Clerck, Inge Umans

Kinderen leren (begrijpend) lezen is een fundamentele
leerkrachtvaardigheid. (Kees Vernooy)
Je herinnert je de krantenkoppen nog: ‘Vlaanderen presteert
ondermaats voor begrijpend lezen’. Geen prettig nieuws. Er is
dus werk aan de winkel! Begrijpend lezen is een vaardigheid die
noodzakelijk is om te kunnen studeren. Leerlingen vinden dit niet
eenvoudig en ook leerkrachten hebben het moeilijk om op een
efficiënte en boeiende manier les te geven.
Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend
luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik
te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch
interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten
de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt
te doorgronden. Hierbij is het cruciaal dat leerlingen de tekst
verschillende keren herlezen telkens met een ander doel voor ogen:
aantekeningen maken, tekstgerichte vragen stellen, samenvatten,
lezen met de pen. Deze vorming helpt je via praktijkvoorbeelden op
weg om het anders en beter aan te pakken.

Boekentip
Close Reading, werken aan een dieper
tekstbegrip, T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van
Logchem, Pica
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Close Reading: van lezen
naar begrijpen,
basissessie
Werk aan dieper tekstbegrip.

Leer hoe je je leerlingen tot een
dieper tekstbegrip brengt: aan de
hand van modeling (als leerkracht
toon je het goede voorbeeld, de
juiste werkwijze), door tekstgerichte vragen te stellen bij een
tekst en door te lezen met de pen.
• Lager onderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
1 december 2020 (Gent)
of
4 maart 2021 (Berchem)
• € 105 pp (incl. boek ‘Close Reading,
werken aan dieper tekstbegrip’)
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

Close Reading:
differentiatie,
vervolgsessie

Close Reading: werken
aan leren leren in de
derde graad

Aan de hand van praktische
voorbeelden krijg je een aantal
handvaten aangereikt die je kunt
gebruiken om te differentiëren. De
aandacht gaat hierbij naar zowel
de zwakkere leerlingen als diegenen die een uitdaging kunnen
gebruiken.

Goed begrijpend kunnen lezen,
is zonder twijfel een belangrijke
voorspeller voor succes in het
secundair onderwijs. Hoe pak
je dit aan in de bovenbouw van
het basisonderwijs? Hoe leer je
leerlingen ‘lezen met de pen’,
m.a.w. aantekeningen maken
in de tekst en schematiseren?
Via praktijkvoorbeelden uit alle
vakgebieden tonen we je aan hoe
integratie van Close Reading een
positief effect heeft op zowel de
leesvaardigheden als de vakkennis
van je leerlingen.

Leer omgaan met verschillen tussen
leerlingen bij lezen en begrijpen.

• Lager onderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 13u30 - 16u30:
1 december 2020 (Gent)
of
4 maart 2021 (Berchem)
• € 85 pp
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
• Voorkennis: Close Reading: van
lezen naar begrijpen, basissessie

Help je leerlingen studerend lezen:
leer lezen met de pen.

• Lager onderwijs: vanaf het vierde
leerjaar
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
25 november 2020 (Gent)
• € 85 pp

“Het is een mooi alternatief voor het ‘klassieke’
begrijpend lezen.”
– Dorine –

“Heel toepasbaar in de klas, niet enkel in
Nederlands, bv ook in wero, godsdienst,
Frans.”
– Caroline –

“Inspirerende vorming om op een andere
manier het begrijpend lezen aan te pakken.
Blij dat het voorlezen en meelezen ook deel
uitmaakt van het begrijpend lezen!”
– Hilde –

Tip

Volg de basis- en
vervolgsessie op dezelfde
dag en betaal € 150 pp.
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Effectieve instructie- en evaluatiemethodes bij het
schrijfonderwijs
Leer leerlingen schrijfstrategieën aan.
Fien De Smedt

Uit onderzoek blijkt dat schrijven een zeer complexe vaardigheid is.
Zeker beginnende schrijvers hebben moeite om deze vaardigheid
onder de knie te krijgen. Studies tonen aan dat er wereldwijd
ongerustheid heerst over de schrijfvaardigheden van leerlingen.
Worstelen jouw leerlingen ook met het schrijven van teksten? Ben
je zelf zoekende naar effectieve instructie- en evaluatiemethodes
om hen hierin te ondersteunen?
Tijdens deze vorming staan we kort stil bij de resultaten van een
grootschalige bevraging omtrent de stand van zaken in het Vlaamse
schrijfonderwijs. Hoe ziet de schrijfinstructie van leerkrachten eruit
en is die in overeenstemming met wat onderzoek naar voor schuift
als effectief? Daarna gaan we tijdens de hands-on workshop aan
de slag met ‘schrijftandem’: een veelbelovende schrijfmethode
voor leerlingen uit de derde graad. Deze wetenschappelijk geteste
methode is gebaseerd op twee belangrijke instructiepraktijken,
namelijk expliciete of directe instructie en samenwerkend schrijven.
Tot slot gaan we dieper in op het evalueren van teksten en reiken
we tools aan om hiermee om te gaan.

Tijdens deze vorming leer je:
• hoe het schrijfproces is opgebouwd;
• wat wetenschappelijk onderzoek zegt over effectieve schrijfinstructie en evaluatie;
• concrete handvaten hoe je leerlingen kunt ondersteunen in het plannen, schrijven en
reviseren van teksten;
• hoe je ‘schrijftandem’ kunt inzetten in de klaspraktijk;
• hoe je teksten kunt evalueren.

Wie
Lager onderwijs: derde graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
3 februari 2021 (Sint-Niklaas)
of
23 april 2021 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
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Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen
Bevorder de leesmotivatie op maat van jouw klas of school.
Elly Simoens

Onderzoek toont aan dat leesmotivatie een cruciale factor is voor
het goed leren lezen. In deze vorming ontdek je dat leesplezier niet
draait om ‘pretdidactiek’, maar juist aanzet om de kwaliteitslat
hoger te leggen.
Via activerende werkvormen (die je zelf ook in de klas kunt
gebruiken voor boekpromotie) maak je kennis met een recent,
kwalitatief en gevarieerd aanbod aan boeken. Je leert welke
verwerkingsactiviteiten niet alleen motiverend, maar ook zinvol zijn.
Daarnaast krijg je tips en trucs voor een goede bibliotheekinrichting,
voor het samenstellen en indelen van leesgroepjes, voor de
samenwerking met externe partners en ouders. Ten slotte leer
je hoe je een focus op leesplezier ingepland krijgt in een overvol
lessenrooster.
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Tijdens deze vorming leer je:
• tips en trucs om de leesmotivatie te verhogen;
• eenvoudige, motiverende ingrepen voor klas- en schoolniveau;
• werkvormen die de verwerking van het lezen anders aanpakken, effectief zijn en
motiverend werken.

Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Taalvaardigheid stimuleren via klasgesprekken
Het begint altijd met praten.
Sarah Beyens

Een babbeltje na het weekend, het gebeurt wel vaker. Iemand
vertelt over zijn nieuwe jas en een ander kind vertelt over een
verjaardagsfeest in een binnenspeeltuin. Daarna stopt het gesprek,
want er is ook nog rekenen en taal. En... en... en. En toch kan er
meer.
Als je klasgesprekken inbouwt in je werking, investeer je in praten
met elkaar en luisteren naar elkaar. Je leert kinderen conflicten
oplossen en afspraken maken. Voorstellen doen en pluimen geven.
Je koppelt er klastaken aan en je maakt de link met je leerinhouden.
Doelen die je anders aanvinkt na een les, ga je zo ‘uit het leven’
bereiken: een breed gamma aan doelen, zowel naar taalvaardigheid,
wereldoriëntatie als naar sociaal-emotionele ontwikkeling. Geloof
me, je ziet je leerlingen groeien!
Je krijgt concrete tips en materialen om in de klas aan de slag te
gaan. We focussen zowel op het klassikale kringgesprek als op het
individuele contact met een leerling. Want het begint altijd met
praten …
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je kinderen door middel van diverse werkvormen actief in een gesprek kunt
betrekken;
• hoe je een klasgesprek kunt begeleiden met divers ingangspunten;
• hoe je een beter contact met een leerling aanpakt in de praktijk.

Wie
Lager onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Kamishibai inzetten in de klas
Ontdek tal van tips en tricks om deze tool in te zetten.
Inge Umans

De Japanse kamishibaivereniging IKAJA riep 7 december uit tot
Wereld Kamishibai Dag. Een warme oproep om op die dag samen
te genieten van kamishibai. Maar wat is eigenlijk kamishibai? Wat
maakt een vertelling met dit magische kastje uniek? Waar vind je
verhalen? Kun je die ook zelf maken? Hoe begin je er aan?
Tijdens deze vorming nemen we je graag mee naar de oorsprong.
De docent vertelt over haar ervaring met kamishibai en zal je
inspireren om hiermee aan de slag te gaan in je klas.
Tijdens deze vorming leer je:
• de didactische mogelijkheden van de kamishibai ontdekken, zowel naar
woordenschat als opbouw van een verhaal;
• expressief vertellen en mijn publiek boeien;
• de relatie tussen tekeningen en verhaal begrijpen.

Boekentip
Aan de slag met kamishibai, I. Umans, De
Eenhoorn
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
27 januari 2021 (Leuven)
Prijs
€ 65 pp

“Altijd inspirerend om actief met iets aan de
slag te gaan op een vorming, met veel ideeën
teruggekomen.”
– Heleen –

“Wie nog geen kennis heeft van het plezier
om met de kamishibai te werken zou ik dit
zeker aanbevelen.”


– Sally –
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Motiveer kinderen om te schrijven
Leeskriebels en schrijfgoesting op de klasvloer!
Sarah Beyens

Kinderen die veel schrijven en lezen, zijn beter in taal. Dat idee
begrijp je, maar je blijft zoeken naar hoe je dat concreet kunt
aanpakken in je klas. Het klassieke opstel heb je al verbannen. Je
wil je kinderen zinvolle opdrachten geven, hen begeleiden in hun
schrijven én ook in je taalles aan de slag gaan met hun teksten.
Maar hoe begin je daaraan? Op welke manier kunnen boeken
inspirerend werken? Welke werkvormen en routines kun je inzetten
om het schrijven (en lezen) aan te moedigen, te ondersteunen? Je
gaat terug naar je klas met concrete tips, ook op vlak van aanpak en
motivatie.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je kinderen creatief kunt laten schrijven en lezen in de klas. Hoe zet je ze op
weg? Hoe stuur je ze bij? Wat doe je met hun teksten? Welke werkvormen kun je
gebruiken om boeken in de kijker te zetten?
• hoe je kinderen die moeilijk of niet graag schrijven, kunt motiveren;
• verschillende werkvormen en routines kennen die je meteen kunt uitproberen in je
klas. Je krijgt ook kant- en klare werkvormen en materialen mee.

“Zeer interessant en leerrijk. Leuke werkvormen voor de klaspraktijk.”


– Lore –

“Zeer bruikbaar met concrete toepassingen
van de didactiek. Interessant materiaal!”
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– Kirsten –

Wie
Lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
30 november 2020 (Leuven)
of
1 maart 2021 (Gent)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Versterk technisch lezen
Creëer een doorgaande leerlijn voor lezen.
Lieven Coppens

Technisch lezen is meer dan leren decoderen. Het is een
vaardigheid, bestaande uit meerdere compontenten, die zich van
in het kleuteronderwijs tot ver in het lager onderwijs tegelijk en
met verschillende snelheden ontwikkelt. We onderzoeken de
verschillende componenten van technisch lezen en hoe ze kunnen
bijdragen tot het versterken van het leren decoderen. We staan ook
stil bij concrete en praktische materialen die de leerkracht in de klas
kan helpen om de onderliggende componenten in kaart te brengen
en systematisch te ondersteunen.
Tijdens deze vorming leer je:
• de verschillende componenten van een goed leesproces kennen en begrijpen;
• dat een goed leesbeleid alleen maar kan slagen als het vertrekt vanuit een
doorgaande lijn voor lezen die start in de kleuterschool en naadloos overloopt in het
lager onderwijs;
• dat goed leren lezen een proces is dat niet stopt na de basisschool.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Voorkennis
Kennis van de leesdidactiek is een noodzaak.
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
15 oktober 2020 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Werken aan woordenschat in het lager onderwijs
Leer in zes stappen nieuwe woorden aan.
Lieven Coppens

Woordenschat is een belangrijke voorspeller voor succes in
technisch en begrijpend lezen. In het Vlaamse onderwijs wordt hier
weinig of niet systematisch aan gewerkt. Meer nog, bij falen voor
technisch of begrijpend lezen wordt woordenschatkennis nagenoeg
nooit bij de (fouten)analyse of remediëring betrokken. We denken
na over het belang van vak-, instructie- en schooltaal en leren de
zesstappenaanpak van Marzano voor het aanleren van nieuwe
woordenschat. Aan de hand van videomateriaal doorlopen we elke
stap en bespreken we hoe en wanneer we deze in onze praktijk
kunnen realiseren.

Tijdens deze vorming leer je:
• het belang van systematisch woordenschatonderwijs;
• dat een goede woordenschat een belangrijke voorspeller voor succes is bij het
technisch en begrijpend lezen;
• de zesstappenaanpak van woordenschat zoals voorgesteld door Marzano kennen en
gebruiken.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
27 januari 2021 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Maak AVI-lezen zinvol en leuk
AVI-boeken en -materialen voor de eerste graad.
Elly Simoens

Van AVI-strips en -nachtwachtverhalen, over een coöperatief AVIspel, tot een remediëringspakket voor de zwakste lezers: in deze
sessie leer je het kennen en leer je ermee werken.

Nieuw!

Via activerende werkvormen (die je zelf ook in de klas kunt
gebruiken voor boekpromotie) maak je kennis met een recent,
kwalitatief en gevarieerd aanbod aan leesboekjes. Vervolgens
ontdek je enkele concrete remediëringsmaterialen voor eerste
lezers. Je zal het snel merken: met het juiste materiaal en de juiste
aanpak gaat er een wereld van leesplezier open voor jezelf én voor
je leerlingen.
Ontdek:
• leesboekjes op AVI Start, M3, E3 en M4
• digitale boekjes en online tools
• remediëringsmateriaal voor beginnende lezers
Tijdens deze vorming leer je:
• een ruim aanbod aan boekjes, digitale toepassingen en remediëringsmaterialen op
AVI-niveau kennen;
• wat kwaliteiten zijn van een goed boek of werkmateriaal voor eerste lezers;
• hoe je met de juiste materialen AVI-lezen en leesplezier hand in hand laat gaan.

Praktisch
Breng je favoriete AVI-boek mee.
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs, eerste
graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
17 november 2020 (Gent)
of
2 februari 2021 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
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Tenz-inspiratiedag: leescompetenties stimuleren
Hoe ondersteun je als leerkracht het begrijpend en genietend lezen van kinderen?
Inge Umans, Lieven Coppens, Elly Simoens, Greet Verbeken

Uit tal van recente studies blijkt dat onze leescompetenties erop
achteruit gaan. Nochtans is lezen niet weg te denken uit onze
maatschappij. Ook op school draait alles om lezen: niet enkel het
technisch decoderen van geschreven teksten, maar ook begrijpen
wat er staat. Door te lezen leer je de wereld beter kennen: je leest

T en z - d a g

om informatie te vergaren, om je te ontspannen en te genieten.
Leerkrachten zijn in heel het leesproces een gids en een schakel:
kinderen vaardigheden en strategieën aanleren en leiden naar een
mooi en gevarieerd leesaanbod.
Hoe kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat hun leerlingen
competente, begrijpend lezers worden die plezier beleven aan
teksten en verhalen? Welke leerkrachtvaardigheden vereist dit?

Verdieping
• Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken, zie p. 68
• Help, ik begrijp jullie woorden niet, zie p. 69
• Hoe krijg ik mijn anderstalige en taalzwakke kleuters aan de praat, zie p. 70
• Close Reading, zie p. 74
• Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen, zie p. 77
• Kamishibai inzetten in de klas, zie p. 79
• Versterk technisch lezen, zie p. 81
• Werken aan woordenschat in het lager onderwijs, zie p. 82
• Maak AVI-lezen zinvol en leuk, zie p. 83

Nieuw!

Praktisch
Op het einde van de Tenz-inspiratiedag
bieden we je nog een lunch aan.
Wie
Basisonderwijs
Tenz-dag
Halve dag, 9u30 - 14u:
21 oktober 2020 (Gent)
Prijs
€85 pp (incl. lunch)
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Wereldoriëntatie en STEM

Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen.
Oetang

Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren kun je rijke en
interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij
hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al
doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar innovatie,
door oplossingsgericht te denken ... In deze sessie leer je hoe je
als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt (bijvoorbeeld
tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor STEM, wetenschappen,
techniek ...).
Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar? Wat is
een goede onderzoeks- of ontwerpvraag? Welke onderzoeks- en
ontwerpvaardigheden spreken je aan en waarom? Hoe kun je
kinderen stimuleren en wegwijs maken in deze processen? Hoe
zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen?
Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte
didactiek en zet je er concreet mee op weg.
Je ervaart tijdens deze sessie zelf wat O&O is vanuit concrete
voorbeelden en gaat zelf als onderzoeker aan de slag om de
didactische tips te ontdekken.
Praktisch
Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs

Tijdens deze vorming leer je:
• hoe het onderzoeks- en ontwerpproces werkt;
• wat goede onderzoeks- en ontwerpvragen zijn;
• hoe je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s
‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Individugerichte vorming
Halve dag:
25 januari 2021, 9u - 12u (Brugge)
of
4 mei 2021, 9u30 - 12u30 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Wereldoriëntatie en STEM

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

We duiken dieper in het ontwikkelveld Oriëntatie op de wereld en
koppelen dit meteen ook aan aspecten uit het persoonsgebonden
ontwikkelveld Initiatief en verantwoordelijkheid. Op die manier
verken je beide velden en leer je hoe ze elkaar versterken.
Wat zijn de ontwikkelthema’s van Oriëntatie op de wereld?
Hoe verbind je de leerinhouden ervan met een onderzoekende
houding? Welke kansen liggen er om vanuit verantwoordelijkheid,
engagement en ondernemingszin met deze leerinhouden aan
de slag te gaan? Hoe sluit dit aan bij je bestaande aanpak van
kwaliteitsvolle WO-educatie? Deze kennismaking levert belangrijke
inzichten en houvast op om Wereldoriëntatie vanuit Zill te
benaderen en legt cruciale verbindingen met de persoonsgebonden
ontwikkeling.
Tijdens deze vorming leer je:
• het ontwikkelveld Oriëntatie op de wereld kennen in samenspel met Initiatief en
Verantwoordelijkheid en hoe dit versterkend werkt;
• reflecteren over kwaliteitsvol WO-onderwijs;
• hoe WO ook kansen biedt voor andere ontwikkelvelden en andere leerervaringen.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Wereldoriëntatie en STEM

Systeemdenken met kinderen
De samenhang in de wereld onderzoeken en begrijpen.
Oetang

Wanneer kinderen de wereld onderzoeken,

In deze sessie leer je hoe je kinderen actief aan

ontdekken ze dat gebeurtenissen en fenomenen

de slag zet met systeemdenken: je ontdekt

met elkaar in relatie staan. De methodiek van

werkvormen die je kunt toepassen op verschillende

“systeemdenken” ondersteunt kinderen bij het

thema’s. De werkvormen zetten kinderen aan

in kaart brengen en leren begrijpen van die

om samen de wereld te onderzoeken vanuit

samenhang. Hoe zit dit precies in elkaar? Wat

het geheel; om betekenisvolle contexten echt

verandert er om ons heen? Wat is oorzaak en

uit te spitten en oplossingen te bedenken voor

gevolg? Welke rol speel ik in dit geheel of wat is

uitdagingen.

mijn blik er op? Wat kunnen we er samen aan
bijdragen?

Vanuit rijke voorbeelden beleef je de meerwaarde
van systeemdenken en hoe dit een absolute
kans kan zijn voor jouw activiteiten en lessen
wereldoriëntatie, maar ook daarbuiten.

Nieuw!

Tijdens deze vorming leer je:
• wat systeemdenken is en waarom dit een meerwaarde kan betekenen;
• concrete werkvormen rond systeemdenken gebruiken;
• kansen zoeken tot systeemdenken in wereldoriënterende thema’s;
• de vele andere mogelijkheden van systeemdenken ontdekken als methodiek;
• voor Zill-scholen: situering van systeemdenken binnen ordeningskader.

Wie
Basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

De kleine Zeppelin: muzisch werken met kleuters
Versterk je muzische praktijk met 7 belangrijke inzichten uit De kleine Zeppelin.
Oetang

De kleine Zeppelin biedt didactische ondersteuning bij het ontwerpen
van muzische activiteiten voor kleuters. Je ontdekt de vier vormen
van muzisch werken en past die toe in drama, dans, beeld, muziek
en media. Je krijgt zicht op het concept van een activiteit, breed
muzisch werken, muzische ontwikkeling, beschouwen met kleuters
en het creatief proces. Je gaat naar huis met veel inzichten en
concrete voorbeelden uit de kleuterpraktijk.
Voor wie doelgericht muzisch wil werken en vertrouwd is met de
basisdidactiek van Zeppelin.
Tijdens deze vorming leer je:
• de didactische aanpak ontdekken van De kleine Zeppelin;
• zicht krijgen op de vier vormen van muzische activiteiten;
• concrete voorbeelden ontdekken in de vier vormen;
• verwoorden wat doelgericht werken is in muzische vorming met jonge kinderen.

Boekentip
De kleine Zeppelin, K. Crul en Oetang,
Pelckmans Pro
Wie
Kleuteronderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
30 november 2020 (Gent)
of
30 april 2021 (Antwerpen)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzisch ontwerpatelier
Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen.
Oetang

Het muzisch ontwerpatelier zet zijn deuren graag open voor
leerkrachten(teams) die een stapje verder willen in het verzinnen
van hun muzische activiteiten. Tijdens de inspiratieronde daagt
de Oetang-coach je uit om nieuwe invalshoeken te kiezen voor je
didactisch ontwerp. Daarna ga je onder begeleiding aan de slag.
Er is veel ruimte voor uitwisseling: samen met collega’s ideeën
bedenken, schrappen, bijverzinnen, ervaringen delen ...
Dit ateliermoment voorziet de nodige (herhaling van) didactische
instrumenten en hulplijnen zodat je met concrete muzische ideeën
terug richting jouw klas kunt trekken.
(Als deze sessie teamgericht aangeboden wordt binnen een muzisch
traject zorgen we voor verdiepings- en uitdagingsopdrachten op
maat van de school.)
Tijdens deze vorming leer je:
• samen met collega’s muzische activiteiten concreet uitwerken;
• vanuit verschillende vertrekpunten activiteiten bedenken of aanpassen;
• extra inzichten in het procesgericht en creatief werken met kinderen toepassen
tijdens je ontwerp.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzisch fundament: zie p. 93
Individugerichte vorming
Halve dag:
26 maart 2021, 9u30 - 12u30 (Gent)
of
19 mei 2021, 14u - 17u (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

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

Elk muzisch domein heeft haar specifieke ‘bouwstenen’: ze vormen
als het ware de grammatica en het vocabularium van drama, beeld,
dans of muziek. In deze sessie verdiep je je op beschouwende én
creërende wijze in deze bouwstenen en ontdek je hoe de ‘taal
van de kunsten’ echt werkt. Dit levert nieuwe inzichten en extra
inspiratie op om met de bouwstenen te beginnen spelen, om
nieuwe lessen te ontwerpen, om bestaande lessen te versterken,
om interessante linken tussen de domeinen te zien, of om anders
naar kunst te kijken. Deze verdiepende sessie breidt jouw muzische
waaier verder uit!
Voor scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nemen we de
bouwstenen uit muzische geletterdheid (Zill) onder de loep. Voor
GO!-scholen bekijken we de elementen uit het leerplan, zowel
vanuit waarneming als vormgeving.
Tijdens deze vorming leer je:
• de bouwstenen van de verschillende domeinen kennen vanuit beschouwend en
creërend perspectief;
• hoe je die bouwstenen zinvol inzet in een activiteit;
• kansen zien om bouwstenen met elkaar te verbinden.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
11 maart 2021 (Berchem)
of
28 mei 2021 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

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

Het Leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! vertrekt vanuit
de ontwikkeling van het kind. Eén van de tien ontwikkelvelden is
Muzische Ontwikkeling, waarin we je tijdens deze sessie wegwijs
maken.
Al doende ga je op verkenning, reflecteer je over de visie van
het muzisch ontwikkelveld en ervaar je wat de drie muzische
ontwikkelthema’s inhouden. Binnen die ontwikkelthema’s
introduceren we telkens kapstokken om de leerinhouden goed te
begrijpen en deze te kunnen koppelen aan de praktijk.
Na deze kennismaking ben je vertrouwd met het muzische
ontwikkelveld van Zill! Je gaat gemotiveerd naar huis om aan de slag
te gaan binnen de verschillende muzische domeinen, maar ook om
zinvolle verbindingen te leggen met andere ontwikkelvelden.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat muzische ontwikkeling betekent binnen Zill!;
• wat de visie en basisingrediënten zijn van muzische ontwikkeling;
• hoe je vanuit muzische ontwikkeling naar andere ontwikkelvelden kunt kijken.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

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

Kinderen in contact brengen met kunst, ze nieuwsgierig maken
en hen ernaar leren kijken en luisteren is een belangrijk muzisch
doel. Bovendien levert kunst heel wat inspiratie op voor muzische
creatieopdrachten en ontdek je zelf muziek, dans, theater en
beeldende kunst van vroeger en nu. We introduceren enkele
handige trucjes en kaders om naar kunst te leren kijken en een
beschouwend gesprek op te bouwen. Daarnaast reiken we met
kunstzinnige bouwstenen en werkvormen de woordenschat aan
die je nodig hebt om met je leerlingen over kunst te praten en
reflecteren. Ontdek dat je zelf geen kunstexpert hoeft te zijn om
vanuit kunst te werken.

“Je krijgt een veel ruimer inzicht in het begrip
‘beschouwen’ en de toepasbaarheid ervan in
de klaspraktijk. Door de actieve werkvormen
krijg je zin om dit uit te proberen met je
leerlingen.”
– Sint-Jorisschool, Sint-Joris-Winge –

Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de waarde en kracht is van kunst en cultuur in de klas;
• zelf naar kunst kijken;
• met leerlingen gericht kunst beschouwen en bespreken;
• woordenschat aanbrengen om over kunst te spreken;
• hoe je kunst als inspiratie kunt gebruiken voor muzische activiteiten.

Praktisch
Deze sessie is beschikbaar in een variant
specifiek voor de kleuterschool.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken.
Oetang

We leggen samen het fundament om je muzisch aanbod op te
bouwen. Al doende ontdek je de didactische ingrediënten van
de muzische domeinen en krijg je instrumenten en inspiratie
aangereikt om zelf muzische concepten te bedenken.
Je pluist samen met het team uit wat de visie is op muzische
ontwikkeling bij kinderen en je ontdekt hoe de leerlingen en de
context aanleiding kunnen geven tot het bedenken van nieuwe
muzische activiteiten.
Deze sessie legt een eerste didactische laag om je muzisch aanbod
te verbreden en verrijken en zorgt voor de nodige houvast die je als
leerkracht nodig hebt om geïnspireerd en gemotiveerd aan de slag
te gaan.

Tijdens deze vorming leer je:
• de visie en basisingrediënten van muzisch werken kennen;
• de werkvormen en bouwstenen kennen;
• muzische concepten verzinnen in alle domeinen;
• voor Zill-scholen: het muzisch ontwikkelveld en haar thema’s situeren en focussen
vanuit leerlingen, leerplan en context.

Praktisch
Beschikbaar voor het leerplan Zill van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO!
leerplan Media of het leerplan MUVO van
het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas.
Oetang

Muzisch hoekenwerk is een krachtige organisatievorm om
leerlingen zelfgestuurd en met veel eigen initiatief in een (gekozen)
domein aan de slag te zetten. Ze werken er in enkele stappen aan
een muzische opdracht met heldere doelen. Hoekenwerk biedt ook
de kans tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar.
Je verkent al doende heel wat muzische hoeken vanuit verschillende
muzische werkvormen en bouwstenen. Na het beleven van de
concrete voorbeelden op maat van je klas zoom je zelf verder in op
het ontwerpen van een hoekenfiche en het organiseren ervan. Deze
sessie inspireert om zelf gevarieerde muzische opdrachten op te
zetten vanuit hoekenwerk.

Tijdens deze vorming leer je:
• muzisch hoekenwerk kennen als interessante organisatievorm;
• hoe muzisch hoekenwerk inzet op creativiteit, initiatief en zelfsturing;
• zelf muzische hoeken ontwerpen in verschillende domeinen;
• verschillende werkvormen en bouwstenen toepassen in hoekenopdrachten.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag:
24 februari 2021, 14u - 17u (Kortrijk)
of
23 april 2021, 9u30 - 12u30 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzische ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw.
Oetang

Je wordt ondergedompeld in het muzisch procesgericht werken
en je leert zelf activiteiten opbouwen. Je staat stil bij de muzische
werkvormen en bouwstenen van drama, dans, beeld en muziek en
ervaart hoe die mee richting geven aan jouw muzische concepten
en (eind)opdrachten. Deze inzichten geven je extra vertrouwen om
te experimenteren met nieuwe lessen of om bestaande lessen aan
te passen.
Vanuit concrete voorbeelden ontleden we wat het muzische proces
precies inhoudt en wat de rol van creativiteit daarbij is. Eerst ervaar
je dit zelf, daarna ga je aan de slag met een eigen voorbeeld. Na deze
sessie sta je steviger in je schoenen als muzisch ontwerper en ga je
met een pak inspiratie naar huis!
(Voor Zill-scholen: in deze sessie maken we de verbinding met de
doelen van muzische grondhouding, vaardigheid en geletterdheid.)
Tijdens deze vorming leer je:
• zinvolle muzische (eind)opdrachten bedenken die leerlingen uitdagen om creatief te
zijn;
• muzische activiteiten procesgericht opbouwen in verschillende domeinen;
• doelgericht uitwerken van muzische activiteiten (vanuit het leerplan).

Praktisch
Beschikbaar voor het leerplan Zill van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO!
leerplan Media of het leerplan MUVO van
het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzisch fundament: zie p. 93
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart.
Oetang

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht. In
deze sessie zetten we die zoektocht verder vanuit enkele concrete
inzichten en instrumenten die aansluiten bij de visie op breder
evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product
en het proces van een activiteit kunt reflecteren. Daartoe krijg je
enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken.
Daarna zoomen we uit: je ontdekt waarom het interessant is niet
alleen de les of de concrete opdracht te evalueren, maar ook naar
de persoonlijke muzische ontwikkeling van de leerling te kijken. De
sessie nodigt het team uit om mee te denken over evaluatie vanuit
de schooleigen context en noden.

Tijdens deze vorming leer je:
• zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
• hoe reflectie over product en proces uitgelokt kan worden;
• wat het verschil is tussen muzische (les)doelen bij een activiteit evalueren en het
evalueren van de muzische ontwikkeling van een kind.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzische ontwerpen: zie p. 95
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzische samenhang en integratie
Zoom dieper in als muzisch ontwerper.
Oetang

In deze vorming zet je een stap verder als muzisch ontwerper.
We gaan samen op zoek naar hoe je jouw muzisch aanbod verder
kunt verrijken. Dit doen we door na te denken over samenhang
en integratie: Hoe kun je activiteiten verbinden met elkaar? Werk
je thematisch of vanuit een centrale doelstelling? Hoe zorg je
voor kruisbestuiving tussen de domeinen, maar ook met andere
ontwikkelvelden of leergebieden? Kun je bouwstenen zinvol
samenbrengen in een opdracht? Kun je werkvormen over domeinen
heen combineren?
De sessie zorgt voor extra bagage die je kunt inzetten om nog
creatiever en gevarieerder muzisch te werken zowel binnen de klas
als breder op school. Deze sessie volgt binnen het basistraject op de
sessies ‘fundament’ en ‘ontwerpen’.
(Voor Zill-scholen: in deze sessie gaan we dieper in op de integratie
van Muzische Ontwikkeling met andere cultuurgebonden en
persoonsgebonden ontwikkelvelden.)
Tijdens deze vorming leer je:
• het belang onderschrijven van een gevarieerd en samenhangend aanbod en dit
toepassen in de praktijk;
• de verschillende manieren weergeven om geïntegreerd te werken in/vanuit
muzische vorming;
• technieken toepassen om met kinderen kunst te beschouwen en te bespreken.

Praktisch
Beschikbaar voor het leerplan Zill van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO!
leerplan Media of het leerplan MUVO van
het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzisch fundament: zie p. 93
of
Muzische ontwerpen: zie p. 95
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Opdrachten ontwerpen vanuit GO! muzische
conceptkaarten
Leer doelgerichte muzische activiteiten bedenken geïnspireerd door de muzische
conceptkaarten.
Oetang
De muzische conceptkaarten voor GO! bestaan uit meer dan 200
inspirerende kaarten die leerkrachten helpen op een creatieve
manier muzische activiteiten te ontwerpen. De set is een krachtige
tool waarin je verschillende kaarten combineert tot uitdagende
opdrachten, die je rechtstreeks aan het muzische GO!-leerplan kunt
verbinden.
Al doende pas je verschillende methodieken met de kaarten
toe, in makkelijkere of moeilijkere varianten, afhankelijk van hoe
vertrouwd je bent met de muzische domeinen drama, dans, beeld
en muziek. Na deze sessie heb je heel wat inspiratie, kun je zelf
activiteiten ontwerpen en heb je extra inzicht in de structuur van
het GO-leerplan muzische vorming.
Tijdens deze vorming leer je:
• muzische concepten verzinnen in drama, dans, beeld en muziek;
• muzische werkvormen en bouwstenen verkennen;
• creatieve muzische lescombinaties maken.

Boekentip
Muzische conceptkaarten, Oetang, Abimo
Praktisch
De muzische conceptkaarten zijn
gebaseerd op de didactische visie van
‘Zeppelin’ en koppelen we tijdens de
sessies ook expliciet aan het leerplan Zill
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het
GO! leerplan Media of het leerplan MUVO
van het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
7 december 2020 (Gent)
of
2 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Media

Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!
Oetang

Het leerplanconcept Zill vertrekt vanuit de ontwikkeling van het
kind. Zo zet het leerplan onder andere in op de mediakundige
ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelen kinderen zich in het
enthousiast en bekwaam omgaan met de mediataal in onze sterk
gemedialiseerde samenleving?
In deze sessie introduceren we het ontwikkelveld en haar
onderliggende thema’s: Wat betekent het om kinderen te
stimuleren in hun mediawijsheid, -geletterdheid en -vaardigheid?
Hoe verhouden deze drie thema’s zich tot elkaar? Wat is het
belang van media-educatie in het onderwijs en hoe sta je daar als
schoolteam tegenover?
Op een speelse manier gaan we op veldverkenning, staan we stil
bij wat media precies allemaal inhoudt en op welke manier dit
aan bod kan komen in leerprocessen met kinderen, als zenders
en als ontvangers. Je ontdekt ook op welke manier mediakundige
ontwikkeling zich verhoudt tot de muzische mediavormen,
computationeel denken, ICT ... Deze sessie wil een motiverende
kennismaking zijn om met inzicht en inspiratie eerste of verdere
stappen te zetten in dit mediakundige ontwikkelveld.
Tijdens deze vorming leer je:
• het belang van mediakundige ontwikkeling situeren, en daarover reflecteren;
• de ontwikkelthema’s van mediakundige ontwikkeling kennen en koppelen aan de
praktijk;
• wat media in Zill allemaal inhoudt en hoe je er op diverse wijze aan kunt werken.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Media

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

Op een speelse manier maak je kennis met het muzisch-creatieve
aspect van media in de basisschool. Zo beland je al snel bij foto,
video en audio. Vanuit concrete en haalbare voorbeelden ontdek
je wat de audiovisuele werkvormen en bouwstenen zijn en hoe
je kinderen daarmee creatief aan de slag zet. Je krijgt de tijd om
zelf eenvoudige mediaopdrachten te verzinnen. Aan de hand van
een mediakijkwijzer leer je media beschouwen. Je stelt vast hoe
audiovisuele werkvormen en bouwstenen je hierbij van pas komen
en hoe je leerlingen uitdaagt om mediawijs met film, beelden
enzovoort om te gaan.
Tijdens deze vorming leer je:
• enkele basisbegrippen kennen rond audiovisuele media;
• de audiovisuele werkvormen en bouwstenen hanteren;
• beschouwende gesprekken rondom media gericht opbouwen en begeleiden;
• inspirerende mediacreatie opdrachten bedenken voor kinderen.

“Zeer inspirerend. Enerzijds gaf het me zin om aan de slag te gaan en nieuwe dingen uit te proberen. Anderzijds gaf het ook een bevestiging dat ik al vrij goed mediaal bezig ben, aangezien
ik al verschillende voorstellen zelf heb uitgeprobeerd in de klaspraktijk.”
– VBS Sint-Paulus, Drongen –

Boekentip
Zeppelin muzische conceptkaarten media,
K. Crul en Oetang, Abimo
Praktisch
De vorming wordt aangepast aan het
leerplan Zill van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, het GO! leerplan Media of het
leerplan MUVO van het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag:
19 november 2020, 9u30 - 12u30 (Gent)
of
27 april 2021, 9u - 12u (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Levensbeschouwing

Interlevensbeschouwelijke competenties
De interlevensbeschouwelijke competenties oefenen binnen school- en
klascontext.
Naïma Lafrarchi

De Vlaamse samenleving is superdivers geworden,

het leerplichtcurriculum. Hoe kun je als leerkracht

niet alleen que taal, etnische achtergrond of

de ILC van leerlingen versterken en bevorderen?

cultuur, maar ook op levensbeschouwelijk vlak.

Welke pedagogisch-didactische methoden zijn het

De superdiversiteit daagt de samenleving en

best geschikt om in een klas- en schoolcontext te

de school in het bijzonder uit om “samen mét

werken aan de ILC? Je leert op welke manier de

elkaar te leven”. De school als minisamenleving

ILC van de leerlingen kunnen versterkt worden

is de uitgelezen plek om leerlingen voor

binnen de klas- en schoolcontext. Daarnaast leer

te bereiden op het samen-leven. Via de

je als onderwijsprofessional omgaan met de

interlevensbeschouwelijke competenties

levensbeschouwelijke diversiteit op school of in de

(ILC) leren de kinderen samen over elkaars

klas. We vertrekken van de

levensbeschouwing.

interlevenbeschouwelijke competenties en
bekijken hoe je als leerkracht kan ‘samen-werken’

Sinds januari 2016 zijn de interlevensbeschouwelijke

om de ILC van de leerlingen te versterken.

competenties (ILC) een verplicht onderdeel van
Tijdens deze vorming leer je:
• kennis en inzichten verwerven in de interlevensbeschouwelijke
ontwikkelingsprocessen;
• opdrachten uitwerken waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om hun
kennis, vaardigheden en attituden te versterken en zich op persoonlijk, sociaal en
levensbeschouwelijk vlak te ontwikkelen;
• een leerschema opstellen waarbij interlevensbeschouwelijke competenties en
transversale einddoelen elkaar versterken;
• verscheidene werkvormen inzetten om interlevensbeschouwelijke competenties te
bevorderen en versterken;
• concrete ILC-opdrachten uitwerken vertrekkende vanuit de ILC-matrix.

Boekentip
Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties, de leraar als coach, N. Lafrarchi,
Lannoo Campus
Praktisch
Deelnemers mogen eigen praktijkvoorbeelden en casussen inbrengen.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
2 december 2020 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 75 pp
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Opvolgen en
evalueren
Zet in op reflectie en brede evaluatie. Verzamel data waardoor leren zichtbaar wordt.
Help zo je leerlingen actief op weg naar de volgende stap in hun eigen leerproces.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met

™
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Leren en reflecteren

Eigenaarschap van leren
Maak leren zichtbaar.
Gecertificeerde lesgevers: Lieven Coppens, Stefaan Vanparys

Het programma van leren zichtbaar maken is gebaseerd op een
eenvoudige belofte: elke leerling groeit elk schooljaar minstens één
jaar. Leren zichtbaar maken gaat over leerlingen die weten wat ze
aan het leren zijn, waar ze naar toe gaan en wat hun volgende stap
is. Het is uniek; het geeft niet alleen het bewijs dat wat je doet als
leraar effectief is, het reikt ook technieken aan waarmee je kunt
meten welke impact je hebt op het leren van leerlingen. Met die
inzichten kun je je volgende stappen bepalen. - Professor John Hattie,
HET ONDERZOEK VAN PROF. JOHN HATTIE

University
of Melbourne Het Leren zichtbaar maken onderzoek is gebaseerd op meer dan 1.400 meta-analyses van meer dan 90.000

lerenzichtbaarmaken.be

onderzoeken onder meer dan 300 miljoen leerlingen wereldwijd. Prof. John Hattie leverde daarmee het meest
uitgebreide bewijs, gebaseerd op onderzoek, naar wat het beste werkt om groei van leerlingen te stimuleren.

Samen werken aan leren
Leren zichtbaar maken is een
meer dan

gebaseerd op
1.400+
meta-analyses

90.000
onderzoeken

wereldwijd meer dan
300.000.000
leerlingen
bij betrokken

= 250
factoren die
leerprestaties
beïnvloeden

manier van werken in het
onderwijs die uitgaat van het
leren in plaats van het lesgeven.
Zowel in de praktijk als in de
wetenschap is deze aanpak

-0.1
0.0

bewezen. Leerlingen leren, maar

0.2

ook de leraren en de directie.
0.4

Prof. Hattie kwam tot de
conclusie dat 0.4 staat voor
gemiddeld een jaar groei in
één schooljaar.

Meer dan een
jaar groei in
één schooljaar

Iedereen is betrokken en heeft
een eigen rol. Als leerkracht
ontdek je hoe je je leerlingen kunt
uitrusten met de juiste bagage

1.0

om straks de wijde wereld in te

scholen Leren
strategisch
kiezen, vergroten
ze de
impact
van hun onderwijs.
Uit: Als
Folder
zichtbaar
maken,
een
project
van Bazalt, HCO, RPCZ en
De kracht van Leren zichtbaar maken zit in het overzicht van welke factoren de grootste impact hebben op
OnderwijsAdvies

leerresultaten. Schoolleiders en leraren kunnen op basis daarvan strategische besluiten nemen, om zo hun tijd en
energie en middelen zo goed mogelijk in te zetten.

trekken. De onderzoeksresultaten
van prof. John Hattie zijn vertaald
naar een praktisch stappenplan
om in de klassen en de hele
school te implementeren. Meer

5

dan 100 000 leraren en directies
in meer dan 16 landen gingen je
voor.

Boekentip
Leren zichtbaar maken, J. Hattie,
Abimo & Bazalt
De impact van leren zichtbaar
maken, J. Hattie, Abimo &
Bazalt
Leren zichtbaar maken met de
kennis over hoe wij leren, J. Hattie, Abimo & Bazalt
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Leerlingen het leren
in eigen handen laten
nemen

Wat betekent een zichtbaar lerende
leerling?
Wat kun je doen om leerlingen
zichtbaar te laten leren? Hoe zorg
je ervoor dat een leerling actief
meedenkt en zelf een volgende
stap neemt in zijn leerproces? We
leren hoe je leerlingen uitdaagt
en dit vanaf het begin van de les.
Begrijp en ontrafel samen met de
leerlingen de lesdoelen. Op die
manier kunnen leerlingen hun
eigen werk beter maken, controleren en er zelf feedback op geven.
Je hebt voor minstens twee lessen
een idee hoe je concreet aan de
slag kunt gaan.
• Lager onderwijs
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

Effectieve feedback in
de klas en op de toets
Feedback maakt leren zichtbaar.

Je hoort elke dag wel iets over
feedback en hoe belangrijk dit wel
is. Toch merk je dat het in de praktijk een stuk moeilijker is dan enkel
het mantra feedback, feedforward
en feed-up te herhalen. De docent
houdt zich al zes jaar bezig met
dit onderwerp via opleidingen
van Visiblelearningplus van het
team van John Hattie. Door zijn
eigen praktijkervaringen te delen,
onderzoekt hij graag samen met
jou de valkuilen van feedback
waardoor je een hoop energie
bespaart, die je daarna weer kunt
inzetten in gerichte mondelinge en
schriftelijke feedback.

Data gebruiken om de
groei van leerlingen
zichtbaar te maken
Bereken en interpreteer de effectgroottes van John Hattie.

Bewijs verzamelen in je klas en
dit bewijs evalueren en omzetten naar acties heeft een positieve invloed op de groei van je
leerlingen. Leer effectgroottes
berekenen en interpreteren zoals
professor John Hattie in zijn boek
beschrijft.
• (Buitengewoon) basisonderwijs
• Voorkennis
Kennis van het werk van John Hattie
is aanbevolen.
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
10 maart 2021 (Leuven)
• € 85 pp

• (Buitengewoon) basisonderwijs
• Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
24 november 2020 (Gent)
• € 130 pp
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 1200 voor 6 uren (25 p)

“Gedreven, enthousiast persoon. Je gaf goede
tips. Verschillende werkvormen en voldoende
tips om mee te nemen in de klaspraktijk!”

“Ik ging met een tevreden gevoel naar huis
en kon reeds enkele voorbeelden toepassen
in de klas.”

– Mijn oogappel en de ark, Marke –

– Bieke –

“Het was boeiend, er waren veel concrete
werkvormen. De locatie was super, de koffie
en de broodjes waren top.”
– Hilde –

Voor de
vorming over
functionerings
gesprekken
zie p. 112

Het merk Visible Learning Plus is eigendom van
en wordt verspreid onder licentie van Corwin.
Bazalt Groep is licentienemer. Tenz werkt samen
met Bazalt, RPCZ, HCO en OnderwijsAdvies om
Leren zichtbaar maken exclusief in het Nederlands
taalgebied te verspreiden.
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Leren en reflecteren

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces.
Oetang

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.

Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de rol van reflectie is voor
een krachtig leerproces;
• werkvormen en vragen hanteren die
reflectie en feedback met kinderen
uitlokken;
• als team nadenken over de rol van
reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk
en breder (evaluatie)beleid.

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.

“Veel extra bagage gekregen om mee aan
de slag te gaan. Heel actieve vorming en
doelgericht. Iedere leerkracht kreeg veel tips
op maat.”
– BS Sint-Aloysius, Denderhoutem –

“Deze vorming geeft je tal van mogelijkheden
over hoe je kan reflecteren. Je leert hoe je ze
moet gebruiken en je hebt er extra oog voor.”
– VBS Driespan, Gistel –
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Praktisch
Deze vorming kan worden aangepast aan
het Zill-leerplan.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Evalueren

Evalueren zonder punten te geven: formatieve
assessment
Verhoog de motivatie en betrokkenheid van kinderen door hen zelf hun groei te
leren inschatten aan de hand van doelen en succescriteria.
Lieven Coppens
Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je:
• elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien;
• het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun
leerproces;
• de focus wilt leggen op het leerproces en niet op “het juiste
antwoord geven”.
‘Formatief’ betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt
met die van andere kinderen, maar met zijn eerdere resultaten.
Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder ‘assessment’ verstaan we de manier waarop je kinderen
vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te
geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan
te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. Kinderen krijgen
terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten.
Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo
maak je het ‘leren’ zichtbaar.
Tijdens deze vorming leer je:
• het verband leggen tussen motivatie en de principes van formatieve assessment;
• hoe je leerdoelen en succescriteria opstelt voor je klas;
• hoe je kinderen zelf kunt laten verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap
is;
• aan je collega’s verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de
verantwoordelijkheid bij de kinderen verhogen.
Boekentip
Leren zichtbaar maken met Formatieve
Assessment, S. Clarke, Bazalt en Pelckmans
Pro
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
3 februari 2021 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Cito

Ga aan de slag met Cito-toetsen
Verzamel data om het leren van je leerlingen zichtbaar te maken.
Lieven Coppens en Elly Simoens

Het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem verschilt van de meeste Vlaamse
volgsystemen door het gebruik van vaardigheidsscores om het leren van leerlingen
zichtbaar te maken. Het zijn geen rangordematen die per toets opnieuw bepaald
worden. Het zijn maten die het kennen en kunnen van leerlingen doorheen alle
toetsen van eenzelfde toetsenreeks (rekenen, spelling, begrijpend lezen …) op
dezelfde schaal situeren. Hierdoor wordt de individuele groei van de leerling zichtbaar
doorheen de leerjaren.
Anders gezegd: toetsen die genormeerd zijn aan de hand van rangordematen
vergelijken het leren van een leerling met het leren van andere leerlingen. Toetsen
die genormeerd zijn aan de hand van vaardigheidsscores vergelijken de leerling met
zichzelf waardoor de vooruitgang zichtbaar wordt. John Hattie benoemt het Cito
leerling- en onderwijsvolgsysteem als uniek in zijn soort. Aangezien het gebruik van
de vaardigheidsscores het leren van de leerling zichtbaar maakt, al dan niet door er de
formule van de effectgroottes op toe te passen.

Inclusief onderwijs en leren zichtbaar
maken
Het M-decreet heeft inclusie ingeschreven in
het Vlaamse reguliere onderwijs. Hierdoor is
het noodzakelijk om de individuele groei van
de leerling in kaart te brengen. Het gebruik
van rangordematen kan alleen maar tot
teleurstelling leiden bij leerlingen, ouders en
leerkrachten. Zeker als ze niet in staat zijn om,
over de verschillende schooljaren heen, de groei
in kennen en kunnen zowel voor de zwakke,
de middelmatige als de sterke leerlingen in
kaart te brengen. Werken met het Cito leer- en
onderwijsvolgsysteem vraagt van de gebruiker
heel wat inzichten en vaardigheden. Schrijf je
in op een van onze vormingen als je je deze
inzichten en vaardigheden eigen wilt maken.
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Resultaten van Cito-toetsen
analyseren en interpreteren
Optimaal aan de slag met Cito.

We gaan op zoek naar het verschil tussen de vaardigheidsscores van Cito en de normen van andere toetsen. We leren deze vaardigheidsscores interpreteren
als een objectieve maat van groei bij het individuele
kind. Tegelijk leren we hoe we de resultaten van de
kinderen zowel manueel als met behulp van het Citocomputerprogramma kunnen analyseren op kind-,
klas- en schoolniveau.
Let wel: we leren het computerprogramma niet
gebruiken.
• Basisonderwijs
• Kennis van Cito-toetsen in het algemeen is vereist.
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
25 november 2020 (Gent)
• € 65 pp
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

Technisch lezen testen met AVI en
DMT

Analyseren en remediëren met hulp van de toetsen AVI,
DMT en Technisch lezen
Leer hoe je als (zorg)leerkracht Cito-toetsen rond
technisch lezen afneemt. Stap voor stap doorlopen
we de verschillende toetsfases. We besteden daarbij
bijzondere aandacht aan de meest recente toetsen
DMT en AVI, die grondig vernieuwd werden.
Bij elke stap krijg je concrete do’s en don’ts, aangevuld met enkele praktische oefeningen om de
toetsresultaten te leren analyseren en interpreteren.
We besteden ook aandacht aan de koppeling tussen
AVI-lezen, lezen remediëren en leesplezier. Je leert
hoe je het (nieuwe) AVI-systeem kunt koppelen aan
het leesbeleid op school en hoe je de communicatie
met ouders kunt organiseren.
• Lager onderwijs
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
20 oktober 2020 (Brugge)
• € 65 pp
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Eigen skills
aanscherpen
Verhoog je impact als leerkracht. Draag zorg voor jezelf. Sta veerkrachtig voor de klas.
Tenz werkt voor deze uitdaging graag samen met

™
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Impact
Functioneringsgesprekken met impact
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team

Hoe je denkt over je lesopdracht bepaalt het leersucces van
je leerlingen
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Je impact als leerkracht vergroten
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Veerkrachtig voor de klas
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Impact

Functioneringsgesprekken met impact
Verhoog de standaard voor professionalisering van je teamleden.
Stefaan Vanparys

De vorming is ontworpen om de kennis, het zelfvertrouwen en de
vaardigheden te ontwikkelen om een succesvolle schoolleider te
worden op het vlak van professionalisering.
Je leert gesprekken voeren met leerkrachten over het leren van
leerlingen. Je luistert naar hun overtuigingen en waarom het zo
moeilijk is om hier tegenin te gaan. Je leert tussen de lijnen luisteren
en tegelijk rechtuit communiceren. Je krijgt een gespreksstructuur
aangeboden die meer kansen biedt om tot een open gesprek te
komen, zelfs bij leerkrachten die met de armen over elkaar aan een
gesprek beginnen. Deze structuur wordt geïllustreerd met filmpjes
en geoefend door de deelnemers.
Stefaan heeft het geluk gehad al vele directeurs te mogen
schaduwen en coachen. In deze vorming krijg je zowel een kader
mee als praktische tools om mee aan de slag te gaan.
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Tijdens deze vorming leer je:
• technieken over communicatie en
lichaamstaal tijdens observaties;
• vanuit observatiegegevens een gesprek
aan te gaan met leerkrachten richting
het nemen van een volgende stap;
• een gespreksstructuur hanteren die
toelaat om moeilijke boodschappen
door te geven, om niet akkoord te zijn
met elkaar en uiteindelijk te vinden
waar we gemeenschappelijk voor
willen gaan.
Wie
Basisonderwijs: directie, pedagogische en
interne begeleiders
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
21 januari 2021 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp
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Impact

Hoe je denkt over je lesopdracht bepaalt het
leersucces van je leerlingen
De 10 mindframes van John Hattie nader bekeken.
Lieven Coppens

Het Leren zichtbaar maken onderzoek heeft aangetoond dat hoe
schoolleiders en leraren denken over leren en hun rol daarin, van
grote invloed is op de prestaties van leerlingen. Prof. John Hattie
onderscheidt tien denkkaders die ons denken over lesgeven en leren
ondersteunen en die onze leerkrachtenstijl mee bepalen. Als leraren
zich deze denkkaders eigen maken, kunnen de leerprocessen en
-strategieën eigen aan Leren zichtbaar maken geïmplementeerd
worden in het onderwijs. Zo vergroten we onze impact op het leren
van leerlingen. Door vanuit Leren zichtbaar maken te denken, kijk je
anders naar leren.
MINDFRAMES OM LEREN ZICHTBAAR TE MAKEN
Het Leren zichtbaar maken onderzoek heeft aangetoond dat hoe schoolleiders en leraren denken over leren en
hun rol daarin, van grote invloed is op de prestaties van leerlingen. Prof. John Hattie onderscheidt 10 denkkaders
als onderlegger voor alle acties op school en om het maximale uit hun leerlingen te halen.

1
Ik evalueer mijn eigen
impact op het leren van mijn
leerlingen

Ik werk samen met mijn
collega’s en mijn leerlingen
aan mijn visie op vooruitgang
en op mijn impact

Ik streef naar een uitdaging voor alle leerlingen
zodat ze niet alleen
‘hun best doen’

Ik ben bezig met
zowel dialoog als
monoloog

Ik bouw relaties en
vertrouwen op, zodat het
leren zich kan afspelen op
een plek waar het veilig is
om fouten te maken en van
anderen te leren

2
3
4
5

Ik zie assessments als
informatie over mijn impact
en de volgende acties die ik
kan ondernemen
Ik ben gericht op verbetering
(een change agent) en ik
ben ervan overtuigd dat elke
leerling vorderingen kan
maken

Ik geef feedback en help
leerlingen die te begrijpen.
De feedback die ik krijg,
probeer ik te begrijpen en ik
probeer ernaar te handelen

6
7

Ik informeer leerlingen heel
precies over hoe een goed
resultaat eruitziet

8
9

Ik focus op het leren en de
taal die daarbij hoort

10

In het boek 10 mindframes om Leren zichtbaar te maken beschrijven prof. John Hattie en Klaus Zierer de tien
mindframes of denkkaders om het maximale uit hun leerlingen te halen. Daartoe behoren:
•
•
•
•
•
•
•

Nadenken over de impact van de leraar op het leren en die impact evalueren;
Het belang van assessment en feedback voor leraren;
Samenwerking en het gemeenschapsgevoel;
Het besef dat leren een uitdaging moet zijn;
Actief zijn in de dialoog en bewust zijn van de balans tussen praten en luisteren;
Succescriteria delen met leerlingen;
Het werken aan positieve relaties.

Uit: Folder leren zichtbaar maken, een project van Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies
9

Tijdens deze vorming leer je:
• de betekenis van de 10 mindframes van John Hattie;
• de 10 mindframes van John Hattie toepassen op de eigen praktijk;
• de impact van de 10 mindframes op het leren van de leerlingen begrijpen.

Boekentip
10 mindframes om leren zichtbaar te maken, J.
Hattie & K. Zierer, Pelckmans Pro & Bazalt
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Kennis van het onderzoekswerk van John
Hattie is aanbevolen, zie p. 104
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
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Impact

Je impact als leerkracht vergroten
Hoe je als leerkracht authentiek het verschil maakt.
Annick Jehaes en Liesbet Moortgat

Je impact als leerkracht vergroot wanneer je jezelf durft tonen en
je eigenheid inzet als troef. In deze sessie tonen we dat zelfreflectie
je handvaten geeft om inzichten te verwerven over je persoonlijke
voorkeuren, het ontwikkelen doorheen je loopbaan en de balans

Nieuw!

met andere domeinen buiten de schoolpoort.
Aansluitend leer je dat je er als leerkracht niet alleen voor staat.
School maken, doe je samen met je collega’s. Hen beter of anders
leren kennen, maakt dat je sterk kan samenwerken en de verschillen
in je team ziet als opportuniteiten. Inzetten op complementaire
sterktes vergroot zo je impact als schoolteam.
Tenslotte bekijk je waarderend en oplossingsgericht je takenpakket
om je motivatie te verhogen. Bewust kiezen waarin je je energie
steekt, maakt dat je goesting overhoudt om de inzichten uit de
vorming concreet te maken.
Tijdens deze vorming leer je:
• dat je als leerkracht impact hebt en dit kunt vergroten;
• je motivatie en werkplezier vergroten door keuzes te maken die bij jou passen;
• met aangereikte kaders inzetten op zelfreflectie om inzichten te verkrijgen over
jouw functioneren op school (en daarbuiten);
• dat je doorheen een onderwijsloopbaan een ontwikkeling doormaakt met in elke
fase kansen en uitdagingen;
• ont-moeten in de lerarenkamer;
• duurzame keuzes maken in het samenwerken en inzetten op complementaire
sterktes;
• je eigen visie op onderwijs als leidraad meenemen en je netwerk vergroten;
• je cirkel van invloed gebruiken om klemtonen te leggen in je eigen leiderschap.
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Boekentip
Je impact als leerkracht vergroten, A. Jehaes
& L. Moortgat, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 590 voor 3 uren (25 p) (inclusief
twee exemplaren van het boek ‘Je impact
als leerkracht vergroten’)

Uitdaging 7

Zorg voor jezelf

Correct stemgebruik
Leer stemproblemen vermijden.
Melissa Leboeuf

Je hebt je stem broodnodig voor je beroep en je gebruikt ze
dagelijks. Na een tijdje beroepspraktijk kan het zijn dat je het
moeilijk krijgt. Je wordt gemakkelijk hees, moet inspanningen
leveren om te spreken en je verstaanbaar te maken. Je kijkt uit naar
de vakantie om je stem te laten rusten. Of je wil gewoon wat extra
tips en tricks om al deze problemen te vermijden. We gaan dieper in
op ademhaling, draagkracht via correcte ademsteun en articulatie
om ervoor te zorgen dat je op een natuurlijke manier je stemorgaan
gebruikt zonder al te veel last. Er is ruim tijd voor persoonlijke
vragen en oefenmomenten.
Tijdens deze vorming leer je:
• je stem op een economische manier gebruiken, zodat stemproblemen vermeden
worden;
• je ademhaling op een correcte manier gebruiken;
• gebruikmaken van ademsteun om luidheid te creëren vanuit je middenrif;
• een soepele en grote articulatie toepassen tijdens het spreekproces;
• bij jezelf tekens van stemmisbruik of verkeerd stemgebruik herkennen en aanpassen.

Praktisch
Doe losse kledij en gemakkelijke schoenen (geen hoge hakken) aan.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
5 februari 2021 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

115

Uitdaging 7

Zorg voor jezelf

Veerkrachtig voor de klas
Oplossingsgericht werken met je sterktes.
Annick Jehaes

In deze sessie ligt het accent niet op leerinhouden of pedagogische
inzichten. Jij als leerkracht staat centraal. Je job in het onderwijs
biedt mooie kansen en vele uitdagingen. Om hiermee elke dag
om te kunnen, is het nodig om je eigen veerkracht te versterken.
Met een waarderende bril naar je opdrachten kijken, maakt dat
je je energiegevers benoemt en je hulpbronnen vastpakt. Je krijgt
ook ruimte om in te zetten op zelfreflectie en zelfzorg om zo
authentieke stappen te zetten in je loopbaan. De kaders in deze
sessie worden vertaald naar het onderwijs en voorbeelden uit de
praktijk verduidelijken deze inzichten.
Tijdens deze vorming leer je:
• het begrip veerkracht kennen;
• jouw specifieke jobelementen in kaart brengen;
• je energiegevers en –nemers zien als onderwijsprofessional;
• het belang van zelfreflectie kennen en (eerste) stappen daarin zetten;
• de diversiteit in jouw schoolteam zien als sterkte en hulpbron;
• oplossingsgericht kijken naar de uitdagingen op school;
• diverse kaders die concreet vertaald worden naar het onderwijs kennen en geduid
worden met voorbeelden uit de klaspraktijk.

Boekentip
Veerkrachtig voor de klas, oplossingsgericht
werken met je sterktes, A. Jehaes, Politeia
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Tenz-inspiratiedagen
Kom langs op een van onze inspiratiedagen!
Laat je meeslepen door boeiende sprekers uit de onderwijswereld
en ga concreet aan de slag tijdens verschillende workshops.

INSPIRATIEDAG: CO-TEACHING

T en z - d a g

INSPIRATIEDAG:
LEESCOMPETENTIES BEVORDEREN

10 februari 2021, Berchem

21 oktober 2020, Gent

Samen met een collega voor de klas: het
biedt tal van voordelen. Ontdek concrete
tips en tools die erop gericht zijn om de volle
rijkdom van het samen lesgeven en
samenwerken optimaal te ervaren en te
benutten. Je leert het co-creatiemodel
kennen als basis voor ontwikkeling en
daarna gaan we aan de slag in interactieve
workshops met praktische tools.

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen
begrijpen wat ze lezen en plezier beleven
aan teksten en verhalen? Welke
leerkrachtvaardigheden vereist dit? Kom er
alles over te weten tijdens deze
inspiratiedag!
Meer weten? Zie p. 84

Meer weten? Zie p. 18

Hubert Frère Orbanlaan 48
9000 Gent
t 09 331 60 50
tenz.be – info@tenz.be
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