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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 Leren zichtbaar maken 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 onze 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!

Co-teaching

Close Reading

Ervaar de voordelen van samen lesgeven

Stimuleer begrijpend lezen en werk aan dieper
tekstbegrip.

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. 13
Samen lesgeven, zie p. 14

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’.

•

Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren
leren, zie p. 58

Zeppelin

Leren zichtbaar maken

Didactiek voor muzische vorming

Leg het eigenaarschap bij je leerlingen

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

Motiveer kinderen door hen te doen inzien wat en
waarom ze leren.

•

•
•

Artistieke vorming, zie p. 52

•

Effectieve feedback in de klas en op de toets, zie p. 63
Data gebruiken om de groei van leerlingen zichtbaar te
maken, zie p. 63
Functioneringsgesprekken met impact, zie p. 68

™
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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 kunt 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-inspiratiedag
We bieden dit jaar een Tenz-dag aan rond co-teaching. Kom langs voor een
portie nieuwe inzichten en inspiratie in interactieve sessies onder begeleiding
van verschillende Tenz-trainers en met ruimte voor uitwisseling met collega’s.

T en z - d a g

Tenz-inspiratiedag: co-teaching: zie p. 13
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Uitdaging 1

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

Nieuw!
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Schoolklimaat

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

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.

Superdiversiteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
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) secundair onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 645 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
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

Nieuw!

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.
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.

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 handvaten 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.

Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor twee halve dagen (25 p)

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.
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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;
• wederzijds empathie genereren zodat de kans op een oplossing groter wordt;
• samen zoeken naar een constructieve oplossing voor een conflict.

Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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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
precies wat we van plan zijn tijdens deze inspiratiedag.

T en z - d a g

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) secundair onderwijs
Verdieping
Samen lesgeven, zie p. 14
Tenz-dag
Halve dag, 9u30 - 14u:
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

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.
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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.

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.

Co-teaching en reflectie
Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van coteachers. 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 reflectieinstrumenten.

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) secundair onderwijs
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

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 …).

Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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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.
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Leerlingen
begeleiden
Creëer een warm klasklimaat. Begeleid leerlingen 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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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.
Boekentip
Van zondebok naar zebra. Deep democracy,
een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering, F. Matheusen, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
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)

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.
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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)

Dag 2 (halve dag)

Tijdens de eerste 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 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) secundair onderwijs
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

Uitdaging 2

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
De No Blame-methode is een wetenschappelijk onderbouwde
aanpak van pesten die ervoor zorgt dat pestgedrag stopt en dat
“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.“

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 Blamemethode in de praktijk toe te passen.

Boekentip
Een schreeuw om hulp, de No Blame-aanpak
bij pesten, G. Robinson & B. Maines
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
26 januari 2021 (Turnhout)
Prijs
€ 75 pp
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Socio-emotionele ontwikkeling

Gezinsdiversiteit en -beleid op school en in de klas
Omgaan met de socio-emotionele en praktische uitdagingen van toenemende
gezinsdiversiteit bij je leerlingen.
Isolde Buysse

Gezinnen zijn anno 2020 meer divers, flexibel

practices uit het werkveld die een praktische

en kwetsbaar dan enkele decennia geleden. Eén

leidraad kunnen vormen op school en in de

op drie Vlaamse jongeren ervaart minstens een

klas. Naast inspirerende voorbeelden geven

gezinsverandering voor zijn of haar achttiende

we je ook uitgewerkte werkvormen mee waar

verjaardag. Die diversiteit en complexiteit van

je onmiddellijk mee aan de slag kan. Er is geen

gezinsvormen is ook voor scholen een dagelijkse

eenduidige succesformule over wat nu precies

realiteit. Jongeren laten hun problemen niet achter

het beste werkt voor iedere school of leerkracht,

aan de schoolpoort, maar nemen ze mee naar

maar wij moedigen je aan om via enkele leidende

de klas. Hoe gaan scholen om met deze socio-

principes te ontdekken wat jouw school of in jouw

emotionele en praktische uitdagingen zonder de

klas werkt.

grenzen van leerlingen en de draagkracht van
leerkrachten te overschrijden?

Met de tips en aanbevelingen in deze vorming
hopen we jouw school zo op weg te helpen bij

Vertrekkende van wetenschappelijk onderzoek

het uitbouwen van een inclusief gezinsbeleid en

identificeren we in deze vorming verschillende

leerkrachten te ondersteunen in de begeleiding

soorten uitdagingen en exploreren we good

van hun leerlingen.

Tijdens deze vorming leer je:
• wetenschappelijke inzichten in gezinsveranderingen in Vlaanderen;
• tips & tricks voor de socio-emotionele en praktische uitdagingen van toenemende
gezinsdiversiteit;
• concrete handvatten om het thema gezinsdiversiteit te exploreren in de klas;
• leidende principes voor de uitbouw van een inclusief gezinsbeleid op school.

Boekentip
Divers gezin(d), I. Buysse, N. Mertens en
K. Matthijs, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
18 november 2020 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
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Socio-emotionele ontwikkeling

Identiteitsontwikkeling in een superdiverse school
Meervoudige en meerlagige ontwikkeling van de identiteit.
Naïma Lafrarchi

Identiteitsontwikkeling is een onderdeel van

bevat voor de persoonlijke ontwikkeling

onze persoonlijkheidsontwikkeling. De identiteit

en groei. Bepaalde factoren hebben een –

bestaat uit meerdere deelidentiteiten die met

negatieve of positieve – invloed op dit proces.

elkaar verbonden zijn. Deze periode wordt soms

We bekijken welke factoren een rol spelen

door jongeren ervaren als moeilijk. Ze doorgaan

in de identiteitsontwikkeling van (moslim)

een socio-emotionele moeilijke tijd. Ze zoeken

jongeren. Welke factoren beïnvloeden hun

naar wie ze zijn, naar een eigen identiteit, naar

keuze- en ontwikkelingsproces? Welke

een eigen ‘IK’ die voor hen betekenisvol is binnen

elementen geven zij zelf aan als belangrijk? Kan

de superdiverse context waarin ze leven.

levensbeschouwelijke identiteit ingezet worden
binnen de klas- en schoolcontext? Welke socio-

De identiteitsontwikkeling verloopt via

emotionele processen liggen aan de basis van het

spiraalvormige processen die cruciale momenten

identiteitsontwikkelingsproces bij jongeren?

Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht te krijgen in de identiteitsontwikkelingsprocessen, met name de interactie,
verbanden en invloed van de verschillende deelidentiteiten;
• scharniermomenten en bepalende factoren (h)erkennen in de
identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren;
• de deelidentiteiten positief in te zetten in een klas- en schoolomgeving;
• opdrachten te ontwikkelen waarin de deelidentiteiten een plaats krijgen en positief
kunnen ingezet worden.

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

Spreek met leerlingen over psychische problemen
Een preventieve aanpak om het welbevinden van leerlingen te bevorderen.
Brenda Froyen

Nieuw!

1 op 4 mensen geeft aan dat ze zich

In deze nascholing staan we stil

niet goed voelen in hun vel. Psychische

bij alles wat we weten en nog niet

problemen hebben een grote impact,

weten over psychische problemen.

ook op naasten. Als ouders mentaal

We onderzoeken in welke mate onze

worstelen, heeft dat gevolgen voor de

‘kennis’ over psychische aandoeningen

kinderen en ook leerlingen ondervinden

ook een invloed heeft op onze aanpak

psychische moeilijkheden. Vroeg of

van kinderen die ermee geconfronteerd

laat word je ermee geconfronteerd

worden. Praten wordt aangeraden

in de klas. Maar wat weten we

als oplossing, maar hoe praat je met

precies over ‘psychische problemen’?

kinderen en jongeren hierover? Hoe

Waar komen ze vandaan? Welke

kunnen we preventief openheid creëren

biologische, psychologische en sociale

zodat leerlingen hier ook durven over

factoren spelen een rol? Hoe worden

spreken?

psychiatrische diagnoses gegeven? En

We stellen een methodiek aan je voor die

welke impact heeft die diagnose?

vertrekt van een dergelijke preventieve
aanpak.
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
Secundair onderwijs: eerste en tweede
graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
21 oktober 2020 (Sint-Niklaas)

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 zijn;
• hoe je zelf omgaat met ‘stigma’ rond psychische
problemen.

Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Nieuwe autoriteit

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 de
aanvang van de vorming te sturen naar
info@tenz.be.
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
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 de klas
en op school
Groeien vanuit (nieuwe) inzichten over autoriteit.
Katrien Vergauwen

Gezag, inspraak, respect en participatie zijn begrippen die

Nieuw!

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

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 Haim Omer, op zoek
gaan naar manieren om grenzen te
hanteren en gezag te hebben.

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
verkennen samen manieren om grenzen te hanteren en gezag te
omschrijven in concrete school- en klaspraktijken. We staan stil bij
hoe een schoolteam hier samen verder stappen in kan zetten.
Het einddoel van deze sessie: inzichten verwerven over ‘nieuwe
autoriteit’ en samen op zoek gaan naar hulpmiddelen die jou in je
job helpen om je minder machteloos te voelen.

Boekentip
Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het
onderwijs, H. Omer, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
9 oktober 2020 (Berchem)
Prijs
€ 95 pp (incl. boek ‘Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs’)
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(Cyber)pesten

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

Oudergesprekken aangaan hoort bij je job als

gaan: agressie, pestgedrag, niet willen meewerken

leerkracht. Door ouders in hun rol en in hun

in de klas. Hoe ga je in gesprek met de ouders als

bezorgdheden te respecteren, vergroot de kans op

het even spant? Hoe richt je je als school tot de

samenwerking. Die is nodig om situaties die fout

ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders

lopen te helpen ombuigen en kinderen of jongeren

van een kind dat zich niet oké heeft gedragen?

gepast te ondersteunen en op weg te zetten naar

Hoe vergroot je de kans op samenwerking en

beter functioneren. Tijdens deze training krijg je

dialoog? Hoe win je ouders voor de herstelgerichte

handvaten aangereikt, zoem je mee in op concrete

aanpak van conflicten en pestgedrag?

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

Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet

een grote zorg. Leerlingen zijn vragende partij

schoolteams op weg om de schooleigen aanpak

voor een krachtdadiger beleid om pesterijen op

tegen het daglicht te houden en waar nodig te

school te helpen terugdringen. Leerlingen hopen op

versterken. Aansluitend bij up-to-date onderzoek

een degelijke en betrouwbare schoolaanpak. Zelf

en goede praktijkverhalen in binnen- en

aarzelen ze soms en daarom wordt niet elke pesterij

buitenland, wordt de eerste aanzet gegeven voor

gemeld. Hierdoor blijven slachtoffers (te) lang

een onderbouwde en succesvolle schoolbrede

zwijgen en komt het tot conflicten tussen school

aanpak. De eigen praktijk wordt door middel van

en thuis. Het nieuwe onderwijskwaliteitskader

de antipestslang (VLOR) aangevuld en versterkt.

(inspectie) en het decreet leerlingenbegeleiding
dagen scholen uit om hun aanpak te versterken en
ook ouders dringen er op aan.

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs

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).

Verdieping
Sterk in Pestpreventie: zie p. 30
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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(Cyber)pesten

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.
Praktisch

Deze vorming belicht sleutelelementen uit succesvolle programma’s

De vliegwielteams krijgen na elke
trainingsdag tussentijdse opdrachten
mee die het uitwerken en installeren
van een nieuw antipestbeleid mogelijk
maken.

uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve,

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans Pro
Leven met een pestverleden, G. Deboutte,
M. Neuts en E Schuerman, Cego Publishers

Scholen kunnen ook kiezen voor een begeleidingstraject op maat

Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs:
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.

draagkracht van de 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

reflectie- en werkmomenten aan. Na afronding van deze vierdaagse
kan elke school van start met haar anti(cyber)pestbeleid.

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

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.
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.

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Traject op maat met een intakegesprek,
personeelsvergadering of studiedag
en vormings- of werkmoment met de
stuurgroep.

Dag 3

Prijs
Vraag een offerte aan via info@tenz.be

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.
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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

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van onze nieuwste vormingen en interessante acties.
Tenz
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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

Klasmanagement: last of lust
Leer oplossingsgericht coachen.
Hilde Vanvuchelen

Een groep leerlingen aanspreken, motiveren en managen, vraagt
competenties op groepsdynamisch, communicatief vlak. De leraar
als klasmanager heeft aandacht voor een positieve groepsbinding,
het maken van klasafspraken, het gebruik van autonomieondersteunend taalgebruik, het bevorderen van sociaal leren.
Samen met de deelnemers worden via kleine opdrachten de
inhoudelijke focussen op vlak van groepsdynamica, leiderschapsstijl,
oplossingsgericht coachen bestudeerd. We passen deze onmiddellijk
toe op eigen klaspraktijk en werken eigen acties uit.
Tijdens deze vorming leer je:
• de visie van groepsdynamica;
• een groep leerlingen positief managen;
• de kracht van een positief, motiverend leerklimaat voor betrokkenheid en
leerrendement van leerlingen;
• de visie van leiderschapsstijl;
• de visie van oplossingsgericht coachen.
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Wie
Secundair onderwijs
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
Word deskundige in de aanpak van onderpresteren.
Tania Gevaert

Ervaar jij ook dat onderpresteerders veel van je tijd inpalmen en
dat zonder dat er échte resultaten worden geboekt? Wil je op
jouw school eindelijk eens échte tips en tools kunnen inzetten?
We bestuderen de theoretische kaders inzake onderpresteren
(herkennen, oorzaken en gevolgen) en leren de vijf types
onderpresteerders herkennen. Daarna verkennen we de praktijk
vanuit concrete cases en leren we deze toepassen voor jouw
praktijk.

Boekentip
Slim onderpresteren aanpakken, T. Gevaert
en O. Desmet, Garant-Uitgevers N.V.
Wie
Secundair onderwijs

Tijdens deze vorming leer je:
• de oorzaken en gevolgen, de verschillende manifestatievormen en de 5 types
onderpresteerders herkennen en dit toepassen op de eigen praktijk;
• praktijkhandvatten in de aanpak van onderpresteren toepassen.

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p) (introductie) of vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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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) secundair onderwijs
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)
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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) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
12 oktober 2020 (Gent)
Prijs
€ 65 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.
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Ontwerpen en werkvormen

Versterk taalvaardigheid via taalactiverende
werkvormen
Maak leerlingen taalvaardiger en leercompetent.
Sylvie Engels

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Taal kan het leren en denken in de weg staan. We laten zien hoe
je leercompetenties als informatie verwerven en verwerken
kunt realiseren in niet-taalvakken. Verder bekijken we hoe je als
vakleerkracht de taalvaardigheid van je leerlingen kunt verbeteren
zonder je inhoudelijke doelen uit het oog te verliezen. We vragen
ons af waarvoor onze leerlingen taal nodig hebben, op welke
moeilijkheden we botsen en wat we daaraan kunnen doen.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe je leerlingen kunt leren informatie verwerven en verwerken;
• de talige noden van je leerlingen voor jouw vak in kaart brengen;
• hoe je via kleine ingrepen kunt werken aan taal;
• welke taalactiverende werkvormen je kunt gebruiken;
• hoe je meer context kunt aanbieden;
• hoe je taalsteun kunt geven:
• hoe je schooltaalwoorden en vakjargon kunt aanbrengen.
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Wie
Secundair onderwijs: BSO en TSO
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p) (introductie) of vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Ontwerpen en werkvormen

Room for learning: activerende didactiek
Discussie-, opdracht- en spelvormen voor een hoger leerrendement.
Hilde Vanvuchelen

De kracht van activerend, constructief leren zit in de balans
tussen de activiteiten van de leerling en de leerkracht. De transfer
tussen theorie en praktijk moet optimaal zijn. Door interactieve
werkvormen stimuleert de leraar de (denk)activiteiten van
zijn leerlingen. Zowel voor de leerling als voor de leraar brengt
activerende didactiek meer plezier en voldoening in het onderwijs.
Deze vorming biedt via verschillende werkvormen
achtergrondinformatie over activerend, constructief leren en gaat
in op de verschillende soorten werkvormen. Op de juiste manier
ingezet, garanderen discussie-, opdracht- en spelvormen een hoger
leerrendement.
Je probeert de werkvormen uit en bespreekt telkens de mogelijke
toepassingen. Als deelnemer ga je met direct inzetbare lesideeën
naar huis.
Tijdens deze vorming leer je:
• de visie van activerend, constructief leren;
• de kracht van een uitdagend, motiverend leerklimaat voor betrokkenheid en
leerrendement van leerlingen;
• de voordelen en valkuilen van interactieve werkvormen;
• in eigen lessen interactieve werkvormen toepassen.

Wie
Secundair onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Differentiëren

Zelfstandig leren in de A- en B-stroom
In vier fasen van leerkrachtgestuurd werken naar zelfverantwoordelijk leren door
je leerlingen.
Hilde De Vleeschouwer

Heb je een gedifferentieerd publiek voor je zitten in je klas? Struggle
je met leerlingen met verschillende behoeften? Ontdek manieren
waarop je door middel van een doordacht differentiatiesysteem
kunt inspelen op de behoeften van je leerlingen en tegelijkertijd
je handen vrij hebt om begeleiding te geven aan wie het op een
bepaald moment écht nodig heeft.
Dit systeem werkt in éénleerkrachtklassen waar de begeleider
een meer coachende rol opneemt, maar is ook geschikt om je
co-teaching naar een hoger niveau te tillen. Ondersteun de evolutie
van het leerproces van je leerlingen vanuit de fasen van zelfstandig
leren en leid hen van instructiemomenten onder jouw strikte
begeleiding over zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk
leren.
Deze vorming wordt aangeboden voor de A- of B-stroom,
mét aangepaste praktijkvoorbeelden op basis van de nieuwe
eindtermen voor het secundair onderwijs.
Tijdens deze vorming leer je:
• de fasen van zelfstandig leren onderscheiden;
• het profiel van de leerling in elk van de fasen beschrijven: nodige leervaardigheden
en leerhoudingen / nodige metacognitieve kennis en vaardigheden;
• taken opstellen binnen de verschillende fasen van zelfstandig leren;
• het concept praktisch uitwerken in een matrix op maat van de leerlingen (zowel
taakgerichte aanpak als doelgerichte aanpak worden toegelicht met praktische
voorbeelden);
• mogelijkheden tot inpassen van al bestaande differentiatiesystemen in het
voorgestelde concept;
• theoretische basis van de voorgestelde aanpak (verwijzing naar de literatuur).

Wie
Secundair onderwijs: A- en B-stroom,
eerste graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
Eerste graad A-stroom:
23 oktober 2020 (Brugge)
of
26 april 2021 (Berchem)
Eerste graad, B-stroom:
19 maart 2021 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
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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Taxonomie van Bloom

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van
Bloom, basissessie
Ga concreet aan de slag met de taxonomie.
Hilde De Vleeschouwer, Sylvie Engels

Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair
onderwijs in het eerste leerjaar van de eerste graad. Niet alleen
de vorm maar ook de inhoud van het secundair onderwijs werd
grondig vernieuwd. Om de communicatie tussen overheid,
onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te
stemmen, werd geopteerd de eindtermen uit te schrijven op basis
van de herziene taxonomie van Bloom door Krathwohl & Anderson.
De taxonomie van Bloom en de herziene taxonomie van Krathwohl
& Anderson zijn al jaren een inspirerend referentiekader. Het stelt
je in staat om je lessen doordacht en kwaliteitsvol te ontwerpen en
met je collega’s te communiceren over je onderwijspraktijk.
In deze vorming krijg je achtergrondinformatie om de verschillende
onderdelen van de taxonomie goed te begrijpen. Aan de hand van
concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvaten aan om met de
taxonomie aan de slag te gaan.
Tijdens deze vorming leer je:
• het onderwijsleerproces vormgeven op een systematische wijze;
• de beginsituatie van je leerlingen benutten;
• haalbare en uitdagende doelen stellen;
• doelen evenwichtig ordenen;
• samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden aanbieden die het
leren ondersteunen;
• leerinhouden afstemmen op het verwachte beheersingsniveau;
• leerlingen betrekken zodat ze een actieve en autonome rol krijgen in het
onderwijsleerproces;
• een leeromgeving ontwerpen die het bereiken van de doelen ondersteunt;
• werkvormen bepalen en ontwikkelen;
• relevante media selecteren;
• evaluaties ontwerpen die representatief zijn voor het gevalideerd doelenkader en
voor het aanbod van leerinhouden;
• een transparante, betrouwbare, brede evaluatie opstellen die is afgestemd op de
doelgroep;
• de evaluatie integreren in het onderwijsleerproces.

Boekentip
De taxonomie van Bloom in de klas. Een
inspiratieboek voor de leraar, E. Rombaut, I.
Molein en T. Van Severen, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Verdieping
Evalueren met de herziene taxonomie
van Bloom, vervolgsessie: zie p. 44
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
13 oktober 2020 (Gent)
of
20 november 2020 (Leuven)
of
4 december 2020 (Berchem)
Prijs
€ 140 pp (incl. boek ‘De taxonomie van
Bloom in de klas’)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vraag een offerte aan via info@tenz.be.
De teamgerichte vorming duurt een halve
dag (3u).
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Taxonomie van Bloom

Evalueren met de herziene taxonomie van Bloom,
vervolgsessie
Gepaste evaluatievormen voor elk cognitief proces.
Hilde De Vleeschouwer, Sylvie Engels

De evaluatie van cognitieve processen met

cognitief denkproces activeren. Alleen zo verzamel

hun onderliggende denkprocessen is niet

je correcte informatie om de denkontwikkeling op

eenvoudig. Vaststellen of een leerling zich de

het juiste niveau op gang te brengen, de leerling te

geleerde feitenkennis of concepten effectief

laten oefenen en de mate van verworvenheid van

kan herinneren of nagaan of de leerling de

dat denkniveau in kaart te brengen.

aangebrachte informatie of procedures begrijpt,
lukt meestal wel. Meten of de leerling een

In de eindtermen en leerplandoelen liggen de

probleem kan oplossen door eerder verworven

minimale vereiste cognitieve dimensies per

kennis en methodieken toe te passen in een

doel vast. Om de evaluatie van de leerdoelen

nieuwe situatie en met de toegepaste kennis een

kwaliteitsvol vorm te geven is het kader dat

probleem kan analyseren is al heel wat complexer.

de herziene taxonomie van Bloom biedt een

En hoe evalueer je in welke mate de leerling zelf

meerwaarde.

bepaalde gegevens kan aftoetsen en beoordelen
op basis van criteria? Hoe ga je na of de leerling

Deze vorming gaat dieper in op het ontwerp van

zelf nieuwe ideeën, zienswijzen of producten kan

je evaluatiepraktijk, de voorwaarden voor een

ontwikkelen?

gepaste evaluatie voor elk cognitief denkproces
en op de afstemming van je evaluatievraag met

We weten dat de opdrachtformulering en

de leervraag en de instructievraag, waar in de

de vraagstelling een bepaald denkproces in

vorming ‘Lessen ontwerpen met de taxonomie

werking stelt. Belangrijk is dan ook om evaluatie-

van Bloom’ de klemtoon lag.

instrumenten zo te construeren dat ze het juiste
Tijdens deze vorming leer je:
• meer over de herziene taxonomie van Bloom met expliciete aandacht voor de
cognitieve processen en hun onderliggende denkprocessen;
• het belang van een evaluatie op maat voor elk cognitief proces, met het oog op het
activeren van het juiste denkproces, in functie van de verdere ontwikkeling ervan én
het vaststellen van de mate van verworvenheid;
• de kenmerken van en voorwaarden voor de evaluatievragen en –instrumenten voor
elk cognitief proces;
• het ontwerp van evaluatievragen bij doelen van de verschillende cognitieve
dimensies en het afstemmen ervan met de leervraag en instructievraag.

Boekentip
De taxonomie van Bloom in de klas. Een
inspiratieboek voor de leraar, E. Rombaut, I.
Molein en T. Van Severen, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Voorkennis
Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom, basissessie: zie p. 43
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
3 februari 2021 (Gent)
of
8 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 75 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 670 voor 3 uren (25 p)
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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

Aardrijkskunde
indi

46

legende
team Teamgerichte vorming

Google Earth, praktisch aan de slag voor beginners

indi Individugerichte vorming

48
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Geschiedenis
indi

Onderzoekend leren in de geschiedenisles –
Onderwijsvernieuwing

49

Wiskunde
indi

Rekenzwakke jongeren of jongeren met dyscalculie in
de A-stroom

50

indi

Ondersteun rekenzwakke jongeren in de B-stroom

51

Cultureel bewustzijn
indi
team

Artistieke vorming – Onderwijsvernieuwing

52

Levensbeschouwing
indi

Interlevensbeschouwelijke competenties in het
secundair onderwijs

53

Talen
indi

Kamishibai inzetten in de klas

54

indi

Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn –
Onderwijsvernieuwing

55

indi

Nederlands voor anderstaligen

56

Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren
leren – Onderwijsvernieuwing

58

Grammar rules, OK?

59

indi
team

Nieuw!

indi
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Aardrijkskunde

Google Earth, praktisch aan de slag voor beginners
Maak 360°-foto’s, hoogteprofielen, fotomateriaal … met Google Earth.
Frederik Stevens

Google Earth? Dat is toch dat programma om mooie luchtfoto’s
te laten zien? Om in te zoomen en misschien eens Street View te
gebruiken? Dat is het zeker! Maar het is nog zoveel meer dan dat. Je
kunt uit Google Earth ontzettend veel gegevens halen: 360°-foto’s,
hoogteprofielen, statistische gegevens en meer. Je kunt er zelf
fotomateriaal in verwerken en digitale excursies mee bouwen.
In deze vorming ga je praktisch aan de slag met Google Earth,
zodat je zelf met dit programma kunt werken. Weinig theorie,
veel praktijk. Op het einde van de sessie ken je de basisknepen van
Google Earth.

Tijdens deze vorming leer je:
• de basisknoppen van Google Earth
kennen;
• het programma zinvol integreren
tijdens de les;
• de basisstappen om een digitale
excursie te ontwikkelen.

Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
aardrijkskunde
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
14 oktober 2020 (Turnhout)
Prijs
€ 65 pp
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Geschiedenis

Onderzoekend leren in de geschiedenisles
Wat, waarom, en hoe?
Michiel Voet

Onderzoekend leren is een krachtige didactische werkvorm
voor geschiedenisonderwijs. Leerlingen verwerven er niet enkel
historische kennis, maar leren die kennis ook gebruiken om te
redeneren over historische vragen en conclusies te trekken. Het
gebruik ervan wordt bijgevolg vaak aanbevolen.
Recent onderwijsonderzoek toont aan dat geschiedenisleraren zich
vaak onvoldoende voorbereid voelen om onderzoekend leren in hun
lessen te gebruiken. Daarnaast doen er ook heel wat misverstanden
over deze didactische werkvorm de ronde.
Het doel van deze vorming is om te verduidelijken wat
onderzoekend leren precies inhoudt en hoe je de werkvorm
concreet kunt gebruiken in de geschiedenisles. Dat gebeurt via een
bespreking van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek naar
geschiedenisonderwijs en een aantal concrete lesvoorbeelden.

Tijdens deze vorming leer je:
• wat onderzoekend leren precies is;
• waarom je het zou gebruiken in je
geschiedenisles;
• hoe je het concreet organiseert.

Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
geschiedenis
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 13u00:
26 november 2020 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp
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Wiskunde

Rekenzwakke jongeren of jongeren met dyscalculie in
de A-stroom
Waar struikelen zij en welke ondersteuning kan hen helpen?
Hilde Heuninck

Kinderen worden niet plots rekenzwak bij de overstap naar het
secundair onderwijs. De meesten van hen hebben er al een lange
weg opzitten. Ondanks verlengde instructie, extra zorg op school,
buitenschoolse therapeutische hulp blijven zij het moeilijk hebben

“Mevrouw Hilde Heuninck heeft deze vorming schitterend gebracht.”
– Veerle –

met wiskunde op secundair niveau.
Dyscalculie bestaat, zoveel is duidelijk, maar de impact van
dyscalculie is veel minder duidelijk. Aan de ene kant zijn er veel
varianten en gradaties en aan de andere kant gaat iedere jongere
op een andere manier met zijn mogelijkheden en moeilijkheden

“Ik heb nieuwe inzichten gekregen in de
problematiek van dyscalculie. We hebben ook
tips&tricks meegekregen die we in onze eigen
klassen kunnen toepassen.”
– Iris –

om. Natuurlijk wil je hen ondersteunen maar tegelijkertijd wil je het
curriculum van je vak bewaken.
Deze vorming kent vier grote delen:
Uit de praktijk

Uit Hilde
de praktijk
Heuninck

Als begeleider van kinderen met een speciﬁeke leer- of rekenproblematiek
stak Hilde Heuninck vaak evenveel op van de kinderen als de kinderen van
haar. Door goed te luisteren en juist te observeren leerde ze het
onderscheid zien tussen angst en twijfel, tussen onzekerheid en
onmondigheid, tussen niet kunnen en niet durven. Met één constante
zekerheid: alle kinderen willen!
Alleen lukt het niet altijd.

Als begeleider van kinderen met een speciﬁeke leer- of rekenproblematiek
stak Hilde Heuninck vaak evenveel op van de kinderen als de kinderen van
haar. Door goed te luisteren en juist te observeren leerde ze het
onderscheid zien tussen angst en twijfel, tussen onzekerheid en
onmondigheid, tussen niet kunnen en niet durven. Met één constante
zekerheid: alle kinderen willen!
Alleen lukt het niet altijd.

Waar het op aan komt, is het verlossende ‘Yes!’ als een kind opnieuw in
zichzelf gaat geloven.

Hilde & Co

Breuken

Het uitgangspunt hierbij is zoals steeds: eerst bij het kind het inzicht
uitlokken, daarna dit inzicht op speelse wijze inoefenen.
Daarom biedt Kijk, de komma! u ook een schat aan kleurige spellen en
toﬀe werkbladen.

Begrijpen

War het op aan komt, is het verlossende ‘Yes!’ als een kind opnieuw in
zichzelf gaat geloven.

Toen De komma vertelt uitverkocht was, besloot ze een grondig
bijgewerkte versie te maken. Samen met de co-auteurs Dagmar Mahieu
en Valerie Van den Brande, ook logopedisten bij de groepspraktijk Sjerpa,
ontstond er uiteindelijk een volledig nieuw boek.
De wisselwerking tussen de auteurs leidde tot nieuwe inzichten,
pedagogische kneepjes en heel veel spelmateriaal.

Dit boek richt zich in de eerste plaats tot (zorg-)leerkrachten, pedagogen
en therapeuten, maar de rekenmaterie die wordt aangereikt zal iedereen
die begaan is met scholing en onderwijs kunnen boeien.

Dit boek richt zich in de eerste plaats tot (zorg-)leerkrachten, pedagogen
en therapeuten, maar de rekenmaterie die wordt aangereikt zal iedereen
die begaan is met scholing en onderwijs kunnen boeien.

Meer rekenremediëring

Meer rekenremediëring

Doorheen haar carrière bundelde Hilde Heuninck haar kennis
in tal van praktijkboeken en spellen met sprekende titels:

Doorheen haar carrière bundelde Hilde Heuninck haar kennis
in tal van praktijkboeken en spellen met sprekende titels:

Toegang tot 40 kleurige spellen, 4 tabellen, een geheugenkaart

Geschikt voor speciaal basisonderwijs, dyscalculie, groep 6 en ouder

© 2017 Sjerpa
info@sjerpa.eu
www.sjerpa.eu

Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht in de impact van dyscalculie op wiskunde binnen de 1e graad van de A stroom;
• uitbreiding van de instructiefase in functie van kinderen met dyscalculie en ernstige
rekenmoeilijkheden;
• concrete en praktische tools (stappenplannen …) om kinderen met dyscalculie en
ernstige rekenmoeilijkheden te helpen.

Heuninck • Van den Brande • D’eer

Kijk, de komma! telt 160 pagina’s

Een uitgekiende grondslag per grondslag benadering van het kommabegrip

de

Hilde & Co

Toen De komma vertelt uitverkocht was, besloot ze een grondig
bijgewerkte versie te maken. Samen met de co-auteurs Dagmar Mahieu
en Valerie Van den Brande, ook logopedisten bij de groepspraktijk Sjerpa,
ontstond er uiteindelijk een volledig nieuw boek.
De wisselwerking tussen de auteurs leidde tot nieuwe inzichten,
pedagogische kneepjes en heel veel spelmateriaal.

Nog lang niet uitgeteld (2000)
De komma vertelt (2004)
de Mathellispellen (2006)
het Breukenlabo (2007)
de praktijkboeken Rekenwereld tot 20, tot 100 en tot 1000 (2013)
en Metend rekenen (2014 - samen met Dagmar Mahieu en Laura
Corstiaens).

Kijk, de komma!

Het uitgangspunt hierbij is zoals steeds: eerst bij het kind het inzicht
uitlokken, daarna dit inzicht op speelse wijze inoefenen.
Daarom biedt Kijk, de komma! u ook een schat aan kleurige spellen en
toﬀe werkbladen.

Hilde Heuninck
Dagmar Mahieu
Valerie Van den Brande

Valerie Van den Brande
Silke D’eer

Rekenen met kommagetallen is niet eenvoudig. En met trucjes alleen red
je het niet. Het gaat om inzicht en begrip. Elke nieuwe rekenmethode zoekt
telkens opnieuw naar de beste oplossingen, maar desondanks struikelen
niet alleen rekenzwakke kinderen over die koppige kommagetallen!

Nog lang niet uitgeteld (2000)
De komma vertelt (2004)
de Mathellispellen (2006)
het Breukenlabo (2007)
de praktijkboeken Rekenwereld tot 20, tot 100 en tot 1000 (2013)
en Metend rekenen (2014 - samen met Dagmar Mahieu en Laura
Corstiaens).

Best lastig hoor, rekenen met breuken!
Kijk, de
komma! telt
pagina’s krijg
Rekenen
met160
breuken

je niet zonder slag of stoot onder de knie.

Natuurlijkgronslag
kunnen
brandjes
blussen
oplossingsstrategieën
Een uitgekiende
perwe
grondslag
benadering
vanen
hetsnelle
kommabegrip
aanleren,
maarspellen,
die werken
maar
korte termijn.
Toegang
tot 40 kleurige
4 tabellen,
eenop
geheugenkaart

Watvoor
écht
werkt,
is zorgen voor
een degelijke
Geschikt
speciaal
basisonderwijs,
dyscalculie,
groep 6 en koppeling
ouder

tussen de formules, de werkelijkheid en de verwoording.
Hierdoor begrijp je de rekensituatie.
Om je dit begrip eigen te maken, moet er geoefend worden.
veel plezier.

© 2017
Sjerpa
Liefst
met
info@sjerpa.eu
www.sjerpa.eu
uitgeverij

Therapeuten, leerkrachten en remedial teachers weten dat niet alleen
zwakke rekenaars het moeilijk hebben met kommagetallen.
In dit nieuwe praktijkboek bundelen de drie auteurs hun jarenlange
praktijkervaring om kommagetallen uit het verdomhoekje te halen.
Kijk, de komma! is een werkinstrument, naast uw methode. Het levert
deskundige achtergrondinformatie, nuttige tips en een schat aan
speelse werkbladen en toﬀe spelborden zodat kinderen weer met
plezier aan het kommarekenen gaan.

Boekentip
Breuken begrijpen, H. Heuninck, uitgeverij
Sjerpa
Kijk, de komma, H. Heuninck, uitgeverij
Sjerpa
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
wiskunde, eerste graad A-stroom
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
12 maart 2021 (Leuven)
Prijs
€ 130 pp
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,

komma!
Heuninck • Mahieu • Van den Brande

Rekenen met kommagetallen is niet eenvoudig. En met trucjes alleen red
je het niet. Het gaat om inzicht en begrip. Elke nieuwe rekenmethode zoekt
telkens opnieuw naar de beste oplossingen, maar desondanks struikelen
niet alleen rekenzwakke kinderen over die koppige kommagetallen!

Breuken Begrijpen

• We kijken eerst geïsoleerd naar het fenomeen ‘dyscalculie’ en zijn varianten. Wat
doet het met kinderen en jongeren, wat zijn veel voorkomende trajecten, welke
keuzes worden er vaak op het niveau van de basisschool gemaakt.
• Vervolgens bekijken we de impact van dyscalculie op de verschillende aspecten van
getalkennis uit 1A. En vooral, wat kun je als leerkracht wiskunde of als lid van het
zorgteam voor de pechvogels betekenen. Bij ieder item bespreken we de aard en
herkomst van de moeilijkheden, op welke manier je nog onderbouwend kunt werken
en welke hulpkaarten of andere middelen de jongeren nog kunnen ondersteunen.
• In het derde deel maken we dezelfde oefening voor de verschillende aspecten van
meetkunde op het niveau van 1A.
• En tot slot maken we de uitbreiding naar het 2e jaar van de A-stroom.

Uitdaging 5

Wiskunde

Ondersteun rekenzwakke jongeren in de B-stroom
Waar struikelen zij en welke ondersteuning kan hen helpen?
Hilde Heuninck

Kinderen worden niet plots rekenzwak bij de overstap naar het
secundair onderwijs. De meesten van hen hebben er al een lange
weg opzitten. Ondanks verlengde instructie, extra zorg op school,
buitenschoolse therapeutische hulp blijven zij het moeilijk hebben
met wiskunde op secundair niveau.
Dyscalculie bestaat, zoveel is duidelijk. Maar de impact van
dyscalculie is veel minder duidelijk. Aan de ene kant zijn er veel
varianten en gradaties en aan de andere kant gaat iedere jongere
op een andere manier met zijn mogelijkheden en moeilijkheden

“Deze nascholing is een van de weinige
nascholingen waar je met de tips & tricks
effectief aan de slag kan gaan in de klas. Ik
heb heel veel bijgeleerd om mijn leerlingen
nog beter te begeleiden in de b-stroom.”
– Elke –

om. Natuurlijk wil je hen ondersteunen maar tegelijkertijd wil je het
curriculum van je vak bewaken.
Deze studiedag kent drie grote delen:
• We kijken eerst geïsoleerd naar het fenomeen ‘dyscalculie’ en zijn varianten. Wat
doet het met kinderen, wat zijn veel voorkomende trajecten, welke keuzes worden
er vaak op het niveau van de basisschool gemaakt, welke compensaties zijn courant
en wat is de impact hier allemaal van.
• Vervolgens bekijken we concreet hoe je het gevorderd rekenen (breuken, decimale
getallen, meetkunde, metend rekenen) nog met hen kan doorwerken en hoe je het
hoofdrekenen kunt ondersteunen.
• In een derde deel bekijken we hoe je deze rekenzwakke kinderen naar de doelen van
de eerste graad B-stroom kunt begeleiden.

Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht in de impact van dyscalculie op wiskunde binnen de eerste graad van de B
stroom;
• uitbreiding van de instructiefase in functie van kinderen met dyscalculie en ernstige
rekenmoeilijkheden;
• concrete en praktische tools (stappenplannen …) om kinderen met dyscalculie en
ernstige rekenmoeilijkheden te helpen.

Boekentip
Breuken begrijpen, H. Heuninck, uitgeverij
Sjerpa
Kijk, de komma, H. Heuninck, uitgeverij
Sjerpa
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
wiskunde, eerste graad B-stroom
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
27 november 2020 (Gent)
Prijs
€ 130 pp
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Cultureel bewustzijn

Artistieke vorming
Multidisciplinair kunstzinnig werken.
Oetang

In deze sessie leer je beschouwen, creëren en reflecteren met
leerlingen, drie belangrijke competenties binnen artistieke vorming.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden ontdek je
mogelijkheden hoe verschillende kunstvormen op elkaar kunnen
inspelen. Je onderzoekt hoe je via sleutelvragen cultuur ‘op tafel’
kunt leggen en hoe je die verbindt aan concrete opdrachten. Via de
theorie van Cultuur in de Spiegel en de Zeppelin-didactiek krijg je
een stevig kader om verschillende kunstzinnige activiteiten mee uit
te werken.

Tijdens deze vorming leer je:
• wat het belang is van beschouwen, creëren en reflecteren binnen muziek, beeld,
drama, dans en media;
• diverse modellen hanteren om kunstvormen aan elkaar te koppelen;
• procesgericht werken met aandacht voor betekenisgeving in uitdagende
opdrachten.
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
artistieke vorming, eerste graad
A-stroom
Voorkennis
Je hebt ervaring in minstens een kunstvorm (beeld, drama, dans, muziek of
media).
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
19 oktober 2020 (Gent)
of
22 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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Levensbeschouwing

Interlevensbeschouwelijke competenties in het
secundair onderwijs
Versterk de interlevensbeschouwelijke competenties op school.
Naïma Lafrarchi

De Vlaamse samenleving is superdivers, niet alleen qua taal,
etnische achtergrond of cultuur, maar ook op levensbeschouwelijk
vlak. De superdiversiteit daagt de samenleving en de school uit om
“samen met elkaar te leven”. De school als minisamenleving is de
uitgelezen plek om leerlingen voor te bereiden op het samen-leven.
Via interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) leren jongeren
over elkaars levensbeschouwing.
Sinds januari 2016 zijn de interlevensbeschouwelijke competenties
een verplicht onderdeel van het leerplichtcurriculum. Hoe kun
je als leerkracht de ILC van leerlingen versterken en bevorderen?
Welke pedagogisch-didactische methoden zijn het best geschikt
om in een klas- en schoolcontext te werken aan de ILC? Je leert
op welke manier je de ILC kunt versterken binnen de klas- en
schoolcontext. Daarnaast leer je als onderwijsprofessional omgaan
met de levensbeschouwelijke diversiteit op school en in de klas.
We vertrekken van de interlevensbeschouwelijke competenties en
bekijken hoe je als leerkracht kunt ‘samen-werken’ om de ILC van de
leerlingen te versterken.
Tijdens deze vorming leer je:
• kennis en inzicht verwerven in de interlevensbeschouwelijke (ontwikkelings)
processen;
• opdrachten uitwerken waarbij je leerlingen stimuleert om zich te ontwikkelen:
kennis, vaardigheden, attitude, sociaal en levensbeschouwelijk;
• een leerschema opstellen waarbij interlevensbeschouwelijke competenties en
transversale einddoelen elkaar versterken;
• verscheidene werkvormen inzetten om interlevensbeschouwelijke competenties te
bevorderen en te versterken;
• concrete ILC-opdrachten uitwerken;
• samenwerken en ontwikkelen van ILC-opdrachten met collega’s.

Boekentip
Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties, de leraar als coach, N.Lafrarchi,
Lannoo Campus
Praktisch
Breng je eigen laptop mee.
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
17 maart 2021 (Berchem)
Prijs
€ 75 pp
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Talen

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.

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

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

– Heleen –

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.

– Sally –

Boekentip
Aan de slag met kamishibai, I. Umans, De
Eenhoorn
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
27 januari 2021 (Leuven)
Prijs
€ 65 pp
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Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn
Realisatie van de leerplandoelen “leesstrategieën en tekstbegrip”.
Kristien Hulstaert

In het nieuwe leerplan Klassieke talen voor de eerste graad (KOV)
staan leesvaardigheid en tekstbegrip centraal. Het hoofdstuk
‘Leesstrategieën en elementair tekstbegrip’ bevat negen doelen
waarmee we aan de slag moeten in de klas. We nemen deze doelen
onder de loep en bekijken hoe we ze via verschillende werkvormen
kunnen realiseren. Hoe activeer je op een tekstgerichte manier
voorkennis? Wat wordt er bedoeld met ‘leeseenheden’ en hoe
kunnen we leerlingen trainen in het onderscheiden daarvan? En op
welke manieren, andere dan vertalen, kan een leerling tonen dat hij
of zij de tekst begrepen heeft?
Tijdens deze vorming leer je:
• de leerplandoelen van het hoofdstuk ‘Leesstrategieën en elementair tekstbegrip’
kennen;
• via concrete voorbeelden hoe je de verschillende leerplandoelen kunt realiseren;
• wat er wordt bedoeld met ‘leeseenheden’ en hoe je je leerlingen kunt trainen in het
onderscheiden hiervan;
• op welke manieren een leerling tekstbegrip kan tonen zonder de tekst te vertalen.

Praktisch
Breng je handboek mee en indien mogelijk een laptop.
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten Latijn,
eerste graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
9 oktober 2020 (Leuven)
of
3 maart 2021 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
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Talen

Nederlands voor anderstaligen
Zorg voor een krachtige en taakgerichte leeromgeving.
Anja De Kimpe

Taalverwerving hangt samen met de leeromgeving en met de
interactie in de klas. Een krachtige, taakgerichte leeromgeving is
belangrijk. Er moet sprake zijn van een veilig en positief klimaat,
van betekenisvolle en functionele taken en van ondersteuning door
productieve interactie.
Het vormingsaanbod ondersteunt lesgevers NT2 bij het uitwerken
van interactieve werkvormen die de klaspraktijk krachtiger maken.
Daarnaast zoomen we ook in op woordenschatverwerving en
grammatica.
Deze vormingen richten zich naar: NT2-docenten van Centra voor
basiseducatie, centra voor volwassenonderwijs en leraren van
Okan-klassen.
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Vormingen voor
NT2-leerkrachten

Werk aan woordenschat
bij anderstalige adolescenten en volwassenen

Train de grammatica bij
anderstalige adolescenten en volwassenen

De kunst van het woordenschat
onderwijzen.

KISS-grammatica: keep it smart and
simple.

Vele taaldocenten zijn uitstekend
in het verklaren van woorden.
De controle-, reproductie-, en
productiefase worden echter
vaak vergeten. De cursisten
consolideren hierdoor de woorden
die ze productief moet kennen
onvoldoende. We vertrekken
vanuit enkele weetjes en mythes
over woordenschat om vervolgens
oefeningen te maken met behulp
van een stappenplan. We streven
naar de beste strategie om de
woorden te verduidelijken zodat
we tijdens de uitvoering van de
les geen tijd verliezen en veel
spreekkansen creëren. Tenslotte
verkennen we enkele oefeningen
om woordenschat te consolideren
met aandacht voor transfer.

We bekijken de verschillende
opvattingen over grammatica
onderwijzen. We onderzoeken
wanneer en hoe je best grammatica kan onderwijzen en
evalueren, rekening houdende met
de lerende. We toetsen dit aan de
hand van concrete grammaticale
voorbeelden..
Praktisch
Lees vooraf het hoofdstuk over grammatica van de syllabus van P. Bimmel.
Deze tekst bezorgen we je een week
voordien.
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
10 maart 2021 (Berchem)
• € 65 pp

Praktisch
Lees vooraf het hoofdstuk over grammatica van de syllabus van
P. Bimmel. Deze tekst bezorgen we je
een week voordien.
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
7 oktober 2020 (Gent)
• € 65 pp

“Ik heb veel nieuwe werkvormen geleerd en
ben me meer bewust van waarop ik precies
moet focussen bij mondelinge evaluatie.”

“Heel leerrijk. Leuke direct toepasbare ideeën
voor in de klas.”

– Arne –

– Sarah –

“Ik heb heel veel geleerd dat zowel voor
mezelf als voor de vakgroep interessant is.”
– Kato –

57

Uitdaging 5

Talen

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

Begrijpend lezen is een noodzakelijke vaardigheid om informatie
te verwerven en te verwerken en om studerend te kunnen lezen.
Leerlingen vinden dit niet eenvoudig, ook leerkrachten vinden het
lastig om een efficiënte maar ook boeiende les te geven.
Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend
luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden. Close Reading
geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een
boek of tekst echt te doorgronden. We laten je zien hoe je jouw
leerlingen als een detective op zoek leert gaan naar informatie,
hoe ze die informatie kunnen verwerken en structureren. Lezen
met de pen in de hand is een evidentie bij Close Reading. Op die
manier leren leerlingen eenvoudige notities te nemen bij het lezen.
Deze basisvorming helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het
anders en beter aan te pakken.
Tijdens deze vorming leer je:
• modelen;
• informatie verwerven en verwerken, structureren en presenteren;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• woordenschatstrategieën toepassen;
• lezen met de pen;
• notities nemen bij het lezen van teksten.

Boekentip
Close Reading, werken aan een dieper
tekstbegrip, D. Lapp e.a, Nederlandse
bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M.
Van Logchem, Pica
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
Nederlands en zaakvakken, eerste graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
2 oktober 2020 (Leuven)
of
9 maart 2021 (Gent)
Prijs
€ 85 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
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Grammar Rules, OK?
De plaats van grammatica in het moderne vreemde talenonderwijs.
Bruno Leys

In deze sessie gaan we na wat we kunnen leren uit recent
onderzoek omtrent Second Language Acquisition en Neurobiology
met betrekking tot de rol van grammatica bij taal leren. In hoeverre
kunnen we ons grammaticaonderwijs op basis van die inzichten

Nieuw!

efficiënter maken?
Samen bekijken we een aantal typische grammatica topics,
zoals passief, indirecte rede, onregelmatige werkwoorden,
werkwoordstijden … die vaak nog overwegend aan de hand van
regels aangebracht en ingeoefend worden.
We gaan in het grootste deel van de sessie proefondervindelijk
aan de slag met een aantal manieren om grammatica (vaak via
een meer lexicale weg) aan te brengen en in te oefenen. We
bekijken ook kritisch enkele typische oefenvormen en sturen die
bij tot effectievere activiteiten. We werken daarvoor met taalrijke,
authentieke contexten en veel visualisering. Via activerende
werkvormen en een grotere leerlingbetrokkenheid willen we zo het
effectieve leerresultaat vergroten en de leerlingen taalvaardiger
maken.
Tijdens deze vorming leer je:
• grammatica op een activerende en functionele manier in je lessen integreren;
• keuzes maken omtrent je grammatica-aanpak op basis van wetenschappelijke
inzichten omtrent taalverwerving;
• echte, contextrijke voorbeelden hanteren voor het aanbrengen en inoefenen van
grammatica.

Praktisch
Het toegelichte lesmateriaal is overwegend
in het Engels, hoewel de navorming ook
inspirerend kan zijn voor leraren van
andere vreemde talen. Er wordt ook
gewerkt met enkele voorbeelden uit
andere vreemde talen.
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten Engels,
Duits en Frans
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
21 oktober 2020 (Gent)
Prijs
€ 65 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
indi
team

Eigenaarschap van leren
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Evalueren
indi

Nieuw!

indi
team

Beoordeel talige opdrachten door comparatief te werken
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Evalueren vraagt visie en beleid

65
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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. Leren zichtbaar maken 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.
HET ONDERZOEK VAN PROF. JOHN HATTIE

Professor
John Hattie, University of Melbourne
Het Leren zichtbaar maken onderzoek is gebaseerd op meer dan 1.400 meta-analyses van meer dan 90.000
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
Hoe heb je het meeste impact
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

op het leren van je leerlingen?
Precies dat is het verhaal achter
de cijfers! Leren zichtbaar maken
is een manier van werken in het
onderwijs die uitgaat van het leren

-0.1
0.0

in plaats van het lesgeven. Zowel in

0.2

de praktijk als in de wetenschap is
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

deze aanpak bewezen. Leerlingen
leren, maar ook de leraren en de
directie. Iedereen is betrokken en
heeft een eigen rol. Als leerkracht

1.0

ontdek je hoe je je leerlingen kunt

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.

uitrusten met de juiste bagage
om straks de wijde wereld in te
trekken.
De onderzoeksresultaten van

5

prof. John Hattie zijn vertaald naar
een praktisch stappenplan om in
de klassen en de hele school te
implementeren. Meer dan 100 000
leraren en directies in meer dan 16
landen gingen je voor.

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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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.

Boekentip
Leren zichtbaar maken, J. Hattie, Abimo &
Bazalt
10 mindframes om leren zichtbaar te maken,
J. Hattie & K. Zierer, Pelckmans Pro en
Bazalt

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) secundair onderwijs
• Voorkennis
Kennis van het werk van John Hattie
is aanbevolen.
• Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
10 maart 2021 (Leuven)
• € 85 pp

• (Buitengewoon) secundair onderwijs
• Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
22 oktober 2020 (Gent)
of
2 maart 2021 (Berchem)
• € 130 pp
• Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Vanaf € 1200 voor 6 uren (25 p)

Tip
De vorming over de 10 mindframes vind
je op p. 69

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

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

– Bieke –

– Mijn oogappel en de ark, Marke –

“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. 68
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Beoordeel talige opdrachten door comparatief te
werken
Hoe talige opdrachten valide en betrouwbaar beoordelen en hoe leerlingen van
vergelijken kunnen leren.
Maarten Goossens
Je krijgt meer inzicht in de huidige manieren om talige opdrachten
te beoordelen (o.a. criterialijsten) en in een innovatieve manier nl.
door comparatief te werken. We bieden een mix aan: je gaat zowel
aan de slag met de beoordelingstechnieken en je maakt kennis met
onderzoeksbevindingen over kwaliteitsvol beoordelen, zowel door
leerkrachten als door leerlingen. Daarnaast is er plaats voor reflectie
over hoe kwaliteitsvol beoordelen door leerkrachten en door
leerlingen kan worden gestimuleerd in de dagdagelijkse lespraktijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• wetenschappelijke inzichten over beoordelen;
• wat comparatief beoordelen is;
• hoe je comparatief beoordelen kunt toepassen in je klaspraktijk.
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Praktisch
Breng je laptop mee.
Wie
Secundair onderwijs: leerkrachten
Nederlands en Moderne vreemde talen
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
4 december 2020 (Leuven)
of
5 februari 2021 (Turnhout)
Prijs
€ 65 pp
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Evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school.
Jan Gilté

De kenmerken van een goede evaluatiepraktijk tonen het meteen:
de lat ligt hoog! En een hoge lat vraagt beleid. Hoe bouw je een
evaluatiebeleid op en wat kan het opbrengen?
We vertrekken van een eenvoudige mindmap met basisvragen: wie,
wat, wanneer, waarom, hoe?
• Wat is de startvraag?

Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs

• Wat betekent dat voor de klaspraktijk?
• En wat betekent dat voor de andere basisvragen?

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
1 februari 2021 (Gent)

• En tot slot: waartegen zeggen we nu ‘ja’?
Tijdens deze vorming leer je:
• de verwachtingen van ROK;
• wat evalueren inhoudt;
• de kenmerken van goede evaluatiepraktijk te benoemen;
• functies evalueren.

Boekentip
Evaluatiepraktijk op school, K. Harre, J.
Vanhoof en L. Smeyers, Politeia
Toetsrevolutie, D. Sluijsmans en R. Kneyber,
Phronese
Formatieve assessment integreren in de
praktijk, D. Wiliam en S. Leahy, Bazalt

Prijs
€ 65 pp

Nieuw!

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

™

66

legende
team Teamgerichte vorming

indi Individugerichte vorming

Uitdaging 7

Impact
Functioneringsgesprekken met impact

68

team

Hoe je denkt over je lesopdracht bepaalt het leersucces van
je leerlingen
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team

Je impact als leerkracht vergroten
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Zorg voor jezelf
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team

Correct stemgebruik
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team

Veerkrachtig voor de klas
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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.

Wie
Secundair onderwijs: directie, pedagogische en interne begeleiders
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
21 januari 2021 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp

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.
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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.

Boekentip
10 mindframes om leren zichtbaar te maken,
J. Hattie & K. Zierer, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
Voorkennis
Kennis van het onderzoekswerk van John
Hattie is aanbevolen, zie p. 62
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

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.
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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

Nieuw!

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
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.

Boekentip
Je impact als leerkracht vergroten, A. Jehaes
& L. Moortgat, Pelckmans Pro
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
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’)

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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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.
Praktisch
Doe losse kledij en gemakkelijke
schoenen (geen hoge hakken) aan.
Wie
(Buitengewoon) secundair onderwijs
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)

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.
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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) secundair onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Tenz-inspiratiedag
Kom langs op onze inspiratiedag rond samen lesgeven.
Laat je meeslepen door boeiende sprekers uit de onderwijswereld
en ga concreet aan de slag tijdens verschillende workshops.

T en z - d a g

INSPIRATIEDAG: CO-TEACHING
10 februari 2021, Berchem
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.
Meer weten? Zie p. 13
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