Versterk jezelf en je team!
Bij vormingscentrum Tenz vind je de juiste ondersteuning om jou en jouw team op weg te helpen.
Het Tenz-aanbod is opgebouwd rond vier actuele kernthema’s:

kernthema 1

schoolontwikkeling
Bouw samen met je team aan een positief
schoolklimaat. Zet in op samenwerken
in team en verbindende communicatie
(met ouders), welbevinden van de leerkracht, teamteaching en antipestbeleid.
Sleutel aan een gedragen schoolvisie- en
organisatie.

kernthema 3

krachtige leerprocessen
Onderzoek hoe je leerprocessen kunt
ondersteunen, van instructie tot evaluatie. Betrek leerlingen bij je leeractiviteiten
met activerende werkvormen. Versterk
je didactische vaardigheden en speel in op
specifieke leernoden. Stimuleer eigenaarschap en reflectie bij de leerlingen.

kernthema 2 – welbevinden en

leerlingenbegeleiding

Creëer een warm klasklimaat waarin
iedereen tot zijn recht komt. Begeleid
leerlingen in hun socio-emotionele
ontwikkeling en ga op een constructieve manier om met moeilijk gedrag.
Versterk je in het omgaan met leerlingen
met een specifieke zorgvraag.

kernthema 4

vakdidactiek
Ontdek de nieuwste ontwikkelingen
binnen diverse leergebieden en laat je
inspireren door tal van (vak)didactische
inzichten. Versterk je lespraktijk door
samen na te denken over een efficiënte
vakdidactische aanpak.
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Praktische info
Inschrijven

Contactinformatie

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.

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

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 via info@tenz.be.

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

Schrijf je in via

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.

tenz.be

Volg een vorming in

Turnhout

Hasselt
Brussel

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

Individugerichte vorming

Trajecten

Fysiek aanbod
Sta je voor een specifieke uitdaging of heb je een
bijzondere interesse waarin je je wil verdiepen? Werk je
graag met tastbare materialen en wil je live in interactie
met de lesgever? Kies dan uit het fysiek aanbod om
je expertise verder uit te breiden. Tijdens de vorming
is er tijd om ervaringen uit te wisselen en informele
gesprekken met collega’s van andere scholen te voeren.

Duurzame implementatie
Een traject is een doordachte reeks vormingsmomenten
met als doel een duurzame implementatie en een sterke
betrokkenheid en gedragenheid te genereren. Tenz wil
duurzame schoolontwikkeling stimuleren door een
intense samenwerking met en ondersteuning van onze
expertteams.

Digitaal aanbod
Wil je van thuis uit digitaal inspiratie opdoen of je
verdiepen in een thema? Kies je voor flexibel en digitaal
leren, dan vind je naast het fysieke aanbod een waaier
aan thema’s die digitaal aangeboden worden, interactief
waar mogelijk en concreet gericht naar de klaspraktijk.

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.

Tenz-inspiratiedag
We bieden dit jaar twee Tenz-inspiratiedagen aan. Kom
langs voor nieuwe inzichten en concrete inspiratie rond
pesten (zie p. 23) en evaluatietools voor je dagelijkse praktijk
(zie p. 69). Tijdens interactieve workshops krijg je heel
wat praktische tips en is er ruimte voor uitwisseling met
andere leerkrachten.

T en z - d a g

T

Trajectverloop
Teams kunnen op maat een traject samenstellen
op basis van het aanbod. Elk traject start met een
gratis intake dat uitmondt in een voorstel voor een
plan van aanpak en een offerte. Het traject is vooraf
vastgelegd maar kan in samenspraak flexibel aangepast
worden. Elk traject start met een basissessie, gevolgd
door diverse vormings- en overlegmomenten. Door
tussentijdse oefenmomenten en terugkoppeling werken
we aan een concrete vertaling naar de praktijk.

Procesbegeleiding

P

Veranderingsproces
Een procesbegeleiding vertrekt vanuit een specifieke
uitdaging waar het team voor staat. Samen met experts
onderzoek je hoe je van de bestaande situatie kunt
groeien naar een gewenste situatie. Na een grondige
analyse in een intakegesprek maakt het expertteam in
overleg een voorstel op.
Procesbegeleiding
Een proces is een intense samenwerking tussen de
expert en de interne projectleider en/of een kernteam
van de school. Ze volgen het proces op en koppelen
regelmatig terug. Onderdelen van het proces kunnen
zowel op teamniveau (teamoverleg, werkmomenten),
in kernteams/deelgroepen (opvolging, intervisie) of
individueel (klasbezoek, coachingsgesprekken) verlopen.
Er is zowel aandacht voor de concrete klaspraktijk als
voor beleidskeuzes van de school.
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Kernthema 1

Schoolontwikkeling
Bouw samen met je team aan een positief schoolklimaat. Zet in op samenwerken in team
en verbindende communicatie (met ouders), welbevinden van leerkracht, teamteaching en antipestbeleid.
Sleutel aan een gedragen schoolvisie- en organisatie.
Tenz werkt voor dit kernthema graag samen met
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Schoolontwikkeling

Samenwerken in team

Verbindend communiceren in je schoolteam
Communicatie hanteren om de samenwerking in je team en verbinding op school
te optimaliseren.
Trainer BlaBla, Huis voor Verbinding

Geweldloze Communicatie (GC), Verbindende Communicatie (VC) of
Nonviolent Communication (NVC) is een wijze van communiceren

Nieuw

ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.
Geweldloze communicatie heeft de intentie tot verbinding en
reikt daarvoor een model aan met vier elementen, drie keuzes in
communicatie en meerdere achterliggende concepten.
Hoe kun je je eerlijk uiten, empathisch luisteren naar de ander en
toch dicht bij jezelf blijven, zeker in uitdagende momenten?
In de vorming onderzoek je hoe je in balans met jezelf kunt bijven en
met de ander zodat er verbinding kan ontstaan.
Dit is tegengesteld aan een communicatie waarbij je op
strategieniveau communiceert zonder eerst naar elkaars
onderliggende behoeften te kijken. De concepten en het model van
Geweldloze Communicatie ondersteunen je om zonder oordeel en
met verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeftes te
communiceren.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht verwerven hoe verbindende communicatie werkt;
• jezelf trainen in openstaan voor anderen en dicht bij jezelf blijven;
• aan de hand van concrete oefeningen stilstaan bij je communicatieproces.

Inspiratiesessie:
proeven van
Verbindende
Communicatie
Tijdens deze inspiratiesessie
maak je kennis met de uitgangspunten en basisvaardigheden
in Geweldloze of Verbindende
Communicatie. Aan de hand van
reflectie en uitwisseling pas je de
uitgangspunten toe op je eigen
werksituatie. Je krijgt ook verschillende korte oefenkansen om de
nieuwe inzichten te toetsen aan je
eigen taalgebruik. Jakhals en Giraf
worden voorgesteld en je krijgt
concrete voorbeelden waar communicatie soms vastloopt en hoe
Geweldloze Communicatie kan
bijdragen aan het creëren, herstellen of verdiepen van verbinding.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Verdieping
Basistraining – tweedaagse training
Verbindende Communicatie
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p)
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Schoolontwikkeling
Basistraining:
tweedaagse training
Verbindende
Communicatie
Tijdens de tweedaagse training
neem je de eigen communicatie
onder de loep en zoeken we
samen naar een communicatie
waar verbinding en keuze centraal
staat, voorbij het oordelen over
gelijk of ongelijk.
Je staat stil bij concrete voorbeelden waar communicatie soms
vastloopt en hoe Verbindende
Communicatie kan bijdragen
aan het creëren, herstellen of
verdiepen van verbinding. Dit
gebeurt zeer interactief zodat je
onmiddellijk kunt ervaren waar
Verbindende Communicatie
mogelijk iets kan bijdragen aan je
eigen communicatiestijl.
In het eerste deel krijg je inzichten
in het ontstaan van conflicten
en hoe communicatiepatronen
hiertoe bijdragen.
In het tweede deel maak je kennis
met een alternatief. De focus ligt
zowel op het zendgedeelte (hoe
druk je jezelf uit, met inbegrip
van het aanreiken van een taal
die de intentie ondersteunt?)
als op het ontvanggedeelte van
communicatie (hoe luister ik?),
waarbij verbinding met jezelf en
de ander centraal staat.

Thematische vervolgsessies
Tijdens deze vervolgsessie zet je de
verworven kennis uit de tweedaagse training om in je praktijk.
Op die manier oefen, integreer en
veranker je de nieuwe vaardigheden.
Je krijgt ruim de mogelijkheid om
met eigen situaties aan de slag te
gaan in de diverse oefeningen die
aan bod komen.
Mogelijke thema’s in een vervolgopleiding zijn: installeren van een
open feedback-cultuur, omgaan
met (eigen) kwaadheid, hoe beweging krijgen in situaties die volledig
lijken vast te zitten, hoe omgaan
met macht, hoe omgaan met
grenzen, evalueren en feedback
geven op een manier die bijdraagt
aan groei, communicatie die
verantwoordelijkheid en innerlijke
motivatie vergroot ...

Traject
Na een intakegesprek (voor of na
de inspiratiesessie) bouwen we
met jou graag een traject uit op
maat van jouw school.
We stellen een pakket samen op
basis van de basis- en vervolgsessies. Daarbij bespreken we hoe
je de aangeleerde vaardigheden
door het traject heen in de praktijk
kunnen zetten. Een dergelijk
traject geeft een boost aan de
communicatie in je team.
• Meer info via info@tenz.be
• Prijs: op aanvraag

T

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Basistraining - tweedaagse training
Verbindende Communicatie
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p)

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Inspiratiesessie: proeven van Verbindende
Communicatie
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Schoolontwikkeling

Samenwerken in team

Stimuleer teamwerking binnen je school
Als een team (beter) leert samen-werken, wordt plots alles mogelijk.
Pieter Mertens

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, versterk je
het welbevinden van de collega’s en werk je toe naar een klimaat
waarin groei en ontwikkeling mogelijk is.
In de vorming sta je stil bij de verwachtingen en de bestaansreden
van een schoolteam. Een kader verduidelijkt de inzichten in de
groepsdynamiek van teams. Op basis daarvan houdt je je eigen
team een spiegel voor en ga je op zoek naar wat je nodig hebt om
verder samenwerken te optimaliseren.
Dit alles komt op een veilige en verbindende manier aan bod.
Theorie en praktijk worden met elkaar verweven. Want … als een
team er blijvend in slaagt om samen te werken, wordt plots alles
mogelijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzichten verwerven over de werking van groepen en van teams;
• een aantal principes van verbindende communicatie hanteren;
• dimensies verkennen die het leefklimaat bepalen;
• hoe je deze manier van spreken en werken als team kunt bestendigen in de
dagelijkse werking van je school (intervisie).
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Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1100 voor 6 uren (25 p)

Schoolontwikkeling

Samenwerken in team

Herstelgericht werken op school
Groeikansen voor de hele school.
Anouk Vroemans

Bij een probleem of conflict (ruzie, vechtpartij, pesten, onbeleefd
gedrag) bieden klassieke straffen niet altijd een duurzame oplossing.
Deze maatregelen hebben geen blijvend effect omdat de leerling
niet geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen.
Een herstelgerichte benadering gaat op zoek naar een alternatief
voor een sanctionerend beleid. Het gaat om een integrale aanpak
gebaseerd op twee pijlers: positieve relaties - verbondenheid
en herstel in de relatie. In deze vorming verken je verschillende
methodieken om hiermee aan de slag te gaan in jouw klas- en
schoolcontext.
Dag 1

Je maakt kennis met de achtergrond (theorie) van herstelgericht werken. Je
leert de principes van een proactieve cirkel kennen en oefent samen met de
groep. Je leert de basisbeginselen van een herstelgesprek en oefent aan de
hand van een aantal cases.
Dag 2

Je maakt kennis met een geweldloze taal en houding. Je oefent de bouwstenen van verbindende communicatie aan de hand van concrete situaties. Je
leert een aantal herstelgerichte methodieken kennen zoals bijvoorbeeld een
herstelcirkel.
Tijdens deze vorming leer je:
• kennismaken met de (theoretische) principes van herstelgericht werken;
• de houding van de facilitator oefenen in diverse methodieken (proactieve cirkel,
herstelgesprek);
• de basisprincipes van verbindende communicatie kennen en gebruiken in concrete
situaties.

Boekentip
Herstelgericht handelen met leerlingen.
Groeikansen voor de hele school, M. Beerten
en T. Van Waterschoot, Gompel & Svacina
Bv
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be

P

Prijs
Op aanvraag
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Schoolontwikkeling

Welbevinden van de leerkracht

Omgaan met stress in het onderwijs
Je stress beheersen als leerkracht.
Eric Beke

Heb je het gevoel dat alles je meer energie kost dan vroeger? Dat
je vroeger efficiënter voor school werkte en meer plezier had in

Nieuw

de dingen die je deed? Misschien kun je je gedachten niet meer
stopzetten en lukt het moeilijk om de slaap te vatten? Misschien
ben je steeds vaker geïrriteerd en geraakt je geduld steeds sneller
op in de klas?
Stress hoort bij het leven en is ook nodig om te overleven.
Maar bij chronische stress gaan we uit onze reserves putten en
krijgen we allerlei klachten: lichamelijke klachten, psychische
klachten (concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen,
piekeren …), emotionele klachten (verhoogde prikkelbaarheid,
emotionele starheid, sneller huilen …) of kunnen we niet meer
ontspannen. Wanneer we deze klachten op tijd herkennen
en een persoonlijk plan kunnen opmaken om deze klachten
te kunnen opvangen, vermijden we dat we in een burn-out
terecht komen. We zoemen in op de relatie stress binnen een
specifieke onderwijscontext en geven heel concrete tips en
relaxatietechnieken om met stress om te gaan.

Tijdens deze vorming leer je:
• persoonlijke symptomen van chronische stress herkennen;
• stressbronnen eigen aan een onderwijscontext exploreren;
• een persoonlijk plan opmaken om met stress-klachten om te gaan;
• verschillende tips en technieken toepassen die je kunnen helpen je balans te
herstellen om opnieuw veel meer uit jezelf te halen, op school of thuis.

Boekentip
Rust voor je brein, L. Swinnen, Lannoo
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
27 januari 2023 (Hasselt)
Prijs
€ 130 pp
Webinar
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
17 maart 2023
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor 6 uren (25p)
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Schoolontwikkeling

Welbevinden van de leerkracht

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

In deze sessie sta jij als leerkracht centraal. Je job in het onderwijs
biedt mooie kansen en veel 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 passen bij je rol als leerkracht en voorbeelden uit de praktijk
verduidelijken deze inzichten. Duurzame acties kiezen als afsluiter,
versterkt je vitaliteit.
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 kennen die concreet vertaald worden naar het onderwijs en geduid
worden met voorbeelden uit de klaspraktijk.

Boekentip
Veerkrachtig voor de klas. Oplossingsgericht
werken met je sterktes, A. Jehaes, Politeia
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
16 november 2022 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp (incl. boek Veerkrachtig voor de klas)
Webinar
19u30 - 21u00:
6 oktober 2022
of
14u00 - 15u30:
1 februari 2023

D

Prijs
€ 40 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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Schoolontwikkeling

Welbevinden van de leerkracht

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

Basissessie: Je impact als leerkracht vergroten
Je impact als leerkracht vergroot wanneer je jezelf durft tonen en
je eigenheid inzet als troef. In deze sessie tonen we dat zelfreflectie
je handvaten geeft om inzichten te verwerven over je persoonlijke
voorkeuren. Je ontwikkeling doorheen je loopbaan en de balans
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 kunt samenwerken en
de verschillen in je team ziet als opportuniteiten. Inzetten op
complementaire sterktes vergroot zo je impact als schoolteam.
Tenslotte bekijk je je takenpakket waarderend en oplossingsgericht
om je motivatie te verhogen. Bewust kiezen waarin je je energie
steekt, maakt dat je goesting overhoudt om de inzichten uit de
vorming concreet te maken.
Tijdens deze vorming leer je:
• dat je als leerkracht impact hebt en dit kunt vergroten;
• je motivatie en werkplezier vergroten door keuzes te maken die bij jou passen;
• met aangereikte kaders inzetten op zelfreflectie om inzichten te verkrijgen over
jouw functioneren op school (en daarbuiten);
• duurzame keuzes maken in het samenwerken en inzetten op complementaire
sterktes;

Boekentip
Je impact als leerkracht vergroten, A. Jehaes
& L. Moortgat, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 690 voor 3 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren van het
boek Je impact als leerkracht vergroten
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Traject: Je impact in het onderwijs vergroten
Een traject met je team rond dit thema geeft de kans
om meteen schoolbreed en duurzaam aan de slag te
gaan. Het biedt naast het vergaren van inzichten ook
meteen ruimte aan het ‘schooleigen’ maken van de
inhouden uit het boek ‘Je impact als leerkracht vergroten’. Verschillende opeenvolgende sessies bieden
inhoud en ruimte om meteen de vertaalslag te maken
naar je school als organisatie. In een drie à viertal
momenten neemt de trainer je mee en toont deze je
vanuit kaders en herkenbare voorbeelden hoe je op
school het verschil maakt als leidinggevende, leerkracht, begeleider …. In een groeiportfolio op (jullie)
maat vind je (denk-)opdrachten die dit alles concretiseren.
Een eerste accent leggen we op de onderwijsprofessional zelf. Hoe kun jij als individu je bewust worden
van je persoonlijke voorkeuren en je eigen drijfveren?
Wat maakt dat bepaalde jobelementen je energie
opleveren en anderen net het tegenovergestelde doen?
Hoe komt het dat je bepaalde taken jarenlang met veel
plezier deed en dat die nu als energienemers aanvoelen? Hoe ontwikkelde jij je doorheen je loopbaan

en welke volgende stappen kun je zelf zetten? Hoe
bepalen externe factoren je welbevinden binnen de
schoolpoort?
In een volgend moment houd je de schoolteams tegen
het licht. Herken en erken je de individuele verschillen
en sterktes binnen je team? Kunnen jullie complementair samenwerken? Welke rollen nemen jullie op en zit
daar (voldoende) diversiteit op? Wat als het samenwerken (even) niet lukt? Hoe vergroot je de veerkracht
van je team?
En afronden doe je in het traject met een kritische
blik op je takenpakket op school. Welke taken doe je
erg graag? Ga je zeer nauwkeurig en (te) gedreven
aan de slag of kun je makkelijk afbakenen? Wat met
jobelementen waarop je geen invloed hebt? Wat als
opdrachten niet (meer) bij je passen? Hoe zet je in op je
eigen ontwikkeling en je professionalisering?
Er is doorheen een traject steeds ruimte voor de eigen
inbreng van de deelnemers en er wordt gewerkt aan
een concreet plan voor jullie organisatie.

Traject

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school
Creëer een sociaal veilige school zodat leerlingen optimaal leren en ontwikkelen.
Gecertificeerde KiVa-trainers: Gie Deboutte, Anoek Smeyers, Ilse Leenaerts,
Hanne Seldeslachts

Het antipestprogramma KiVa is van Finse oorsprong. Vrij
vertaald staat het Finse woord ‘kiva’ voor ‘fijn, leuk, tof’. Het KiVa
programma mikt dan ook op het versterken van het welbevinden
op school. Daarnaast zet het succesvol in op het voorkomen en
beter aanpakken van (cyber)pestproblemen, zeker bij kinderen van
de lagere school. Daarom zet KiVa sterk in op het ontwikkelen van
sociale vaardigheden. Kinderen verwerven inzicht in wat pesten is
en wat het met hen doet, gekoppeld aan de positie die ze binnen de
groep opnemen. In scholen die KiVa succesvol toepassen voelen ook
leerkrachten zich beter: de klassfeer verbetert en er wordt minder
gepest. Dankzij KiVa slagen leerkrachten er in pestproblemen
sneller en beter aan te pakken. Dit werkt een positieve sfeer in de
hand. KiVa-scholen krijgen tal van hulpmiddelen aangereikt. Die
dragen elk op hun manier bij tot het uiteindelijke doel: een school
waarin steeds meer kinderen verantwoordelijkheid nemen en zich
goed voelen, ook omdat ze niet langer worden gepest.

Waarom kiezen voor KiVa?
Kies voor KiVa en schep duidelijkheid voor leerkrachten bij de
aanpak van pestsituaties, versterk de sociale vaardigheden van je
leerlingen, bevorder het welvinden op school en verbeter het klas- &
schoolklimaat. Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerk

Meer weten?
kivaschool.be

van KiVa kan rekenen op een breed ondersteuningspakket dat
bestaat uit vormingen, het KiVa-pedagogisch handboek, telefonische
contactmomenten …

Maak kennis met het KiVa-programma:
Pestexpert Gie Deboutte laat je tijdens deze online kennismaking ontdekken hoe het Finse antipestprogramma KiVa jouw school kan versterken.
Je ontdekt hoe KiVa er in slaagt om (cyber)pesten te voorkomen, wat de
KiVa-aanpak uniek maakt, welke resultaten je dankzij KiVa mag verwachten en op welke ondersteuning jouw schoolteam kan rekenen.
• Basisonderwijs
• Webinar (Gratis mits registratie)
D
Halve dag, 14u00 - 16u00:
28 september 2022
of
Halve dag, 9u00 - 11u00:
15 februari 2023
• Teamgerichte vorming bij jou op school:
Onze KiVa-trainers staan klaar om KiVa te komen toelichten.
Inbegrepen in het basiscontract als je KiVa-school wordt.
Betalend als je school niet instapt in het KiVa-basiscontract:
vanaf € 600 voor 3 uren.
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KiVa-basistraject
Schrijf je in voor het KiVa-basistraject van twee
schooljaren en laat je schoolteam kennismaken
met KiVa. Start met het oprichten van een KiVakernteam dat zich verdiept in de materie en het
KiVa-programma voor de school uitwerkt. De
leden van het KiVa-kernteam zorgen ervoor dat
KiVa ingang vindt in de school. Het kernteam kiest
voor afstemming en samenwerking met andere
werkgroepen en zorgt ervoor dat iedereen mee is.
Pest- en cyberpestproblemen worden door het KiVakernteam aangepakt, samen met leerlingen, collega’s
en ouders. Na twee schooljaren ontvang je als school
het KiVa-basiscertificaat.
Het basistraject bestaat uit:

T

• kennismaking voor het schoolteam;
• driedaagse intensieve basistraining voor het KiVa-kernteam (zie p. 16);
• infoavond voor de ouders;
• twee terugkommomenten gericht op het delen van
goede praktijkvoorbeelden;
• één intervisiemoment waarop pestincidenten samen
worden bekeken;
• KiVa-lesmateriaal: KiVa-pedagogisch handboek, lesmappen ‘Onze klas ons team’, nieuwsbrieven voor de ouders
...;
• KiVa-monitor: digitale vragenlijsten om de KiVa-werking
jaarlijks te evalueren;
• KiVa-games: KiVa-game 1 (1ste t.e.m. 3de leerjaar) en de
KiVa-app Pulmikas (4de t.e.m. 6de leerjaar);
• ondersteuning door KiVa-trainers: twee telefonische
contactmomenten.

KiVa-experttraject
Eenmaal je als school het basiscertificaat hebt
behaald, kun je je inschrijven in het experttraject van
nog eens twee schooljaren. Vervolgens ontvang je als
school het KiVa-expertcertificaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is om het
KiVa-programma op school te blijven toepassen. De
continuïteit van dit beleid zorgt namelijk voor een
sterke daling van pestincidenten.

T

Het experttraject betaat uit:

• vervolgvormingen (twee dagdelen) voor het hele schoolteam;
• twee terugkommomenten gericht op het delen van
goede praktijkvoorbeelden;
• twee intervisiemomenten waarop pestincidenten samen
worden bekeken;
• extra informatie en materialen
• KiVa-monitor: digitale vragenlijsten om de KiVa-werking
jaarlijks te evalueren;
• KiVa-games: KiVa-game 1 (1ste t.e.m. 3de leerjaar) en de
KiVa-app Pulmikas (4de t.e.m. 6de leerjaar);
• ondersteuning door KiVa-trainers: twee telefonische
contactmomenten.

Vraag je
KiVa-folder en
offerte aan via
info@tenz.be

Boekentip
Onze klas, ons team, A. Smeyers,
E. Ockerman, T. Van den Berghe &
E. Schutjes, Pelckmans
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KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school
Creëer een sociaal veilige school zodat leerlingen optimaal leren en ontwikkelen.
Gecertificeerde KiVa-trainers: Gie Deboutte, Anoek Smeyers, Ilse Leenaerts,
Hanne Seldeslachts

Driedaagse intensieve kernteamtraining voor nieuwe KiVa-scholen
Thuiskomen in de KiVa-aanpak: van vorming naar actie op
school.
Deze training zit inbegrepen in het KiVa-basistraject.
Kernteams van diverse nieuwe KiVa-scholen doorlopen samen een driedaagse training.
Tijdens de eerste dag training leren de kernteams
deskundigheid ontwikkelen in het begrijpen,
analyseren en doelgericht aanpakken van (cyber)
pestproblemen. De kernteams krijgen een betere
kijk op hoe KiVa binnen de school ingang kan vinden.
Op de tweede dag krijgen de kernteams zicht op de
sleutelrol van de leerkracht. De leerkrachten raken
vertrouwd met het KiVa-handboek, de lesmaterialen en de KiVa-games. Ze maken kennis met de
KiVa-monitor en het KiVa zelfevaluatie-instrument.
Tijdens de derde dag krijgen de kernteams zicht op
de manieren waarop pest- en cyberpestproblemen
kunnen worden aangepakt. De teams oefenen
gespreksvaardigheden die nodig zijn bij het in gesprek
gaan met leerlingen, ouders en collega’s. De kernteams leren ten slotte methodieken kennen om acute
pestproblemen te stoppen.
Wie
Lager onderwijs
Basistraining voor het kernteam
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30:
20 oktober 2022 (Mechelen)
en
22 november 2022 (Mechelen)
en
13 december 2022 (Mechelen)

Driedaagse verdiepende training
voor nieuwe leerkrachten van KiVascholen
KiVa sterk(er) in de vingers.
Kiest jullie school ervoor om alle teamleden gefaseerd
een verdiepende KiVa-opleiding te geven?
Telt jullie KiVa-kernteam nieuwe gezichten die de
driedaagse training voor KiVa-teams nog niet hebben
gevolgd?
Ben je nieuw als directeur en ben je nog niet vertrouwd met KiVa?
Dat zijn stuk voor stuk goede redenen om al wie nood
heeft aan extra input over KiVa en de KiVa-werking
naar deze training te sturen. Deze driedaagse training
richt zich in het bijzonder tot scholen en schoolteams
die ondertussen vertrouwd zijn geraakt met de
KiVa-aanpak én waar het KiVa-kernteam en/of de
schooldirectie en/of andere leden van het schoolteam
uitkijken naar extra vorming over KiVa.
Deze training versterkt de expertise over KiVa in het
schoolteam, zorgt ervoor dat het hele KiVa-kernteam
dezelfde expertise deelt en dat ook jij, als directeur,
jouw leidinggevende rol ten volle kunt opnemen. Zo
houden jullie de KiVa-werking op peil en vergroot de
kans op duurzaam succes.
Wie
Lager onderwijs: scholen en schoolteams die al langer met
KiVa aan de slag zijn.
Individugerichte vorming
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30:
24 januari 2023 (Gent)
en
17 februari 2023 (Gent)
en
14 maart 2023 (Gent)
Prijs
€ 400 pp (incl. extra KiVa - handboek)
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Driedaagse verdiepende training voor
gevorderde KiVa-kernteams
KiVa-training voor scholen die hun reeds geschoolde KiVakernteam verder willen professionaliseren.
Deze driedaagse training richt zich uitsluitend tot
kernteams die de basistraining gevolgd hebben. Ze
zijn reeds vertrouwd met de KiVa-visie en -praktijk.
KiVa-kernteams die deze training bijwonen vormen
een lerend netwerk. Samen met andere kernteams
verwerven jullie nieuwe inzichten, zetten jullie in op
communicatie en groepsdynamiek en buigen jullie
zich over lastige casussen van pesten en moeilijk
schoolgedrag.
Deze training is een meerwaarde voor kernteams
die op zoek zijn naar zijn nieuwe inspiratie en willen
doorgroeien naar expertniveau.
Wie
Lager onderwijs: KiVa-kernteams die de basistraining gevolgd
hebben

KiVa-basiscertificaat

Individugerichte vorming
Drie volledige dagen, 9u30 - 16u30:
15 november 2022 (Berchem)
en
29 november 2022 (Berchem)
en
9 december 2022 (Berchem)
Prijs
€ 400 pp (incl. extra KiVa - handboek)

Katholieke Basisschool Triangel, Vlimmeren
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KiVa op kleutermaat
Veerkracht en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kleuters stimuleren.
Ilse Leenaerts en Hanne Seldeslachts

Willen jullie de KiVa-werking binnen jullie school laten starten in de
kleuterschool?
Kijken jullie uit naar KiVa-materiaal voor kleuters?
Wil jullie school vanaf de jongste leeftijd inzetten op sociale
veiligheid, weerbaarheid en sociale vaardigheden?
Dan is deze opleiding en het daarbij aansluitend materiaal een must
voor jullie kleuterteam.
Deze nascholing reikt KiVa-inzichten aan, geeft inzicht in de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters én laat jullie kennis maken
met het educatief pakket rond ‘Rik De Pauw’. Elke kleuterschool
krijgt hiermee de nodige handvaten voor een eigen KiVa-werking
en kan op die manier efficiënt meebouwen aan een fijn en veilig
schoolklimaat voor de hele school.
Dag 1 (halve dag)
Het eerste deel van deze vorming brengt jou/jullie schoolteam thuis in het thema
‘pesten’ en verduidelijkt wat het betekent om een KiVa- kleuterschool te zijn. Het
onderscheid tussen pesten, ruzie maken en plagen wordt uitgeklaard. Je leert hoe en
waarom pesterijen ontstaan en wat ze teweegbrengen in de groep. Via een oefening
bekijken jullie de werking van jullie eigen kleuterschool en verzamelen jullie tips om
werk te maken van een veilig klasklimaat.
Na deze vorming heb je een kijk op wat kleuters (op verschillende leeftijden) nodig
hebben om sociaal-emotioneel te kunnen ontwikkelen.
Dag 2 (halve dag)
Tijdens het tweede deel van deze vorming maak je kennis met het lespakket van ‘Rik
De Pauw’. Je leert een aanpak, werkvormen en activiteiten kennen die jou toelaten om
binnen de klasomgeving in te spelen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van (jouw)
kleuters.
Deze vorming bezorgt jou een meer diepgaande expertise over het stimuleren van de
zelfontwikkeling van kleuters. Dit gebeurt aan de hand van het lespakket van ‘Rik De
Pauw’.
Na deze dag kun je op een meer efficiënte manier aan de slag om bij kleuters de basis
voor veerkrachtontwikkeling, weerbaarheid en probleemoplossend vermogen te
helpen leggen.

Tijdens deze vorming leer je:
• preventieve basisinzichten verkennen
die toelaten effectief in te zetten op
een fijn en veilig schoolklimaat;
• tips verzamelen om sociaal-emotionele
vaardigheden en probleemoplossend
vermogen bij jonge kinderen te
stimuleren;
• kennismaken met het aanvullend
lespakket voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kleuters: Rik De
Pauw.
Wie
Kleuteronderwijs exclusief aanbod voor KiVa-scholen
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
25 november 2022 (Gent)
of
7 februari 2023 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor twee halve dagen
(25 p)
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Sterk in Pestpreventie
Werk maken van een effectiever (cyber)pestbeleid op school.
Gie Deboutte

Traject: sterk in Pestpreventie

Traject

Vlaamse basisscholen worden meer en meer uitgedaagd tot het ontwerpen en installeren van een schooleigen beleid om pesten en cyberpesten te
helpen tegengaan. Leerlingen, ouders en de brede schoolomgeving kijken
verwachtingsvol uit naar de stappen die gezet zullen worden.
Tenz reikt scholen een vormingstraject aan dat toelaat een eigen pestpreventiebeleid op poten te zetten. Dit traject steunt op sleutelelementen
uit succesvolle programma’s uit binnen- en buitenland. Na afronding van
het traject beschikken deelnemende scholen over:
– een uitgewerkte visietekst die houvast biedt aan het schoolteam, de
leerlingen en de ouders;
– een goed opgeleide kerngroep die de hele werking opvolgt en het
schoolteam mee op sleeptouw neemt;
– een werkplan om de visie om te zetten in gerichte acties en initiatieven;
– vertrouwdheid met een reeks van onderbouwde interventiemethodieken (om pest- en cyberpestproblemen aan te pakken);
– een uitgebalanceerd communicatieplan om met leerlingen, klasgroepen
en/of ouders in gesprek te gaan wanneer zich een probleem stelt.
Het traject bestaat uit een (online) intakegesprek en een reeks vormingsen werkmomenten. Die zijn er samen op gericht de kennis, de handelingsbekwaamheid en de motivatie van het schoolteam te versterken.
Tussentijdse opdrachten zetten de school op weg naar de uitbouw van een
school-specifiek beleid.
Trajecten op maat zijn mogelijk.

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans
Leven met een pestverleden, G. Deboutte,
M. Neuts en E. Schuerman, Cego
Publishers
Praktisch
Dit vormingspakket richt zich tot
individuele scholen en scholengroepen.

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.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: directie,
leerlingenbegeleiders en (zorg)leerkrachten. Leerlingen, ouders en CLB-medewerkers die actief betrokken zijn bij de
schoolwerking zijn eveneens welkom.
Traject (voor werkgroep en/of team)
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterke school
Inzetten op de meerwaarde van een uitdagende, verbindende en groene
speelplaats.
Gie Deboutte en Hanne Seldeslachts

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en
leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de
kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte
speelplaats werkt de verbondenheid tussen de kinderen en met
de omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er
tussen kinderen bestaat: leeftijd, gender, temperament, sociale
ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften.
Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en
worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren.
Vertrekkend vanuit de eigen schoolvisie wordt bekeken hoe het
speelplaatsgebeuren (nog meer) kan bijdragen tot de gezonde
ontwikkeling, de veerkracht en het respectvol samen omgaan
tussen de kinderen.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat je als team kunt ondernemen om te zorgen voor een fijne speelplaats en -tijd
voor alle kinderen;
• het schooleigen pedagogisch project vertalen naar initiatieven die het
speelplaatsgebeuren vorm geven;
• op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeterinitiatieven die de
kwaliteit van het speelplaatsgebeuren aanzienlijk optillen;
• een draagvlak tot stand brengen (bij de kinderen, de ouders en het team) om de
beoogde veranderingen te realiseren.
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Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Toezicht op de speelplaats
Wat als het fout loopt?
Gie Deboutte en Hanne Seldeslachts

Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de
buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een
ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat
anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een
slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming
met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen
worden tijdens deze training grondig verkend.
Vertrekkend vanuit een brede kijk op het speelplaatsgebeuren,
word je thuisgebracht in de kunst van positief toezicht doen. Daarna
verkennen we samen hoe je best omgaat met storend, kwetsend
en ander probleemgedrag. Elke deelnemer ontvangt een document
met 10 tips en adviezen.

Tijdens deze vorming leer je:
• pesten, plagen en ruzie maken van
elkaar te onderscheiden;
• gesprekstechnische en andere
technieken aanwenden om
probleemgedrag aan te pakken;
• de eigenheid van openlijk en stiekem
pestgedrag herkennen en weten hoe er
op te reageren;
• afspraken maken tussen wie
lesgeeft en wie toezicht houdt op de
speelplaats.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
20 oktober 2022 (Hasselt)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet
mee
Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid.
Gie Deboutte

De covid-epidemie heeft van het internet een nog belangrijkere
sociale ontmoetingsplaats gemaakt, ook voor leerlingen. Tiktok,
Instagram, Snapchat … zijn alom aanwezig. De Digisprong brengt
de online wereld nog dichterbij. Het toegenomen belang en de
stijgende afhankelijkheid van online communicatie vergroot de
kans op online probleemsituaties. Leerlingen krijgen te maken met
online pestgedrag en weten zich vaak geen raad. Ook omstaanders,
opvoeders en ouders krabben zich in de haren. Wat is de rol van de
school? Waar zet je als school best op in? Hoe help je cyberpesten
voorkomen? Wat reageer je best als het fout loopt?
Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet leerkrachten en
scholen op weg om een eigen antipestbeleid te ontwikkelen. Via
up-to-date kennis over pesten en cyberpesten lukt het deelnemers
om de basis te leggen voor een schooleigen antipestplan waarin
preventie, melding, incidentaanpak en nazorg elkaar vinden.
Succesvolle interventiemethodieken komen mee in beeld.
Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Verdieping
KiVa, samen bouwen aan een pestvrije
school: zie p. 14
Webinar
Halve dag, 9u00 - 12u00:
5 oktober 2022
Prijs
€ 50 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• 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).
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Tenz-inspiratiedag: (cyber)pesten stoppen, dat kàn
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen als basis voor een betere praktijk.
Gie Deboutte, Katelijne Van Lommel, Anoek Smeyers, Ilse Leenaerts,
Hanne Seldeslachts, prof. Hilde Colpin (KU Leuven) en
prof. Heidi Vandebosch (UAntwerpen)
Pesten en cyberpesten blijven een grote zorg. Leerlingen,
klasgroepen, scholen en gezinnen lopen ertegenaan. Deze
inspiratiedag is er op gericht om leerkrachten, directies, interne

T en z - d a g

leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, scholenondersteuners,
Nieuw

lerarenopleiders ... op weg te zetten naar een (nog) effectievere
aanpak.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten, bemoedigende
praktijkverhalen, onderbouwde interventie- en
begeleidingsmethodieken moedigen aan tot het versterken van de
eigen schoolaanpak en praktijk.
Tenz geeft toponderzoekers, experten en praktijkdeskundigen het
podium om al wie deelneemt op weg te zetten naar het versterken
van de eigen schoolpraktijk, zowel in het basis- als in het secundair
onderwijs.
Deze inspiratiedag wil een grensverleggende stapsteen zijn
voor het Vlaams onderwijs, want samen kunnen we pesten en
cyberpesten helpen terugdringen. Zo wordt elke school, elke klas
en elke lesgroep een leerplek waarin kinderen en jongeren tot volle
ontwikkeling komen.

Boekentip
Pesten en cyberpesten in het onderwijs,
G. Deboutte, Pelckmans
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren,
K. Van Lommel, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
13 februari 2023 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen in een schoolaanpak die het meest bijdraagt tot een veilig, warm en
leerversterkend schoolklimaat;
• praktijkverhalen van scholen beluisteren om pesten en cyberpesten succesvol te
bestrijden;
• wat je als leerkracht betekent en kunt doen om pestgedrag te helpen voorkomen;
• welke troeven je als leerkracht en leerlingenbegeleider/zorgleerkracht ter
beschikking hebt om remediërend aan de slag te gaan;
• op welke organisaties en mensen je beroep kunt doen bij het uitwerken van een
beleid om (cyber)pesten te helpen terugdringen.
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Teamteaching

Teamteaching: alleen gaat het sneller, samen gaat het
beter
Versterk je onderwijs door samenwerking.
Trainer Dagelijks Leren

Om een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen in het onderwijs, kiezen meer en meer scholen
of leerkrachtenteams voor teamteaching. Het is een organisatievorm met veel potentieel op leerling- en
leerkrachtniveau. Leerkrachten kunnen beter inspelen op verschillen in de klas, variëren in werkvormen
en aandacht richten op het psychosociaal welbevinden van de leerlingen. Je leert dagelijks bij door je
collega bezig te zien of door je visie en aanpak expliciet te laten maken. Ook op schoolniveau kan het een
meerwaarde bieden: teamteachen is een sterke manier om te professionaliseren of de horizontale en
verticale lijnen te bewaken.
Anderzijds is teamteaching een organisatievorm met een grote impact op de leerkrachten en de school.
Het doorbreekt routines en stelt de bestaande aanpak in vraag. Bovendien vraagt het middelen en
denkwerk om de taken anders in te vullen en de school anders in te richten.
Tijdens deze vorming leer je:
• kennismaken met verschillende vormen
van teamteaching;
• zicht krijgen op de voordelen en
mogelijke valkuilen van deze aanpak;
• een transfer maken van deze
organisatievorming in je eigen praktijk.

Inspiratiesessie teamteaching
Deze sessie zet in op het bieden van inspiratie: wat is teamteaching? Hoe
kun je het vormgeven? Wat is de meerwaarde op leerling- en leerkrachtniveau? En vooral: hoe begin je eraan? Vervolgens gaan we samen aan
het werk. De leerkrachten bespreken onderling wat zij zien als het doel
van teamteaching en hoe ze dat willen vertalen naar de klaspraktijk. Op
dat moment kun je rekenen op onze feedback en coaching, want er zijn
verschillende manieren om samenwerkend les te geven. We zoeken dan
een manier die goed voelt voor jullie school, leerlingen en visie. We leggen
de nadruk op wat werkt en welke valkuilen je best vermijdt.
Deze workshop is voor iedere leerkracht, directeur of onderwijsondersteuner die aan teamteaching wil beginnen, maar graag inspiratie krijgt
over hoe je dat het beste aanpakt, of voor elk team dat met teamteaching
begonnen is en tegen een aantal hindernissen botst. We bekijken teamteaching heel breed als elke vorm van samenwerkend lesgeven, of het nu
gaat over een sporadische samenwerking om vakoverstijgend een project
op poten te zetten, of over een structureel samenwerkingsverband tussen verschillende leraars die een flex-werking aanbieden om leerstof te
remediëren en verdiepen.
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
11 oktober 2022 (Gent)
Prijs
€ 75 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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Verandertraject teamteaching: ‘It takes
a team to teach’
In dit traject is er aandacht voor het pedagogischdidactisch plaatje: wat betekent teamteachen, hoe
kun je het vormgeven en hoe begin je eraan? Maar je
kunt het niet over teamteachen hebben zonder aan de
menselijke kant te werken: hoe werken wij samen, hoe
communiceer je open en direct, hoe creëren wij een
feedbackcultuur en hoe gaan we om met verschillende
snelheden in ons team?
Na een intakegesprek bouwen we met jou graag een
traject uit op maat van jouw school. Als deelnemende
school richt je een kerngroep teamteaching op die
het traject opvolgt. Tijdens het intakegesprek krijg je
ondersteuning om dit kernteam slim samen te stellen.
We stellen een pakket samen op basis van een aantal
basissessies en ondersteuningsmomenten:

Kennismakingsdag: een extra paar ogen en
handen
De vormingsmedewerker komt een dag participatief
observeren op je school. In zo’n dag draaien we een
dagje mee op je school om jullie werking, leerkrachten,
visie, leerlingen en dromen te leren kennen. Die dag
bestaat o.a. uit: een kennismakingsgesprek met de
kerngroep, deelname aan enkele lesmomenten,
informele gesprekken met de leerkrachten, een
rondleiding ... Op die manier kan de rest van het traject
op maat van jullie school plaatsvinden.

Inspiratiesessie met het schoolteam
Er wordt met het hele schoolteam aan het thema
teamteaching gewerkt. Wat is teamteaching? Welke
vormen kan het aannemen? Wat kunnen de meerwaarde of valkuilen zijn?
De leerkrachten gaan vooral ook zelf aan het werk. De
leerkrachten die zullen samenwerken, brainstormen
samen over hun doelen en visie en ze plannen hun
aanpak. Er is ruimte voor uitwisseling. Op het einde
van deze sessie gaat iedereen naar huis met een planning en een actiepunt.
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs

Vervolgsessies met het schoolteam
Het is ook mogelijk om een vervolgsessie met het team
in te richten rond teamteaching. Dit kan o.a. gaan
over: feedback geven en ontvangen, efficiënt vergaderen, het profiel van de leraar in het team, uitwisseling
of intervisie tussen de teams ...

Ondersteuning van het kernteam
Het kernteam krijgt hier ondersteuning om het traject
teamteaching op school vorm te geven. Er wordt in
overleg bepaald hoeveel momenten nodig zijn en
deze kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden. Er zijn
verschillende inhouden mogelijk voor deze ondersteuningsmomenten: opmaak actieplan en visie rond
teamteaching, acties teamteaching plannen en uitvoeren, een open feedbackcultuur op school creëren ...

Ondersteuning van de leerkrachten
Deze ondersteuningssessies zijn praktijkgericht en
vinden liefst op de klasvloer plaats. Je kunt de leerkrachtenteams laten ondersteunen naargelang hun
noden. Mogelijke invulling van deze ondersteuningsmomenten: een lessenreeks in teamteaching voorbereiden en/of samen geven, een werkvergadering
begeleiden, participatieve observatie en feedback,
bemiddeling bij conflict ...

Teamteaching: je doel bereikt?
Met teamteaching zetten we sterk in op de meerwaarde van het samen lesgeven. Daarom is het
belangrijk om te evalueren of je doel daadwerkelijk
bereikt is. In een complex proces als samenwerkend
lesgeven vraagt dit meer dan een kleine test of een
moment waarop we to do’s afvinken. We hebben
namelijk met het hele team een ambitie opgesteld,
we hebben die nagestreefd, we zijn erin gevlogen en
ongetwijfeld gebeurde dat met vallen en opstaan.
Tijdens dit teammoment gaan we met elkaar in
gesprek en proberen we antwoorden te zoeken, terugen vooruit te blikken.

Traject

Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Communicatie met ouders

Hoe van ouders bondgenoten maken?
Duurzaam versterken van de ouderbetrokkenheid op school.
Gie Deboutte

Ouders lopen vaak in de buitenbaan van de school. Daardoor
worden kansen gemist. Deze vorming verkent met behulp van
handige en beproefde tools hoe ouders bondgenoten kunnen
worden van de school. De opgedane kennis en tools stellen je in
staat om een gedragen visie en acties rond ouderbetrokkenheid uit

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
14 november 2022 (Leuven)

te werken.

Prijs
€ 65 pp

Inspraak, participatie, actieve betrokkenheid in het schoolgebeuren:

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

er zijn veel mogelijkheden om na te gaan hoe ouders (nog meer)
bondgenoot kunnen worden van de school. Scholen met een goede
ouderbinding halen hier voordeel uit: een warmer schoolklimaat,
meer gemotiveerde leerkrachten, frisse ideeën, extra helpende
handen, ouders die makkelijker bereikbaar zijn, kinderen die beter
presteren … Ook bij zorg en remediëring biedt een goed contact
met de ouders meer uitzicht op succes.

Tijdens deze vorming leer je:
• wat ouderbetrokkenheid inhoudt en welke meerwaarde het biedt voor de school;
• inzicht krijgen in hoe ouderbetrokkenheid werkt en kan worden verbreed;
• hoe je als team de ouderbetrokkenheid kunt versterken: in kaart brengen, evalueren
en versterken van de huidige aanpak op school door middel van weloverwogen
initiatieven;
• hulpmiddelen kennen en gebruiken om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
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Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

Schoolontwikkeling

Communicatie met ouders

Een goed gesprek met ouders, ook als het even spant
Ouders en school op één lijn.
Gie Deboutte

Het gebeurt dat kinderen of jongeren in de fout gaan: agressie,
pestgedrag, niet willen meewerken in de klas. Hoe ga je in gesprek
met de ouders als het even spant? Hoe richt je je als school tot de
ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders van een kind dat
zich niet oké heeft gedragen? Hoe vergroot je de kans op dialoog
en samenwerking met de ouders? Hoe win je ouders voor het
herstelgericht aanpakken van conflicten en pestgedrag?
Oudergesprekken aangaan maakt deel uit van je job als
leerkracht. Door ouders in hun rol en in hun bezorgdheden te
respecteren, vergroot je de kans op samenwerking en succes.
Zonder samenwerking wordt het lastig om scheve situaties recht
te trekken. Tijdens deze training krijg je inzichten en handvaten
aangereikt. Samen met de andere deelnemers zoom je in op
concrete gesprekssituaties (video’s en eigen casussen) en versterk je
je persoonlijke competenties.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
Tijdens deze vorming leer je:
• in gesprek 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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Visie- en schoolontwikkeling

Sleutelen aan visieontwikkeling voor je school
Samenwerken met het team aan een gedragen (pedagogische) visie op leren en
onderwijs.
Oetang

Elke school werkt vanuit een gedragen pedagogische visie, het
Procesbegeleiding

vertrekpunt van waaruit je keuzes maakt in de manier waarop je
je onderwijs vorm geeft. Is je pedagogische visie nog up-to-date? Is
het team bewust van de krachtlijnen van de visie en draagt ze die
met enthousiasme uit? Kunnen leerkrachten de visie verbinden aan
het leerplan en hun dagelijkse praktijk?
Door na te denken over en samen te werken aan een pedagogische
visie kun je toekomstgerichte keuzes maken en zorg je ervoor dat de
neuzen in dezelfde richting staan. Je legt accenten op kwaliteitsvol
onderwijs en geeft je school een gezicht.
In dit proces formuleer je de sterktes voor je school en zoek je naar
manieren om dit zichtbaar te maken.
Dit proces verloopt in verschillende stappen. Een procesbegeleider
begeleidt dit proces door middel van diverse concrete
denkoefeningen. Dat resulteert in een kernachtige pedagogische
visie.

Tijdens deze vorming leer je:
• gericht nadenken over wat kwaliteitsvol onderwijs betekent voor jouw school;
• een visie ontwikkelen en kernachtig formuleren en die zichtbaar maken;
• eigen accenten leggen in de schoolwerking en die als team uitdragen.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Visie- en schoolontwikkeling

Organisatie - ontwikkeling op school
Ondersteun leerprocessen door te sleutelen aan je schoolorganisatie.
Oetang

Schoolteams zijn meer en meer aan het nadenken hoe ze hun
visie op leren en onderwijs gestalte kunnen geven. Hoe kun je
in je organisatie je visie vormgeven? Wat betekent dit voor de

Procesbegeleiding

gebruikers? Hoe kunnen we onze organisatie herdenken en/of
optimaliseren? Hoe kunnen we hier geleidelijk stappen in zetten?
Deze vorming is een traject waarin een trainer je meeneemt in
een transitie van het huidige systeem naar een (eventuele) nieuwe
manier van onderwijs organiseren. Na een verkennend traject met
mogelijkheden onderzoek je samen welke stappen jullie willen
zetten. Je bekijkt voorbeelden uit binnen- en buitenland en gaat op
zoek naar wat wenselijk en haalbaar is in jullie context. Je maakt een
grondige analyse en gaat met ouders en medewerkers in gesprek. Je
zet doelen voorop en maakt een helder plan op om de transitie vlot
te laten verlopen met als doel het leren te optimaliseren.

Tijdens deze vorming leer je:
• verschillende organisatievormen kennen uit binnen- en buitenland;
• nadenken over voor- en nadelen van de huidige aanpak en de gewenste effecten
onderzoeken;
• hoe je een transitieproces opbouwt met alle stakeholders.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be

P

Prijs
Op aanvraag
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Kernthema 2

Welbevinden en
leerlingenbegeleiding
Creëer een warm klasklimaat waarin iedereen tot zijn recht komt. Begeleid leerlingen
in hun socio-emotionele ontwikkeling en ga op een constructieve manier om met moeilijk gedrag.
Versterk je in het omgaan met leerlingen met een specifieke zorgvraag.
Tenz werkt voor dit kernthema graag samen met

legende
team Teamgerichte vorming
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Nieuw

Inspiratiedag
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Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Warm klasklimaat en verbindend gezag

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas
Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren
komt.
Pieter Mertens en Anoek Smeyers

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 komen. Hoe kun je werken aan een klimaat dat groei en
ontwikkeling mogelijk maakt? Hoe kun je inspelen op de groep als je
weet dat de leerlingen in je klas sterk van elkaar verschillen? Welke
groepsdynamische inzichten inspireren ons om iedere groep op weg
te zetten?
Dag 1 (halve dag)
Tijdens de eerste halve dag verken je 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. Je ervaart de impact ervan op jezelf
en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot sta je stil bij de vraag: wat betekenen
deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?
Dag 2 (halve dag)
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. Je verdiept je 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? Inzichten uit o.a. Verbindend communiceren, Roos van Leary en Active Reviewing bieden een alternatief voor de praktijk.
Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Boekentip
Ontwikkeling in de groep, groepsdynamica
bij kinderen en jongeren, M. Luitjes en I. de
Zeeuw-Jans, Coutinho
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
10 oktober 2022 (Antwerpen)
of
26 januari 2023 (Hasselt)
of
20 maart 2023 (Gent)
Prijs
€ 130 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p) of
vanaf € 1200 voor 6 uren (25 p)

Traject

Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen over het klas- en schoolklimaat vanuit de preventiepiramide en
groepsdynamische kaders;
• bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school herkennen en
benoemen;
• een concrete aanpak installeren voor jouw klas en school vanuit de diverse
denkkaders.
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De vorming bouwen aan positieve
groepsdynamiek bieden we ook in een
traject aan. Hiermee spelen we nog
scherper in op de noden van de school.
Na een intakegesprek bouwen we
een trajectvoorstel op met diverse
contactmomenten. In overleg zoeken
we hoe het team de verworven inzichten kan implementeren door allerlei
opdrachten en reflectiemomenten.
Op die manier werken we aan een
effectieve professionalisering op de
werkvloer.
• Meer info via info@tenz.be
• Prijs: op aanvraag

T

Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Warm klasklimaat en verbindend gezag

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

Gezag, inspraak, respect en participatie zijn begrippen die
evolueren en voor veel leerkrachten een uitdaging vormen. Wat
kun je (nog) vragen van leerlingen? Hoe ver gaat participatie
en op welke manier willen we leerlingen (en ouders) inspraak
geven in het schoolgebeuren? Wat betekent respect? Wat
mogen we verwachten van leerlingen en van onszelf? Waarover
onderhandelen we en hoe ver gaan we in onderhandelingen? En hoe
reageren we op leerlingen die (onze) grenzen overschrijden?

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.

Veel schoolteams zijn op zoek naar een gepaste invulling van
begrippen als gezag, respect, streng zijn, autoriteit en 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
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Prijs vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Warm klasklimaat en verbindend gezag

Klasgroep in de knoop? De klasthermometer als
redmiddel
Een antwoord op negatief klasklimaat en onveilige relaties tussen leerlingen.
Gie Deboutte

Wie les geeft, ken het wel: een klasgroep waarin de sfeer
ondermaat is. Spanningen hopen zich op. Conflicten verpesten de
sfeer. Je leerlingen aarzelen om zich oprecht te presenteren. Angst
regeert.
De klasthermometer is een oplossingsgericht werkinstrument,
gegroeid vanuit de praktijk en gericht op het bespreekbaar maken
van zulke situaties. Ook pestsituaties die de hele groep in de
greep houden, kunnen door middel van dit instrument worden
omgebogen.
Op voorzet van de leerkracht houdt de klas zichzelf een spiegel
voor: leerlingen geven anoniem terug hoe ze zich voelen, hoe ze hun
klasgroep ervaren en wat ze nodig hebben om te kunnen groeien
naar een veilige, betrouwbare groep.
Deze vorming introduceert je in het groepsdynamisch denken
(Tuckman) en zet je op weg om je groep(en) goed in handen te
nemen. Loopt er wat fout dan kun je m.b.v. de klasthermometer
aan de slag gaan. Gedaan met het gemoraliseer. Je luistert, kijkt
toe en modereert. Via een open gesprek groeit de klas naar
nieuwe afspraken en een positieve groepscode: zo groeit er
opnieuw vertrouwen en creëer je een omgeving waarin leren en
samenwerken opnieuw mogelijk wordt.
Tijdens deze vorming leer je:
• de vijf fasen van een groepsproces (Tuckman) herkennen;
• herkennen welke dynamiek zich stelt in een groep die gekenmerkt wordt door angst,
agressie en een gebrek aan wederzijds respect;
• hoe je een positieve groepsdynamiek kunt helpen creëren;
• hoe je een negatieve groepsdynamiek kunt ombuigen;
• leerlingen zelf verantwoordelijkheid laten opnemen voor het installeren van een
veiligere en meer betrouwbare sfeer en omgang in de groep.
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Boekentip
De Gouden Weken 2.0. Groepsvorming en
ouderbetrokkenheid, B. Bijleveld, Eduforce
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
25 januari 2023 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Warm klasklimaat en verbindend gezag

Emotionele geletterdheid
(Jonge) kinderen leren omgaan met emoties.
An Michiels

Nieuw

Ook (jonge) kinderen krijgen te maken met gevoelens van vreugde
en trots, maar ook pijn en onveiligheid of gevoelens die voortvloeien
uit verlies- en conflictsituaties. Door kinderen van jongs af aan
goed te leren omgaan met hun emoties, kunnen we hen weerbaar
maken zodat ze ook later stevig in hun schoenen staan en gezonde
relaties kunnen aangaan. Maar hoe help je een kind daarbij? Vooral
heel gevoelige kinderen kunnen regelmatig overspoeld worden door
(heftige) emoties. Als volwassene schrikken we daar vaak zelf van.
Soms proberen we deze heftige gevoelens uit de weg te gaan of
stil te leggen uit angst voor de gevolgen. Toch weten we (uit eigen
ervaring) dat dit niet altijd een goede oplossing is.
In deze vorming ontdek je hoe je kunt omgaan met verborgen
emoties of emotionele uitbarstingen. Je krijgt tips om de aard van
de gevoelens te achterhalen en de signalen juist te interpreteren. Zo
leer je gepast reageren zodat je deze kinderen kunt leren omgaan
met hun emoties.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
14 oktober 2022 (Gent)
of
24 januari 2023 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

Tijdens deze vorming leer je:
• kinderen met heftige emoties reguleren;
• het verband ontdekken tussen emoties, behoeften en (lastig) gedrag;
• inzicht krijgen in cluster-emoties en hoe je kinderen kunt helpen ermee om te gaan.
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De taal van moeilijk gedrag
Gedragsmoeilijkheden bekijken vanuit verfijnd perspectief.
Katelijne Van Lommel

Wie met kinderen en jongeren werkt weet het: we worden steeds
meer uitgetest, uitgedaagd en uitgeput. En toch blijven we vaak op
dezelfde manier met gedragsmoeilijkheden omgaan. Wat als we
ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in
opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie
is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.
Zodra we vaststellen dat gedragsmoeilijkheden een nood, een
verborgen hulpvraag signaleren, sturen we onze koers bij. Dan
verleggen we het zwaartepunt van gedragskaarten, straf- en
beloningssystemen naar preventieve, ondersteunende interventies.
In deze vorming maak je kennis met de implementatie van een
Verfijnde Pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten
sterk verhoogt.
Basissessie (Halve dag)
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Welk verhaal willen kinderen
en jongeren die meermaals besproken worden ons vertellen? Vervolgens onderzoek
je wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen. We
maken de materie tastbaar en herkenbaar door praktijkvoorbeelden en eigen casussen. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
21 november 2022 (Hasselt)
Prijs
€ 150 pp (incl. boek Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen
en jongeren)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1300 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief één exemplaar Sprekende
harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag
bij kinderen en jongeren en één exemplaar
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag.

Vervolgsessie (Halve dag)
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch
handelen. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog
te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over
meer leerrijke alternatieven beschikken zonder grenzen of sturing te verliezen.
Tijdens deze vorming leer je:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende
gesprekstechnieken inzetten;
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die
leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten,
straf- en beloningssystemen.;
• moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.

Boekentip
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren,
K. Van Lommel, Pelckmans
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans

Traject: omgaan met
moeilijk gedrag

Deze vorming kunnen we ook in een
traject aanbieden waarin we samen
op zoek gaan naar een implementatie
van de aangeboden inzichten. Na
een grondige intake brengen we de
leervragen in kaart en maken we een
trajectvoorstel op waarin de basis- en
vervolgsessie zijn opgenomen. Tijdens
de vormingsmomenten spelen we in
op concrete casussen uit jullie praktijk
en voorzien we reflectie op de visie
en aanpak die we ons langzamerhand
eigen maken.
• Meer info via info@tenz.be
• Prijs op aanvraag

36

T

Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Omgaan met gedragsmoeilijkheden

De buitengewone taal van moeilijk gedrag
Gedragsmoeilijkheden in buitengewoon onderwijs vanuit verfijnd perspectief.
Katelijne Van Lommel

Het vraagstuk rond gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kost
ons heel wat energie. Problematieken worden complexer en het
zoeken naar antwoorden daarmee ook. Toch blijven we vaak op
dezelfde manier met gedrag omgaan. Wat als we ons verdiepen
in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende
proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie
is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.
Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis en de praktijk van
het buitengewoon onderwijs zoeken we naar een afgestemde
benadering van gedragsmoeilijkheden. In deze vorming werk je aan
de implementatie van een Verfijnde Pedagogiek die het comfort van
leerlingen én leerkrachten sterk verhoogt.
Basissessie (Halve dag)
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Wat willen kinderen en jongeren met dit gedrag ons vertellen? Je onderzoekt wat de meest aangewezen manier is
om moeilijk gedrag in kaart te brengen en staat stil bij de tijd- en energiebesteding bij
het omgaan met complexe problematieken. We maken de materie tastbaar en herkenbaar door praktijkvoorbeelden uit het werkveld van buitengewoon onderwijs. Na deze
vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Boekentip
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren,
K. Van Lommel, Pelckmans
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans

Vervolgsessie (Halve dag)
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch
handelen afgestemd op de specifieke doelgroep(en) van jullie organisatie. Hoe kunnen
we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het
individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten,
straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken zonder grenzen of sturing te verliezen.

Praktisch
Deze vorming wordt in overleg met de
organisatie afgestemd op de eigenheden,
ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun doelgroep(en).

Tijdens deze vorming leer je:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende
gesprekstechnieken inzetten.
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die
leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten,
straf- en beloningssystemen.

Wie
Buitengewoon basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
1 december 2022 (Antwerpen)
Prijs
€ 150 pp (incl. boek Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen
en jongeren)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1300 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief één exemplaar Sprekende
harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag
bij kinderen en jongeren en één exemplaar
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag
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Omgaan met complexe problematieken
Zorgzaam omgaan met combinaties van kinderpsychiatrische problematieken.
Katelijne Van Lommel

Complexe eigenheden en problematieken stellen kinderen, jongeren
en leerkrachten vaak voor uitdagingen. Labels zijn ondergeschikt,
de handleidingen zijn van belang: ASS, AD(H)D, Gilles de la Tourette,
cognitieve beperking, hechtingskwetsuur, trauma, depressie en
moeilijk gedrag. Op welke manier stemmen we ons via Verfijnde
Pedagogiek optimaal af op meervoudige zorgvragen van leerlingen?
Hoe vertalen kenmerken van deze combinaties van problematieken
zich in concreet gedrag op school? Theorie en praktijk lijken immers
meermaals wat verder uit elkaar te liggen. Kunnen we individuele
noden en groepsnoden preventief verenigen? En hoe bewegen we
ons op de balans tussen opvoeding en onderwijs?
In deze vorming onderzoek je hoe je kunt afstemmen op leerlingen
met complexe problematieken. Je leert kinderen en jongeren écht
te zien en dat zorgt ervoor dat hun leven en de klassituatie een stuk
eenvoudiger worden. De inhoud van deze opleiding krijgt specifiek
vorm op basis van de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en
problematieken van de doelgroep(en) in jullie organisatie.
Tijdens deze vorming leer je:
• de theorie herkennen in de praktijk, problematieken herkennen in concreet gedrag;
• kennismaken met een Verfijnde Pedagogiek, pedagogische tools om zorgzaam met
complexe problematieken om te gaan;
• balanceren in het evenwicht tussen zorg en leerstof, opvoeding en onderwijs.

Boekentip
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren,
K. Van Lommel, Pelckmans
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans
Praktisch
Bij de teamgerichte vorming wordt in
overleg met de organisatie afgestemd
op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun
doelgroep(en).
Wie
Buitengewoon basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
30 januari 2022 (Berchem)
Prijs
€ 150 (incl. boek Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen
en jongeren)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1300 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief één exemplaar Sprekende
harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag
bij kinderen en jongeren’en één exemplaar
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag.
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Verfijnde Pedagogiek van moeilijk gedrag
Leerkrachten begeleiden in de aanpak van gedragsmoeilijkheden.
Katelijne Van Lommel

Voor heel wat CLB-medewerkers, paramedici, leerlingbegeleiders,
zorgverleners en pedagogisch begeleiders staat het vraagstuk rond
moeilijk gedrag inmiddels wekelijks op hun agenda. Problematieken
worden complexer, het begeleiden van leerkrachten en teams
wordt uitdagender. En toch blijven we vaak op dezelfde manier met
gedragsmoeilijkheden omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit
dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties
voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Een nood,
verborgen hulpvraag die het kind of de jongere op dat moment niet
op een andere manier kan duidelijk maken. Dan is het tijd om ons de
taal van gedrag eigen te maken.
Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis alsook praktijkkennis uit
het werkveld van het gewoon en buitengewoon onderwijs kiezen
we voor een Verfijnde Pedagogiek om gedragsmoeilijkheden zoveel
mogelijk overbodig te maken. Het criterium van de aangereikte visie en
pedagogische tools is steeds: werkt deze aanpak in de praktijk of niet?
Zodra we ons verrijken met kennis over de achterliggende betekenis
van moeilijk gedrag, sturen we onze koers bij. Dan verleggen we het
zwaartepunt van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen naar
preventieve, ondersteunende interventies. Wie de taal van moeilijk
gedrag spreekt, heeft toegang tot oplossingen.
Basissessie (Halve dag)
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Welk verhaal willen kinderen
en jongeren die meermaals besproken worden ons vertellen? Vervolgens onderzoek je
wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen. Vanuit
praktijkvoorbeelden en eigen casussen wordt de materie tastbaar en herkenbaar. Na
deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.
Vervolgsessie (Halve dag)
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch
handelen. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog
te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over
meer leerrijke alternatieven beschikken. Je maakt kennis met een basisaanpak die
leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt zonder grenzen of sturing te verliezen.

Boekentip
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren,
K. Van Lommel, Pelckmans
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans
Praktisch
Bij een teamgerichte vorming wordt in
overleg met de organisatie afgestemd
op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun
doelgroep(en).
Wie
CLB-medewerkers, paramedici, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders en zorgverleners.
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
14 maart 2023 (Berchem)
Prijs
€ 150 pp (incl. boek Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen
en jongeren)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 700 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1300 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief één exemplaar Sprekende
harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag
bij kinderen en jongeren en één exemplaar
Sprekende harten, strijdende zwaarden.
Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij
moeilijk gedrag.

Tijdens deze vorming leer je:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende
gesprekstechnieken inzetten;
• de Verfijnde Pedagogiek implementeren om het comfort van leerlingen én
leerkrachten te verhogen.
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die
leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes te maken door stil te staan bij (neven)effecten hebben
gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.;
• moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.
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Omgaan met faalangst
Stimuleer zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.
Ilse Dewitte

Faalangst of angst om te mislukken doet zich voor in situaties
waarin een kind of jongere denkt te moeten presteren en hierbij,
vaak ten onrechte, gelooft dat de kans op mislukken groot is. Hoe
kun je faalangst preventief aanpakken tijdens het lesgeven? Hoe
ondersteun je ouders in de omgang met deze kinderen en jongeren?
Aan de hand van concrete voorbeelden maak je kennis met het
begrip faalangst en hoe je dit kunt herkennen. Je krijgt handvaten
aangereikt om het zelfvertrouwen bij je leerlingen op te krikken,
faalangst te voorkomen en/of aan te pakken thuis en op school. Je
staat stil bij de vormen, kenmerken en oorzaken van faalangst en
denkt na over je leerkrachtstijl.
Er is tijd en ruimte voor vragen, bedenkingen en bespreken van
eigen leerlingen.
Tijdens deze vorming leer je:
• de verschillende vormen van faalangst herkennen en leerlingen hierin coachen;
• (verdoken) faalangst herkennen en bespreekbaar maken;
• de do’s-and-don’ts bij de aanpak van leerlingen met faalangst;
• hoe je met ouders over deze problematiek kunt communiceren;
• je leerkrachtstijl kritisch bekijken en bijsturen waar wenselijk.

Boekentip
Survivalgids - Wat als je faalangst hebt?,
I. Dewitte, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
25 oktober 2022 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 130 pp (incl. boek Survivalgids - Wat als je
faalangst hebt?)
Webinar
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
10 maart 2023

D

Prijs
€ 90 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1200 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren Survivalgids - Wat als je faalangst hebt?
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DCD, wat doe je ermee?
Ondersteun leerlingen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis.
Barbara De Mey

Nieuw

Kinderen met ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD) hebben
vaak problemen met taken die een motorische vaardigheid vereisen.
Hierdoor hebben ze moeite met de uitvoering van dagdagelijkse
activiteiten thuis en op school. Hoe herken je (jonge) kinderen met
DCD? Wanneer trek je aan de alarmbel? Hoe kun je als leerkracht de
juiste ondersteuning bieden in de klas?
Tijdens deze vorming leer je:
• kenmerken van DCD herkennen;
• oog hebben voor de secundaire gevolgen van DCD;
• aangepaste maatregelen toepassen in de klasomgeving.

Boekentip
Developmental Coordination Disorder, H. Van
Waelvelde en B. De Mey, Acco
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 14u00 - 17u00:
15 november 2022 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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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!
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,
LannooCampus
Vriendschap, een GPS op Mars, K. Peeters,
LannooCampus
Praktisch
Alle aangereikte voorbeelden, tips en
adviezen worden afgestemd op de achtergrond van de aanwezige deelnemers.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
24 oktober 2022 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
“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 –
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ADHD: leerkrachten onder ‘druk’?
Omgaan met leerlingen met ADHD in de klas en op school.
Ilse Dewitte

In deze vorming sta je uitgebreid stil bij leerlingen met ADHD in
de klas. De ‘drukke’ leerlingen vragen veel extra’s binnen een ‘druk’
klasgebeuren met een druk (leerstof)programma in een ‘drukke’
maatschappij vol verwachtingen. Tijdens deze vorming krijg je
wetenschappelijke, maar vooral erg praktijkgerichte informatie
rond het functioneren van deze leerlingen binnen en buiten de klas.
Je leert samenwerken met ouders en kennismaken met de do’s
en dont’s in de aanpak. Ten slotte ga je dieper in hoe je zorg kunt
verlenen door te werken met het ADHD-zorgpad (webtool).
Tijdens deze vorming leer je:
• een gedetailleerd inzicht verwerven in het functioneren van leerlingen met ADHD;
• concrete ideeën verkennen om met deze leerlingen in de klas/op school aan de slag
te gaan en met ouders samen te werken;
• gerichte zorg aanbieden aan leerlingen met ADHD-kenmerken.

Boekentip
Survivalgids - Wat als je ADHD hebt?, S. Van
De Voorde en A. Nys, Pelckmans
ADHD-traject.be
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
10 februari 2023 (Gent)
Prijs
€ 130 pp (incl. boek Survivalgids - Wat als je
ADHD hebt?)
Webinar
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
22 november 2022

D

Prijs
€ 90 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1200 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren Survivalgids - Wat als je ADHD hebt?.
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Hooggevoelige kinderen
Omgaan met hoogsensitieve en wilskrachtige kinderen.
An Michiels

Nieuw

Heel wat (hoog)gevoelige kinderen hebben naast een grote
gevoeligheid ook een ijzersterke wil. Ze zijn enthousiast,
nieuwsgierig en avontuurlijk maar tegelijk ook vaak overstuur en
prikkelbaar. Als ze overprikkeld zijn, hebben ze het vaak moeilijk om
zelf terug rustig te worden. Emotionele uitbarstingen en moeilijk
inslapen of doorslapen zijn daarvan het gevolg. Deze ‘vurige
kinderen’ stellen hun opvoeders (ouders, leerkrachten) voor de
uitdaging om hen een gezonde balans te helpen vinden en redelijke
grenzen te stellen.
Hoe kun je gevoelige en wilskrachtige kinderen het best begeleiden
zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke liefdevolle mensen? Hoe
ontmijn je moeilijke situaties en verkrijg je meer harmonie?
Tijdens deze vorming krijg je inzicht en praktische tips over het
omgaan met hooggevoelige en temperamentvolle kinderen. Je krijgt
kapstokken om écht contact met elkaar te maken en de ander beter
te leren begrijpen. In deze vorming is ruimte voor eigen concrete
voorbeelden en persoonlijke vragen.

Boekentip
Survivalgids – Wat als je hoogsensitief bent?,
A. Michiels, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
18 november 2022 (Hasselt)
of
6 februari 2023 (Gent)
Prijs
€ 75 pp (incl. Survivalgids - Wat als je hoogsensitief bent?)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 570 voor 3 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren Survivalgids - Wat als je hoogsensitief bent?.
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Tijdens deze vorming leer je:
• een hoogsensitief, wilskrachtig kind herkennen;
• omgaan met over- en onderprikkeling;
• inschatten wat hoogsensitieve kinderen van jou nodig hebben.

Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Omgaan met specifieke problematieken

Rouw en verlies in de klas
Hoe kun je als leerkracht leerlingen bijstaan na het meemaken van een
verlieservaring?
Lies Scaut

Nieuw

Als leerkracht kun je vroeg of laat geconfronteerd worden met
een overlijden binnen jouw klas of school en wil je leerlingen zo
goed mogelijk opvangen. Tijdens deze training krijg je zicht op
hoe kinderen rouwen en wat normale reacties zijn die je kunt
verwachten na het meemaken van een verlieservaring. Met
kinderen praten over de dood vergt een ander taalgebruik dan bij
volwassenen. Samen gaan we op weg in het labyrint van rouw en
verlies en krijg je heel uiteenlopende werkvormen aangeleerd die
je kunt inzetten om jouw leerling(en) bij te staan. Op het einde van
deze dag heb je een rugzak vol concrete tools die je kunt meenemen
naar jouw klas.

Tijdens deze vorming leer je:
• inzien hoe kinderen anders rouwen dan volwassenen;
• begrijpen wat normale rouwreacties zijn;
• hoe je in gesprek kunt gaan met kinderen over het thema ‘de dood’;
• welke werkvormen je kunt inzetten in jouw klas (individueel of in klasverband);
• bij welke mijlpalen je dient rekening te houden met de verlieservaring(en) en wat je
dan kunt doen.
Boekentip
DoodGewoon. Kinderen begeleiden bij rouw,
L. Scaut, LannooCampus
Dappere Daan, L. Scaut, Clavis
Dood zijn, is dat voor altijd?, L. Scaut,
Pelckmans
Rouw in de klas. Draaiboek omgaan met rouw
en verlies op school, L. Scaut, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
17 oktober 2022 (Berchem)
of
20 maart 2023 (Leuven)
Prijs
€ 155 pp (incl. draaiboek Rouw in de klas)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1050 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief één exemplaar Rouw in de
klas. Draaiboek omgaan met rouw en verdriet
op school.
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Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Omgaan met specifieke problematieken

Kalme breinen in de klas
De rustbox: een tool vol met technieken om stress bij kinderen te reguleren.
Eric Beke

Nieuw

De Rustbox is een online-tool waar rustbrengers voor kinderen
en hun leerkrachten zijn samengebracht. Daar waar voorganger
de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en
methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de
Rustbox zich preventiever op methodieken en modellen om samen
met het kind “rustig” te worden of blijven.
In het eerste deel worden inzichten rond de werking van het
stressbrein in relatie gebracht met probleemgedrag en de dynamiek
tussen leerkracht en kind. Zowel de leerkracht als het kind
hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen
stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden
opgevangen. Met de Rustbox wordt een individuele rustplanner
opgemaakt waarbij de leerkracht helpt zichzelf en het kind te
reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het
“venstertje” van het kalme brein te komen.
In het tweede deel bekijken we samen de rijk gevulde “rust-otheek”, een verzameling van methodieken die het kind en de
leerkracht kan helpen om hun stressniveau te reguleren. We
proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op
de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.

Tijdens deze vorming leer je:
• kennis opdoen over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”;
• het aanbod van de rustbox en de rust-o-theek kennen;
• werken met de rustplanner en de rustkaartjes;
• manieren ontdekken om het kalme brein bij het kind in de klas te beïnvloeden.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
21 april 2023 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp
Webinar
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
17 februari 2023
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1300 voor 6 uren (25p)
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Welbevinden en
leerlingenbegeleiding

Omgaan met specifieke problematieken

Verstandig gamen, hoe doe je dat?
Omgaan met problematisch gamegedrag bij kinderen en jongeren.
Simon De Winter

Nieuw

Gamen is niet meer weg te denken uit het leven van kinderen.
Vaak blijft het een fijne hobby maar regelmatig loopt het ook fout.
Gamen zorgt dan voor problemen: de motivatie voor schoolwerk en
schoolresultaten gaan achteruit, er komen steeds meer ruzies thuis,
ze vinden geen plezier meer in andere activiteiten, ze trekken zich
steeds meer terug uit het gewone leven …
Tijdens deze vorming ontdek je wanneer en hoe gamen een
probleem wordt. Wat kun je als school voor deze leerlingen
betekenen? We staan stil bij manieren om het gesprek hierover
op gang te brengen, om zo de leerlingen uit te nodigen om te
reflecteren over hun eigen gamegedrag en hen te motiveren tot
verandering. Je leert welke tips je leerlingen en hun ouders kunt
meegeven om samen het gameprobleem te overwinnen. Op
deze manier ben je als school klaar om jouw rol te spelen in het
aanpakken van één van de meest voorkomende problemen van
deze tijd.

Boekentip
Survivalgids – Wat als gamen een probleem
wordt?, S. De Winter en E. Koster, Pelckmans
Praktisch
Je kan eigen casussen meebrengen om
oefeningen op toe te passen.
Dit is niet verplicht, er worden ook voorbeeldcasussen gebruikt.

Tijdens deze vorming leer je:
• de positieve en negatieve effecten van gamen benoemen;
• signalen die wijzen op een gameprobleem inschatten;
• inzicht verwerven hoe een gameprobleem tot stand komt en welke tips je kunt
geven aan ouders en kinderen om het aan te pakken;
• kinderen motiveren om het gameprobleem aan te pakken en een gesprek erover
opstarten.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
21 oktober 2022 (Berchem)
of
Halve dag, 9u00 - 12u00:
16 maart 2023 (Gent)
Prijs
€ 75 pp (incl. boek Survivalgids - Wat als
gamen een probleem wordt?)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 570 voor 3 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren Survivalgids - Wat als gamen een probleem wordt?
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Kernthema 3

Krachtige
leerprocessen
Onderzoek hoe je leerprocessen kunt ondersteunen, van instructie tot evaluatie. Betrek leerlingen bij je leeractiviteiten met activerende werkvormen. Versterk je didactische vaardigheden
en speel in op specifieke leernoden. Stimuleer eigenaarschap en reflectie bij de leerlingen.
Tenz werkt voor dit kernthema graag samen met

jecten
Werkvormen en pro

T

legende
team Teamgerichte vorming
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Krachtige
leerprocessen

Werkvormen en projecten

Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren.
Oetang

De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde
en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Je
verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen
en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische
werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je
werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen en oneindig veel
variaties kunt aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Deze
aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in
krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voor Zill-scholen vertrekken we vanuit
het Zill-leerplankader
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Tijdens deze vorming leer je:
• verschillende parameters ontdekken die een rol spelen bij een werkvorm;
• de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van
bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen.

Krachtige
leerprocessen

Werkvormen en projecten

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

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

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
29 november 2022 (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

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

51

Krachtige
leerprocessen

Werkvormen en projecten

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

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

Praktisch
Ideaal voor leerkrachten of teams die
klas- of schoolbrede projecten willen
opzetten.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voor Zill-scholen vertrekken we vanuit
het Zill-leerplankader
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
21 maart 2023 (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Krachtige
leerprocessen
Traject: met Zill aan de slag in de basisschool
In dit traject onderzoeken we samen hoe we de visie van het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! kunnen implementeren in de werking van
je school. Bij aanvang verkennen we een aantal krachtlijnen van Zill en
bekijken hoe die aansluiten bij jullie praktijk. In dit traject kijken we vanuit
een didactische invalshoek naar de sterktes en uitdagingen van je school.
Vragen zoals ‘hoe kunnen we onze arrangementen vanuit Zill versterken?
Hoe kunnen we zillige projecten opzetten? Hoe kunnen we variëren in
werkvormen?’ kunnen hierbij aan bod komen. We gebruiken hiervoor
activerende werkvormen en heldere kaders.
Na een intakegesprek stellen we op basis van de leervragen een traject
voor waarin we zowel met een kerngroep als met het hele team aan de
slag gaan. Op die manier maak je Zill echt zichtbaar en voelbaar op school.
Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Werkvormen ontwerpen: zie p. 50
• Activiteiten ontwerpen vanuit Zill: zie p. 51
• Projecten ontwerpen: zie p. 52

Traject

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Werkvormen en projecten

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

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

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

• wat begrijpen we onder denkspellen?
• zijn ze didactisch onderbouwd?
• wie heeft er baat bij?
• hoe kan ik de impact ervan nagaan? Zijn er gradaties ?
• kan ik variëren?
• welke criteria hanteer ik om een didactisch verantwoord spel te
kiezen?
Bron atelier-oker.com

Praktisch
Breng gerust een denkspel mee naar
keuze.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
25 november 2022 (Berchem)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Leerprocessen versterken

Kleuters laten groeien in executieve functies.
Hoe? Zo!
Zet je EF-bril op!
Joke Grimmonprez en Sanne Feryn

Executieve functies (EF) zijn de controlefuncties in je hersenen
die je gedachten, emoties en gedrag sturen. Het vermogen om

Nieuw

na te denken voor je iets zegt of doet, je te concentreren op een
taak en je niet laten afleiden, de vaardigheid om informatie in
het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken ...
allemaal vaardigheden die we dagelijks nodig hebben, maar toch
niet vanzelfsprekend zijn voor jonge kinderen.
Wat zijn executieve functies? Wanneer doe je beroep op de
executieve functies? Wat is het belang van goede executieve
functies voor de toekomst? Hoe kunnen we de executieve functies
van jonge kinderen stimuleren?
Je komt het allemaal te weten in deze praktijkgerichte vorming.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat executieve functies zijn en waarom deze belangrijk zijn (EF-kader);
• kwaliteitsvolle interactietechnieken gebruiken om executieve functies te stimuleren
bij jouw kleuters en om spreekruimte te creëren (bouwsteen 1);
• werken rond executieve functies via klas- en bewegingsactiviteiten (bouwsteen 2);
• jouw klasorganisatie EF-gericht aanpakken (bouwsteen 3).

Boekentip
Kleuters laten groeien in executieve functies.
Hoe? Zo!, S. Feryn, LannooCampus
Wie
Kleuteronderwijs

K

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u00 - 15u00:
18 oktober 2022 (Berchem)
Prijs
€ 140 pp (incl. boek Kleuters laten groeien in
executieve functies. Hoe? Zo!)
Webinar
Volledige dag, 9u00 - 15u00:
13 maart 2023

D

Prijs
€ 110 pp
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Versterk de executieve functies van je leerlingen
Leg een goede basis voor leren leren.
Catherine Malfait

Vraag je je soms af hoe je leerlingen kunt ondersteunen om op
een gepaste manier om te gaan met de grote hoeveelheid prikkels
die er in de klas aanwezig zijn, om het antwoord op jouw vraag
niet voor de hele klas te roepen of om alle delen van de instructie
uit te voeren? We gaan in op deze en veel andere vragen door ze
te kaderen binnen de verschillende executieve functies (EF), zoals
impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit.
Wat kun je verwachten van de executieve functies van jouw
leerlingen en hoe kunnen we de executieve functies ondersteunen?
We bieden concrete tips en handvaten om de executieve
functies doorheen de dag te versterken en te groeien in een
EF-ondersteunende leerkrachtstijl en klasorganisatie. Op het einde
van deze dag kun je aan de slag in jouw klas en dagen we je uit om
jezelf op regelmatige basis kritisch te bevragen.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat executieve functies zijn en hoe je de executieve functies van de leerlingen
concreet kunt waarnemen;
• wat je kunt verwachten van de leerlingen naar impulscontrole, plannen, etc.;
• hoe je de executieve functies van alle leerlingen kunt versterken;
• hoe je kunt groeien in een EF-ondersteunende leerkrachtstijl en klasorganisatie.

Boekentip
Groeien in executieve functies. Hoe? Zo!,
Catherine Malfait, LannooCampus
Wie
Lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
5 december 2022 (Gent)
en
16 mei 2023 (Berchem)
Prijs
€ 130 pp (incl. boek Groeien in executieve
functies. Hoe? Zo!)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 590 voor 3 uren (25 p) of vanaf
€ 1050 voor 6 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren Groeien in
executieve functies. Hoe? Zo!
“Ik denk dat deze bijscholing een antwoord
is op veel vragen waar leerkrachten mee
rondlopen. Alles wordt heel goed uitgelegd
zonder langdradig te worden. Je krijgt tips naar
je klaswerking, maar ook naar haalbaarheid
voor jezelf toe. Ik was gemotiveerd om aan de
slag te gaan.”
– Klaartje –
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Leerprocessen versterken

BreinLeren – executieve functies
Prikkel de zelfsturing van je kleuters en leerlingen.
Jeroen Reumers

Ken jij ze ook? Mirthe die pas aan haar werk begint als de rest al half
klaar is. Ferre die tijdens het voorleesmoment maar moeilijk op z’n

Nieuw

stoel kan blijven zitten. Of Danila bij wie het lezen toch minder vlot
verloopt dan gehoopt. Hun executieve functies - die nodig zijn om
zich doelgericht en efficiënt te gedragen - zijn nog onvoldoende
ontwikkeld. Ons brein, dat misschien wel ons belangrijkste orgaan
is, stimuleren we door het oefenen van complexe bewegingen.
Tijdens deze vorming rond executieve functies gaan we dieper in
op hoe leerkrachten dit kunnen aanpakken. Je ontdekt van waaruit
dit gedrag ontstaat en hoe je er in de klas mee aan de slag kunt.
Aan het eind van de vorming ga je naar huis met een hele rits
concrete oefeningen die jij in jouw klas kunt inzetten om deze – o,
zo belangrijke – executieve functies bij jouw leerlingen of kleuters
te stimuleren. Je krijgt tips over hoe je met tennisballen, stukjes krijt,
plakband … en een digitaal bord aan de slag kunt.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzicht krijgen in executieve functies en waarom ze zo belangrijk zijn;
• concrete opdrachten hanteren om via beweging executieve functies te verbeteren;
• (eenvoudige) materialen inzetten zoals krijt, plakband en enkele tennisballen (en het
digibord);
• manieren ontdekken om het lateralisatieproces een extra duw te geven.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
23 november 2022 (Berchem)
of
9 februari 2023 (Hasselt)
Prijs
€ 75 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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Differentiatie, goed voor elke leerling
Elke leerling kan iets zinvol leren door inzichtelijk te maken wat al lukt en daarop
aan te sluiten met een aanbod dat past.
Monique Fischer

Het leren inschatten van de juiste instructie- en
begeleidingsbehoefte van elke leerling in de klas is de basis voor
differentiatie. Soms is het nodig om een leerling sneller los te laten
omdat hij het al kan en beter iets anders leert en soms is het nodig
om een leerling los te laten omdat hij het echt zelf eens moet
proberen. Iedere leerling heeft duidelijke instructies nodig, maar
voor elke leerling zijn die instructies een beetje anders. Jouw tijd
hierover verdelen is niet evident.
De diversiteit in de klas van vandaag vraagt om een diverse kijk
op de les. Door lessen effectiever vorm te geven, anders voor te
bereiden en door beter en sneller te leren inschatten wat elke
leerling nodig heeft, kun je je klas anders managen. We vertrekken
vanuit de hamvraag: wat is goed onderwijs? Welke elementen
maken deel uit van een goede les en wat is soms lastig? Wat kunnen
we loslaten? En wat moet blijven bestaan? Het uiteindelijke doel
van onderwijs is dat elke leerling zijn of haar schooltijd nuttig kan
besteden.
De opleiding is opgebouwd in twee delen.
Deel 1. Onderzoeken hoe je je lessen
organiseert en wie je leerlingen zijn.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• wat is een goede les?
• welke activiteiten/werkvormen zijn
belangrijk? En voor wie?
• hoe kijken we naar onze leerlingen? Kan
dat ook anders?
• voor wie differentiëren (zowel naar
boven als naar beneden)?
• wat zijn de leereigenschappen van
jouw leerlingen?
• hoe zit dat in jouw klas?

Deel 2. Ontwerp een les met differentiatie. Onderwerpen die dan aan bod
komen zijn:
• hoe gaat de instructie eruit zien?
• welke verwerking bied je aan?
• hoe ga je evalueren?
• motiveren van leerlingen om vol te
houden

Tijdens deze vorming leer je:
• differentiëren als werkwijze te
integreren in de dagelijkse werkwijze
en niet als extra werkwijze.
• jouw eigen didactische werkwijze
heroverwegen, loslaten wat overbodig
is en aanvullen met nieuwe handvaten;
• de leerlingen inschatten op
leereigenschappen in plaats van op
resultaat;
• lessen ontwerpen uitgaande van de
leereigenschappen;
• verwerkingsopdrachten kiezen en
aanbieden waardoor alle leerlingen
echt leren;
• resultaten koppelen aan eerder
gestelde doelen;
• differentiëren door iedereen een juiste
plek te geven en daar het aanbod op af
te stemmen.
Praktisch
Tijdens het tweede deel van de vorming
werk je een les gedifferentieerd uit. Neem
een les (werkboek en handleiding) mee
die je wenst uit te werken.
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
2 februari 2023 (Hasselt)
Prijs
€ 130 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Tijdens de teamgerichte vorming (halve
dag) komt deel 1 van de vorming aan bod.
Nadien kan indien gewenst het vervolg
(halve dag) worden bijgeboekt.
Prijs
Vanaf € 760 voor 3 uren (25 p)
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Leerlingen coachen
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren.
Oetang

De ontwikkeling van het kind staat centraal in de basisschool.
Dat vraagt niet alleen een andere manier om na te denken over
het activiteitenontwerp, maar benadrukt ook het belang van de
leerkracht als coach.
We onderzoeken samen wat het betekent om als leerkracht een
ontwikkelingsgerichte bril op te zetten tijdens het observeren,
ondersteunen en uitdagen van kinderen. Hoe ondersteun je hen
in hun leerproces? Welke verschillende begeleidersrollen kun
je daarvoor inzetten? Wat is de relatie leerkracht-leerling en in
welke rollen zie je jezelf in de toekomst groeien? Deze sessie laat
leerkrachten nadenken over hun eigen begeleidershouding en gaat
zo op zoek naar gedragen nieuwe kansen, zowel individueel als
schoolbreed.
Tijdens deze vorming leer je:
• je bewust worden van verschillende rollen die je als coach binnen een leerproces
kunt opnemen;
• de relatie tussen leerkracht en leerling situeren in deze verschillende
interactievormen;
• uitdagingen formuleren voor jezelf.

Praktisch
Voor Zill-scholen besteden we specifieke
aandacht aan de relatie met de Zill-visie
en de kansen van het ordeningskader.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Creatief denken stimuleren bij kinderen
Inzichten en tips voor het ontwerpen en begeleiden van creatieve processen.
Oetang

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

Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
3 maart 2023 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Traject: denkontwikkeling stimuleren

Traject

 enken, we doen het voortdurend, bewust of onbewust. Zeker in de klas.
D
Door actief met het denken bezig te zijn (metacognitie) geef je leerlingen
inzicht in leerprocessen (leren leren), oefenen ze executieve functies, leren
de leerlingen probleemoplossend denken en worden ze vaardiger in gericht
reflecteren.
Hoe kun je denkprocessen zichtbaar maken voor kinderen? Wat is creatief,
analytisch en kritisch denken? Met welke opdrachten en werkvormen kun
je het denken stimuleren?
Dit traject biedt inzicht in de verschillende denkprocessen en zet in op het
stimuleren van de verschillende denkvaardigheden via allerlei oefeningen
en methodieken. Je onderzoekt hoe je het denken over het denken in de
klas kunt aanbrengen en inzichtelijk kunt maken voor kinderen.
Deze denktechnieken kun je toepassen in diverse arrangementen en
leercontexten: van gestructureerde rekenoefeningen tot zelfstandige
onderzoek, van creatieve schrijfopdrachten tot projectwerk. Oetang koppelt recente inzichten over denkvaardigheden (Sternberg, Bloom, Project
Zero …) en vertaalt die naar de praktijk van de lagere school.
Dit traject bevat drie onderdelen: creatief denken, kritisch denken en analytisch denken. Na elke sessie pas je de inzichten en werkvormen toe in de
klas. Zo implementeer je stap voor stap denkontwikkeling in je klaspraktijk
en worden de leerlingen denkvaardiger, een stevige basis in het leerproces.
Het traject kan samengesteld worden uit volgende vorming:
• Creatief denken stimuleren bij kinderen: zie p. 60

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Evalueren en reflecteren

Evalueren zonder punten te geven: formatieve
assessment
Verhoog de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.
Lieven Coppens

Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je:
– elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien;
– het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun
leerproces;
– de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste
antwoord geven’.
‘Formatief’ betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt
met die van andere kinderen, maar met zijn/haar eerdere resultaten.
Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder ‘assessment’ verstaan we de manier waarop je kinderen
vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te
geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan
te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. Kinderen krijgen
terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten.
Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten.
Zo maak je het ‘leren’ zichtbaar.
Tijdens deze vorming leer je:
• het verband leggen tussen motivatie en de principes van formatieve assessment;
• hoe je leerdoelen en succescriteria opstelt voor je klas;
• hoe je kinderen zelf kunt laten verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap
is;
• aan je collega’s verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de
verantwoordelijkheid bij de kinderen verhogen.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
15 februari 2023 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Effectieve feedback in de klas en op een toets
Feedback maakt leren zichtbaar.
Stefaan Vanparys

Je hoort elke dag wel iets over feedback en hoe belangrijk dit wel is.
Hoe formuleer je feedback zodat leerlingen er iets mee doen? Hoe
maak je het persoonlijk en toch haalbaar?
In deze vorming geeft Stefaan Vanparys, geaccrediteerd trainer
Visible Learning van John Hattie, concrete tips om je schriftelijke
feedback functioneel te maken. Je leert hoe je valkuilen zoals lange
prozaïsche teksten of enkel complimenten kunt ontwijken en jezelf
dus heel wat energie bespaart.
Na deze workshop vul je je gereedschapskist met feedbacktools en
onderzoek je hoe je in de rol van leraar dieper kunt doordenken over
wat je leerling dient te horen.
Tijdens deze vorming leer je:
• de structuur van een goed opgestelde feedback;
• de do’s en don’ts van schriftelijke feedback;
• inzichten over waarom bepaalde feedback
averechts werkt.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Webinar
Halve dag, 09u00 - 12u00:
24 november 2022

D

Prijs
€ 50 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
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Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces.
Oetang

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

Praktisch
Deze vorming kan worden aangepast aan
het Zill-leerplan.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs

alleen ontdekken ‘wat’ ze leren, maar ook ‘waarom’ en ‘hoe’ ze

ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen?
Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar om
samen tot inzicht te komen? Wat kun je als leerkracht doen zowel

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
16 februari 2023 (Brugge)

voor, tijdens en na een leeractiviteit?

Prijs
€ 65 pp

We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te
doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap
en de motivatie positief versterkt. Op deze manier bouw je ook aan

Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25p)

een klimaat waarin reflectie een centrale rol speelt, meteen een
goede opstap om als vervolg op deze sessie feedback en evaluatie
op school aan te pakken.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken;
• als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en breder
(evaluatie)beleid.
“Veel extra bagage gekregen om mee aan de
slag te gaan. Heel actieve vorming en doelgericht. Iedere leerkracht kreeg veel tips op maat.”
– BS Sint-Aloysius, Denderhoutem –

“Deze vorming geeft je tal van mogelijkheden
over hoe je kan reflecteren. Je leert hoe je ze
moet gebruiken en je hebt er extra oog voor.”
– VBS Driespan, Gistel –
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Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen.
Oetang

Leren wordt zichtbaar in processen en producten. Je daagt de
leerlingen uit via allerlei denk- en doe-opdrachten in diverse

Nieuw

leergebieden om tot leren te komen. Hoe kun je terugblikken op
het leerproces? Hoe evalueer je een product zodat leerlingen ervan
leren? Welke feedback kun je geven?
In deze vorming krijg je handvaten om het proces te bespreken met
leerlingen en die te evalueren. Daarnaast verken je verschillende
methodieken die de evaluatie van producten van leerlingen mogelijk
maken. Ze genereren feedback waar de leerling mee verder kan. In
deze vorming koppelen we inzichten uit formatieve evaluatie aan je
eigen praktijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• het verschil verwoorden tussen reflecteren en evalueren;
• breed evalueren concreet maken in je praktijk;
• methodieken hanteren om proces en product te evalueren;
• feedback formuleren.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
10 februari 2023 (Kortrijk)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen.
Oetang

Een van de rollen van de leerkracht is het opvolgen van het
leerproces van de leerlingen. Op die manier krijg je zicht op wat de

Nieuw

leerlingen nodig hebben voor een volgende stap. In deze vorming
ontdek je via welke instrumenten je zicht kunt krijgen op de groei
van kinderen over een langere periode.
Je bekijkt hoe je over de verschillende leergebieden of
ontwikkelvelden (in Zill) informatie kunt verzamelen, hoe
observatie, portfolio en reflectie over een langere periode zicht
kunnen geven op de bredere ontwikkeling van leerlingen.
Tijdens deze vorming leer je:
• zicht krijgen op diverse instrumenten om groei in kaart te brengen;
• breed evalueren concreet vormgeven;
• als team keuzes te maken om leerlingen op te volgen;
• onderzoeken hoe je informatie over de groei van leerlingen kunt samenbrengen.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Traject: evalueren vanuit Zill
Zill laat je nadenken over kwalitatief onderwijs waarin ontwikkeling
van leerlingen opvolgen een belangrijke rol speelt. Hoe evalueer je de
persoonsgebonden ontwikkeling? Hoe kun je feedback geven op grotere
arrangementen? Hoe betrek je leerlingen in de evaluatie? Hoe werk je
doelgericht in je evaluatie?

Nieuw

Traject

Dit traject kun je opbouwen vanuit de verschillende modules: reflecteren
met kinderen, processen en producten evalueren en ontwikkeling evalueren. Het
traject levert je heel wat didactische inzichten rond breed evalueren en
voorziet oefenmomenten in de eigen klascontext.
Dit is een traject op maat waarbij we met het team aan de slag gaan
rond evaluatie in Zill. Aan de hand van overlegmomenten en tussentijdse
opdrachten zorgen we samen voor een implementatie in de praktijk. Dit
traject kan eventueel aangevuld worden met een procesbegeleiding rond
rapporteren.
Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Reflecteren met kinderen: zie p. 64
• Processen en producten evalueren: zie p. 65
• Ontwikkeling evalueren: zie p. 66
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Procesbegeleiding rond kwaliteitsvol evalueren
Sleutel met het team aan je evaluatiepraktijk.
Oetang

In heel wat scholen is evaluatie een zoektocht. Hoe verzamelen we
gegevens over de verschillende leergebieden en ontwikkelvelden?
Wat is onze gedragen visie op evaluatie? Hoe betrekken we
leerlingen in dit proces? Hoe interpreteren we die en hoe
communiceren we dit met kinderen en met ouders?
In krachtige leerprocessen is evaluatie essentieel. Vanuit je visie op
evaluatie hanteer je allerlei instrumenten om zicht te krijgen op de
totaalontwikkeling van de leerlingen. In deze procesbegeleiding
gaan we met het team op zoek naar de visie op evaluatie, capteren
we de noden om krachtiger te evalueren en denken we samen na
hoe we dit willen rapporteren. Hierbij vertrekken we vanuit de
bestaande situatie en onderzoeken we welke stappen we kunnen
zetten naar een gewenste situatie.

Nieuw

Procesbegeleiding

Tijdens deze vorming leer je:
• vormgeven aan een
gemeenschappelijke visie op evalueren
dat aansluit bij het pedagogisch
project;
• kennismaken met methodieken die het
evaluatieproces ondersteunen;
• inzicht krijgen in breed evalueren en dit
toepassen in de praktijk;
• in team overleggen hoe je evaluatie
kunt communiceren met kinderen en
met ouders;
• zicht krijgen op de sterktes
en uitdagingen in je eigen
evaluatiepraktijk.

Dit is een procesbegeleiding op maat van de school, waarbij we
samen een onderzoek aangaan hoe evalueren en rapporteren
vanuit het pedagogisch project vorm kan krijgen. Na een
grondige intake stellen we samen een stappenplan op waarin we
werkmomenten met de kerngroep en het hele team voorzien. Voor
Zill-scholen koppelen we dit aan het leerplankader Zin in leren Zin in
leven!

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Tenz-inspiratiedag: evaluatietools voor je dagelijkse
praktijk
Versterk het leerproces door gericht in te zetten op reflectie en evaluatie.
Stefaan Vanparys en Oetang

Er is al veel geschreven en nagedacht over evaluatie. Maar, hoe ga
je hiermee in je praktijk aan de slag? Welke tools kun je inzetten om
leerlingen te laten nadenken over hun leerproces? Hoe kun je voor,

T en z - d a g

tijdens en na de les leerlingen aanzetten tot reflectie en evaluatie?
Nieuw

Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in je klas?
Deze Tenz-dag staat in het teken van evaluatie in je dagelijkse
klaspraktijk.
De dag start met een korte inspirerende keynote, daarna werk je in
kleine groepen in workshops met thema’s zoals:
– coachen van leerlingen tijdens het leerproces, hoe stem je af,
vraag je door en rond je af?
– met welke tools zet je leerlingen aan het nadenken over hun
leerproces?
– hoe ondersteunen leerlingen elkaars leerproces en geven ze
feedback aan elkaar?
– hoe kun je transparant feedback geven op een open opdracht die
leerlingen hebben uitgevoerd?
– hoe geef je leerlingen eigenaarschap in het evaluatieproces?
Voor deze Tenz-dag slaan een aantal Tenz-experts de handen in
elkaar om een boeiende dag te voorzien waarin ze recente inzichten
vertalen naar de concrete praktijk. Een must voor wie wil sleutelen
aan een leercultuur op school.
Tijdens deze vorming leer je:
• diverse tools hanteren om evaluatie en reflectie in je praktijk te integreren;
• recente inzichten over evaluatie vertalen naar de klaspraktijk;
• het belang van reflectie en evaluatie aangeven in de praktijk.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 15u30:
17 november 2022 (Gent)
Prijs
€ 130 pp (incl. lunch)
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Digitale didactiek

Hybride en digitale opdrachten ontwerpen
Zet in op de digitale didactiek.
Oetang

De mogelijkheden om digitaal het leerproces te ondersteunen zijn
de laatste jaren sterk gegroeid. Meer en meer zetten leerkrachten

Nieuw

in op digitale opdrachten. In deze vorming ontdek je hoe je in
verschillende lesfases van ‘gewone’ lessen digitale toepassingen
kunt gebruiken om ze te verrijken. Je krijgt recente inzichten over
wat werkt in de digitale didactiek en gaat actief aan de slag om

Deze vorming sluit aan bij de
DIGISPRONG, kwaliteitsvolle
digitalisering in het onderwijs

hybride en digitale opdrachten te ontwerpen zonder dat je daarbij
een ICT-expert hoeft te zijn. Zet als team (de eerste) stappen door
doordacht digitale opdrachten te ontwerpen die een didactische
meerwaarde opleveren.
Tijdens deze vorming leer je:
• de mogelijkheden van hybride en digitale opdrachten vertalen naar je eigen praktijk;
• eenvoudige digitale opdrachten bedenken voor je eigen klaspraktijk;
• de didactische meerwaarde van hybride opdrachten verkennen;
• recente inzichten verwerven over digitale didactiek.

Wie
Lager onderwijs
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Kernthema 4

Vakdidactiek
Ontdek de nieuwste ontwikkelingen binnen diverse leergebieden en laat je inspireren door
tal van (vak)didactische inzichten. Versterk je lespraktijk door samen na te denken over een
efficiënte vakdidactische aanpak.
Tenz werkt voor dit kernthema graag samen met

Didactiek voor
jonge kinderen

legende
team Teamgerichte vorming

72
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Inspiratiedag

K
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Verbeter spelenderwijs de fijne
motoriek bij jonge kinderen
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Ontwikkel rekenvaardigheden
bij jonge kinderen
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Werk aan verdiepend luisteren
via prentenboeken
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Ontwerpend leren vanuit
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De kleine Zeppelin: muzisch
werken met kleuters
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Verbeter spelenderwijs de fijne motoriek bij jonge
kinderen
Verken de mogelijkheden van de fijne motoriekkoffer.
Barbara De Mey

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

Wie
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs: eerste graad

K

Individugerichte vorming
Halve dag, 14u00 - 17u00:
29 november 2022 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

“Toch wel eens interessant om de visie achter
de motoriekkoffer te horen, en toch wel heel
veel praktische tips gekregen. De lesgeefster
bracht de info heel goed over, vanuit de praktijk
en vanuit haar studies.”
– Katrien –
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Ontwikkel rekenvaardigheden bij jonge kinderen
Investeer in een stevige en verdiepende voorbereiding om latere valkuilen te
vermijden.
Ann Neetens en Dany de Vooght

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

Wie
Kleuteronderwijs
(Buitengewoon) lager onderwijs:
eerste leerjaar

K

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
2 december 2022 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25p)

“Het is echt coaching en niet belerend.
Aangename mensen die deze nascholing
geven en die ook nog in de praktijk staan
en zelf meemaken hoe het er aan toe gaat.
Vernieuwende, inspirerende en toepasbare
informatie/tips. Enthousiaste lesgevers die
weten waarover ze het hebben.”
– De Leertuin , Meise –
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Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken
Ga actief met verhalen aan de slag en haal zo meer uit je begrijpende luisterles.
Gecertificeerde trainer: Inge Umans

Goed begrijpend lezen is enorm belangrijk en het leren hiervan
start al in de kleuterklas. Hoe pak je dit aan? Met Close Reading
help je leerlingen om prentenboeken en teksten daadwerkelijk te
doorgronden. Door de activerende en coöperatieve werkvormen
komen kinderen niet alleen tot dieper tekstbegrip, ze beleven er ook
veel plezier aan.
In de vorming neem je het boekenaanbod kritisch onder de loep:
zo leer je een prentenboek in een rijke taal herkennen en weet
je welke tekstgerichte vragen je kunt stellen. Je onderzoekt
de mogelijkheden om te werken met kijk- en zoekboeken,
prentenboeken zonder tekst en hoe je ook in Close Reading gebruik
kunt maken van kamishibai.
Close Reading is een schoolbrede aanpak. Deze vorming kan
aansluiten op of deel uitmaken van de vorming Close Reading –
basissessie voor het hele schoolteam basisonderwijs.
Tijdens deze vorming leer je:
• werkvormen ontdekken die je leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengen;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• criteria hanteren om te bepalen wat een goed prentenboek is;
• activerende en coöperatieve werkvormen hanteren die inzetbaar zijn voor het beter
begrijpen van een boek.

Boekentip
Close Reading. Werken aan dieper tekstbegrip
in basisonderwijs, D. Lapp e.a., Nederlands
bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M.
Van Logchem, Pica
Praktisch
Een prentenboek (fictie of informatief)
meebrengen.
Wie
Kleuteronderwijs
(Buitengewoon) lager onderwijs,
eerste graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
5 oktober 2022 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)
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Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters uitdagend aan de slag.
Oetang

Prentenboeken doen een nieuwe wereld opengaan voor jonge
kinderen. Ze creëren een context waarmee je als leerkracht heel
veel richtingen uit kunt. In deze sessie gebruiken we de activerende
kracht van prentenboeken om ontwerpend leren bij kleuters te
stimuleren.
Vanuit concrete voorbeelden ontdek je wat de sleutels zijn om het
prentenboek (samen met de kinderen) te ontrafelen en te vertalen
in een boeiende ontwerpvraag. Je leert hoe je het proces kunt
begeleiden en kleuters erin betrekt.
De sessie is een laagdrempelige manier om een
belangstellingscentrum anders aan te pakken, maar ook om rond
STEM (wetenschappen en techniek) te werken met jonge kinderen.
Tijdens deze vorming leer je:
• wat ontwerpend leren is;
• hoe je een prentenboek inzet om een boeiend ontwerpproces op te zetten;
• hoe je kleuters actief betrekt in dit proces.

Wie
Kleuteronderwijs

K

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 -12u00:
28 november 2022 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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De kleine Zeppelin: muzisch werken met kleuters
Versterk je muzische praktijk met 7 belangrijke inzichten uit De kleine Zeppelin.
Oetang

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

Boekentip
De kleine Zeppelin, K. Crul en Oetang,
Pelckmans
Wie
Kleuteronderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
3 februari 2023 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Een sterk taalbeleid op school
Met het team werken aan een doordacht taalbeleid.
Carolien Frijns

Hoe ziet een krachtig taalbeleid eruit? Hoe kun je als team sleutelen
aan een taalbeleid op schoolniveau?
In deze interactieve vorming kom je alles te weten over taal leren
op de basisschool aan de hand van mijn recent boek De Vliegtuigklas.
Naar sterk taalonderwijs op de basisschool.
Na de introductie krijg je zicht op hoe een krachtig taalbeleid
eruitziet en wat een krachtige taalleeromgeving precies inhoudt.
Je maakt kennis met een aantal internationale wetenschappelijke
inzichten over taal leren, meertaligheid en ouderparticipatie,
doorspekt met praktijkvoorbeelden en concrete ideeën voor de
onderwijspraktijk. Daarna onderzoek je samen met je collega’s hoe
je deze concreet kunt vormgeven op jouw school.
Tijdens deze vorming leer je:
• zicht krijgen op wat een krachtig taalbeleid inhoudt;
• concrete keuzes maken als team om taalbeleid te realiseren;
• afstemmen binnen het team om de krachtige taalleeromgeving waar te maken.

Boekentip
De Vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op
de basisschool, C. Frijns, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 14u00 - 17u00:
14 november 2022 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp (incl. boek De Vliegtuigklas. Naar
sterk taalonderwijs op de basisschool)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 590 voor 3 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren van het
boek De Vliegtuigklas. Naar sterk taalonder
wijs op de basisschool.
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Sterk taalonderwijs
Taal en grote kansen op de basisschool.
Carolien Frijns

Heel wat kinderen scoren ondermaats voor begrijpend lezen. Dat is
met name het geval voor kinderen in minderbedeelde situaties die
thuis soms een andere taal spreken. Hoe kunnen we hen het best
helpen met het leren van het Nederlands? Hoe ziet een krachtige
taalleeromgeving eruit?
In deze interactieve vorming kom je alles te weten over taal leren
op de basisschool. Je krijgt een aantal inzichten uit het boek
De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool. Je duikt in
een onderzoek én warmt je aan verhalen over minderbedeelde
gezinnen in een diverse maatschappij. Na deze vorming weet je hoe
een krachtige taalleeromgeving in elkaar zit en hoe je er concreet
mee aan de slag kunt in jouw klas.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe een krachtige taalleeromgeving werkt;
• hoe je kwetsbare kinderen het best ondersteunt bij de verwerving van het
Nederlands;
• hoe je elke dag werk kunt maken van grote onderwijskansen voor kwetsbare
kinderen;
• hoe je je taalbeleid op school kunt optimaliseren.

Boekentip
De Vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op
de basisschool, C. Frijns, Pelckmans
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 14u00 - 17u00:
6 maart 2023 (Brussel)
Prijs
€ 85 pp (incl. boek De Vliegtuigklas. Naar
sterk taalonderwijs op de basisschool)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 590 voor 3 uren (25 p)
Prijs inclusief twee exemplaren van het
boek De Vliegtuigklas. Naar sterk taal
onderwijs op de basisschool.
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Creatief met taal
Taalgevoel ontwikkelen door creatieve opdrachten.
Oetang

Taal is een spel, met spelregels. Maar taal is ook een unieke manier
waarmee je je kunt uitdrukken. Hoe kun je sleutelen aan een talige
grondhouding door creatieve opdrachten? Wat zijn inspirerende
opdrachten waarmee je leerlingen prikkelt om taal actief te
gebruiken?
In deze vorming verken je verschillende uitdagende taalopdrachten
die aanzetten tot taalplezier. Je staat stil bij het hoe en waarom
van creativiteit, past dit toe in allerlei schrijf- en spreekopdrachten
en verkent manieren om een creatief proces te begeleiden. Op die
manier motiveer je leerlingen om actief met taal aan de slag te
gaan.
Tijdens deze vorming leer je:
• het belang van motivatie en eigenaarschap ontdekken door leerlingen creatief met
taal te laten omgaan.;
• creatieve opdrachten ontwerpen voor schrijf- en spreekopdrachten;
• het creatief proces ondersteunen door een coachende begeleiding tijdens
taalopdrachten.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 09u00 - 12u00:
7 oktober 2022 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Werken aan woordenschat in het lager onderwijs
Leer in zes stappen nieuwe woorden aan.
Lieven Coppens

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

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
19 oktober 2022 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Close Reading
Werk aan dieper tekstbegrip.
Gecertificeerde trainer: Inge Umans

Kinderen leren (begrijpend) lezen is een fundamentele
leerkrachtvaardigheid. (Kees Vernooy)

Close Reading: van lezen
naar begrijpen,
basissessie

Ben jij ook op zoek naar een manier om het begrijpend en

Werk aan dieper tekstbegrip.

verdiepend lezen in jouw klas of op jouw school anders aan te

Leer inzien hoe je jouw leerlingen
tot een dieper tekstbegrip brengt:
aan de hand van modeling (als
leerkracht toon je het goede voorbeeld, de juiste werkwijze), door
tekstgerichte vragen te stellen bij
een tekst en door te lezen met de
pen.

pakken? Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor
leerlingen, noodzakelijk in alle vakken. Leerlingen vinden dit niet
eenvoudig en ook leerkrachten vinden het lastig om een effectieve,
maar ook boeiende les begrijpend lezen te geven.
Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend
luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik
te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch
interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten de
mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te
doorgronden, niet enkel in de taalles!
Bij Close Reading gaat het om het volgende:
• Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken.
• In je les(sen) staat de tekst centraal.
• De leerlingen lezen een prentenboek of tekst herhaald, verdeeld over verschillende
lessen.
• Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst of
prentenboek te duiken.
• Je laat leerlingen veel met elkaar praten, discussiëren en schrijven over de tekst.
• De leerlingen komen tot diep tekstbegrip.

Wie
Lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
28 november 2022 (Hasselt)
of
16 februari 2023 (Leuven)
Prijs
€ 105 pp (incl. boek Close Reading, werken
aan dieper tekstebegrip)

Boekentip
Close Reading. Werken aan een dieper
tekstbegrip, D. Lapp e.a, Nederlandse
bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M.
Van Logchem, Pica
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Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

Vakdidactiek
Close Reading: werk aan
verdiepend luisteren via
prentenboeken
Ga actief met verhalen aan de slag
en haal zo meer uit je begrijpende
luisterles.

Goed begrijpend lezen is enorm
belangrijk en het leren hiervan
start al in de kleuterklas. Hoe pak
je dit aan?
Door de activerende en coöperatieve werkvormen bij Close
Reading komen kinderen niet
alleen tot dieper tekstbegrip, ze
beleven er ook veel plezier aan.
In deze vorming neem je het boekenaanbod kritisch onder de loep:
zo leer je een goed prentenboek
herkennen en weet je welke tekstgerichte vragen je kunt stellen. Je
onderzoekt de mogelijkheden om
te werken met kijk- en zoekboeken, prentenboeken zonder tekst
en hoe je in Close Reading gebruik
kunt maken van kamishibai.
Wie
Kleuteronderwijs en (buitengewoon)
lager onderwijs, eerste graad

Close Reading:
differentiatie,
vervolgsessie

Close Reading: werken
aan leren leren in de
derde graad

Deze vorming bouwt verder
op wat in de basissessie Close
Reading aan bod komt. We
bekijken waar en hoe het
GRRIM-model een hulp kan zijn
bij differentiatie in je lessen Close
Reading. Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je een
aantal handvaten aangereikt die je
kunt gebruiken om te differentiëren. De aandacht gaat hierbij naar
zowel de zwakkere leerlingen als
diegenen die een uitdaging kunnen
gebruiken.

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

Leer omgaan met verschillen tussen
leerlingen bij lezen en begrijpen.

Wie
Lager onderwijs
Voorkennis
Close Reading, basissessie

Prijs
€ 85 pp

Prijs
€ 85 pp

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

Tip

Volg de basis- en
vervolgsessie op dezelfde
dag en betaal € 150 pp.

Wie
Lager onderwijs: vanaf het vierde leerjaar

Individugerichte vorming
Halve dag, 13u30 - 16u30:
28 november 2022 (Hasselt)
of
16 februari 2023 (Leuven)

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
5 oktober 2022 (Berchem)

Prijs
Vanaf € 600 voor 3 uren (25 p)

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

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
17 maart 2023 (Berchem)
Prijs
€ 85 pp

Traject Close Reading

Close Reading is een schoolbrede aanpak die start met begrijpend (verdiepend)
luisteren in de kleuterschool.
Na een intakegesprek (voor of na de basissessie) bouwen we met jou graag
een traject uit op maat van jouw school. We stellen een pakket samen op
basis van de basis- en vervolgsessie(s). Daarbij bespreken we hoe je de aangeleerde vaardigheden door het traject heen in de praktijk kunnen zetten.
•
•

Meer info via info@tenz.be
Prijs op aanvraag

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

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

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

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

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

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

Boekentip
Lezer-scan. Een behandelingsplan voor het
leren lezen. M. Ceyssens, Pelckmans
Praktisch
Download de app van Lezergame op
voorhand, dan kunnen we hiermee aan
de slag.
Wie
(Buitengewoon) kleuteronderwijs: derde
kleuterklas
(Buitengewoon) lager onderwijs: eerste
graad
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
5 december 2022 (Hasselt)
(Basisonderwijs)
of
14 maart 2023 (Gent)
(Buitengewoon basisonderwijs)
Prijs
€ 150 pp (incl. boek Lezer-scan)
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Taal

Maak AVI-lezen zinvol en leuk
AVI-boeken en -materialen voor de eerste graad.
Elly Simoens

Leren (technisch) lezen in het eerste en tweede leerjaar kan
soms saai en eentonig worden, zowel voor de kinderen als voor
de leerkracht. Met de juiste materialen en aanpak kun je daar
nochtans makkelijk verandering in brengen. Van AVI-boeken van
Nachtwacht, K3 of de Smurfen, over een coöperatief AVI-spel, tot
een remediëringspakket voor de zwakste lezers: in deze sessie leer
je het kennen en leer je er mee werken.
Via activerende werkvormen (die je zelf ook in de klas kunt
gebruiken voor boekpromotie) maak je kennis met een recent,
kwalitatief en gevarieerd aanbod aan leesboekjes. Vervolgens
ontdek je enkele concrete remediëringsmaterialen voor eerste
lezers. Je zal het snel merken: met het juiste materiaal en de juiste
aanpak gaat er een wereld van leesplezier open voor jezelf én voor
je leerlingen.
Ontdek:
– leesboekjes op AVI Start, M3, E3 en M4;
– digitale boekjes en online tools;
– remediëringsmateriaal voor beginnende lezers.
Tijdens deze vorming leer je:
• een ruim aanbod aan boekjes, digitale toepassingen en remediëringsmaterialen op
AVI-niveau kennen;
• wat kwaliteiten zijn van een goed boek of werkmateriaal voor eerste lezers;
• hoe je met de juiste materialen AVI-lezen en leesplezier hand in hand laat gaan.

Praktisch
Breng je favoriete AVI-boek mee.
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs, eerste
graad
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
30 november 2022 (Leuven)
Prijs
€ 65 pp
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Taal

Versterk technisch lezen
Creëer een doorgaande leerlijn voor lezen.
Lieven Coppens

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

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Voorkennis
Kennis van de leesdidactiek is een noodzaak.
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
10 maart 2023 (Brussel)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 1000 voor 6 uren (25 p)
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Technisch lezen testen met AVI en DMT
Analyseren en remediëren met hulp van de toetsen AVI, DMT en Technisch lezen.
Elly Simoens

Leer hoe je als (zorg)leerkracht Cito-toetsen rond technisch lezen
afneemt. Stap voor stap doorlopen we de verschillende toetsfases.
We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de meest recente
toetsen DMT en AVI, die grondig vernieuwd werden.
Bij elke stap krijg je concrete do’s en don’ts, aangevuld met enkele
praktische oefeningen om de toetsresultaten te leren analyseren
en interpreteren. We besteden ook aandacht aan de koppeling
tussen AVI-lezen, lezen remediëren en leesplezier. Je leert hoe je het
(nieuwe) AVI-systeem kunt koppelen aan het leesbeleid op school
en hoe je de communicatie met ouders kunt organiseren.
Tijdens deze vorming leer je:
• de verschillende onderdelen van de meest recente AVI-procedure kennen;
• het traject van de meest recente AVI-procedure correct toepassen;
• het AVI-denken koppelen aan het leesbeleid op je school;
• correct communiceren zowel op school als met de ouders.

Wie
Lager onderwijs
Webinar
Halve dag, 9u00 - 12u00:
26 oktober 2022

D

Prijs
€ 50 pp
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Vakdidactiek

Taal

Vakdidactiek

Taal

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen
Bevorder de leesmotivatie op maat van jouw klas of school.
Elly Simoens

Lezen verloopt soms moeizaam. Leren lezen verloopt goed als
kinderen leesplezier ondervinden en gemotiveerd zijn. In deze
vorming ontdek je dat leesplezier niet draait om ‘pretdidactiek’,
maar juist aanzet om de kwaliteitslat hoger te leggen.
Via activerende werkvormen (die je zelf ook in de klas kunt
gebruiken voor boekpromotie) maak je kennis met een recent,
kwalitatief en gevarieerd aanbod aan boeken. Je leert welke
verwerkingsactiviteiten niet alleen motiverend, maar ook
zinvol zijn. Daarnaast krijg je tips en tricks voor een goede
bibliotheekinrichting, voor het samenstellen en indelen van
leesgroepjes, voor de samenwerking met externe partners en
ouders. Ten slotte leer je hoe je een focus op leesplezier ingepland
krijgt in een overvol lessenrooster.
Tijdens deze vorming leer je:
• tips en tricks om de leesmotivatie te verhogen;
• eenvoudige, motiverende ingrepen voor klas- en schoolniveau;
• werkvormen die de verwerking van het lezen anders aanpakken, effectief zijn en
motiverend werken.

Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
12 oktober 2022 (Gent)
of
Halve dag, 9u30 - 12u30:
8 februari 2023 (Berchem)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Vakdidactiek
Traject: lezen op school
Lezen is een belangrijk thema en de de nood om er schoolbreed op in te
zetten is hoog. TENZ is jouw partner om lezen duurzaam te integreren in
de werking, op maat van jouw school. Hiervoor kunnen we, na een gratis
intake, op basis van jullie noden een traject samenstellen.

Traject

Een traject rond lezen start met het samenstellen van een leesteam op
jouw school (kernteam – directie, zorgleerkracht, enkele gemotiveerde
leerkrachten) en de afname van een leesscan (leesscan.be) die het leesonderwijs op jouw school in kaart brengt. De leesscan is een instrument dat
je helpt om te (her)starten met een leesbeleid. Op basis van de leesscan
kun je een leesbeleidsplan opstarten, de implementatie van het leesbeleidsplan evalueren of bijsturen.
Het traject start met een basissessie, gevolgd door diverse vormings- en
overlegmomenten. Door tussentijdse oefenmomenten en terugkoppeling
werken we aan een concrete vertaling naar de praktijk. Die kan zowel over
het opstellen van dit schooleigen leesbeleidsplan gaan, over leesdidactiek
(technisch lezen, begrijpend lezen) of over monitoring en evaluatie. Tijdens
het traject kun je ook input en begeleiding krijgen rond het uitbouwen van
een school- of klasbibliotheek of leer je tools gebruiken om de leesvoorkeuren en de leesmotivatie van je leerlingen in kaart te brengen.
Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Werken aan woordenschat in het lager onderwijs: zie p. 82
• Close Reading: basis- en vervolgsessies: zie p. 84-85
• Als lezen moeilijk gaat: zie p. 86
• Maak AVI-lezen zinvol en leuk: zie p. 87
• Versterk technisch lezen: zie p. 88
• Technisch lezen testen met AVI en DMT: zie p. 89
• Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen: zie p. 90
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Vakdidactiek

Taal

Wie schrijft, die leert
Ontwikkel de schrijfmotoriek van leerlingen.
Barbara De Mey

In tijden van digitalisering blijft schrijven een belangrijke
vaardigheid. In relatief korte tijd moeten kinderen deze complexe

Nieuw

vaardigheid onder de knie krijgen. Naast het talige aspect speelt de
motoriek ook een belangrijke rol.
Hoe maak je van schrijven een fijn leermoment? Wanneer heeft een
kind een schrijfprobleem?
In deze vorming maak je kennis met de basisvoorwaarden om
tot schrijven te komen en leer je schrijfmotorische problemen
herkennen. Daarnaast krijg je concrete tips om van schrijven een
fijn leermoment te maken.
Tijdens deze vorming leer je:
• kennismaken met de onderliggende voorwaarden om tot schrijven te komen;
• inzicht verwerven in het belang van schrijven;
• kinderen met schrijfproblemen herkennen;
• de nodige ondersteuning aanreiken bij het schrijfmotorisch proces.

Boekentip
Ik kan het! Een schrijfmotorisch
therapieconcept, H. Van Waelvelde, B. De
Mey en G. Dewitte, Acco
Wie
(Buitengewoon) lager onderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 14u00 - 17u00:
31 januari 2023 (Sint-Niklaas)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Vakdidactiek

Wiskunde

IJsbergrekenen
Het maken van sommen is slechts het topje van de ijsberg.
Trainer Leerstudio

Introductie IJsbergrekenen
Het rekenproces kan met een ijsberg vergeleken worden. Sommen zijn
slechts het topje van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg bevindt het
belangrijkste gedeelte zich onder het wateroppervlak, in het drijfvermogen. Hoe steviger er geïnvesteerd wordt in het drijfvermogen, hoe groter
de kans is dat het topje zichtbaar wordt.

Nieuw

De aanpak sluit nauw aan bij het alom gekende CSA-model (concreetschematisch-abstract). Het is daarbij belangrijk dat elk kind tijdens het
leerproces voortdurend het gevoel van competentie kan behouden, zodat
het gemotiveerd blijft. Stapsgewijs worden kinderen door een zorgvuldig
inzichtelijk proces geleid, met goed uitgekiende materialen. Het leren
gebeurt al handelend en pratend. De oefenstof bestaat uit prettige
spelvormen die haalbaar zijn in elke klas en naast elke methode gebruikt
kunnen worden.
Tijdens deze vorming leer je:
• de basisprincipes van de ijsbergdidactiek verwoorden;
• inzicht krijg in de opbouw van de rekenontwikkeling;
• de aanpak verantwoorden door de achterliggende leertheorieën.

Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
De individugerichte workshops worden
georganiseerd door Leerstudio
Meer info via leerstudio.be
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Traject: IJsbergrekenen
Ijsbergrekenen laat je nadenken over wiskundeonderwijs. In deze aanpak
leid je de leerlingen door een zorgvuldig inzichtelijk proces met goed
uitgekiende materialen. Het leren gebeurt al handelend en pratend. In
dit traject ga je met het team aan de slag om je rekenonderwijs vanuit de
verschillende principes van ijsbergrekenen onder de loep te nemen.

Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)

Dit traject kun je opbouwen vanuit de verschillende modules introductie
ijsbergrekenen, automatiseren en problemen oplossen. In dit traject ga je vooral
op zoek naar de achterliggende principes en de leerlijnen in het basisonderwijs. Daarnaast is er via leerstudio een individugericht aanbod mogelijk
waarin je per leerjaar de specifieke leerinhouden behandelt.
Dit is een traject op maat waarbij de focus ligt op wiskundedidactiek. Aan
de hand van concrete tips en tricks zorgen we samen voor een implementatie in de praktijk. Op die manier leg je als team een stevige basis voor je
wiskundeonderwijs.
•
•

Meer info via info@tenz.be
Prijs op aanvraag

T
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Vakdidactiek

Wiskunde

Automatiseren in de rekenles, zo doe je dat
Denk niet te snel, ze kunnen het nu wel!
Trainer Leerstudio

Automatiseren is fundamenteel voor de rekenontwikkeling. Blijvend
oefenen van basisvaardigheden heeft een grote impact op het

Nieuw

vlot uitvoeren van berekeningen, het zelfbeeld en het maken van
complexe opgaven. Bij de leerling die basisbewerkingen heeft
geautomatiseerd en gememoriseerd, blijft er een groter deel
van het werkgeheugen beschikbaar voor de uitvoering van nietgeautomatiseerde handelingen.
Automatiseren is oefenen, oefenen en blijven oefenen. Het kost tijd
en moet onderhouden worden. Aan de hand van herkenbare en
aantrekkelijke spelmaterialen, houden we leerlingen gemotiveerd.
Zonder dat ze het doorhebben, zijn ze aan het automatiseren. Denk
daarbij niet te snel, ze kunnen het nu wel!
Tijdens de praktische vorming leer je hoe automatiseren een vaste
plaats kan krijgen in de lessen en hoe dit aantrekkelijk kan blijven
voor alle leerlingen van alle niveaus.
Tijdens deze vorming leer je:
• de werking van de hersenen tijdens het automatiseren ontdekken;
• kenmerken formuleren van goed automatiseren;
• hoe je automatiseertijd praktisch kunt organiseren;
• monitoren van te automatiseren vaardigheden aan de hand van een
leerlingoverzicht en evaluatie.

Boekentip
Spelboxen, Leerstudio
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
De individugerichte workshops worden
georganiseerd door Leerstudio
Meer info via leerstudio.be
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)
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Vakdidactiek

Wiskunde

Probleemoplossend denken
Vraagstukken leren oplossen met het strookmodel.
Trainer Leerstudio

“Wil het onderwijs kinderen binnen die snel evoluerende maatschappij
zelfredzaam maken, dan zal voor het leergebied wiskunde de nadruk liggen

Nieuw

op het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen bij het oplossen
van (nieuwe)problemen.”
(Bron: Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs).

Problemen leren oplossen is één van de belangrijkste vaardigheden
die je in het leven kunt leren. Het stelt je in staat om moeilijkheden
te voorkomen of te overwinnen. Het strookmodel is een krachtige
manier om vraagstukken voor te stellen.
Strookmodellen maken duidelijk wat bekend is aan gegevens en
wat nog onbekend is. Tijdens het tekenen, vertalen de kinderen
informatie van woorden naar stroken. De stroken helpen kinderen
zicht te krijgen op de relaties tussen en over de gegevens.
Op deze workshop focussen we ons op de didactische opbouw
voor de lagere school. Stap voor stap bouwen we het strookmodel
op en oefenen we de verschillende soorten vraagstukken met het
strookmodel.
Tijdens deze vorming leer je:
• de opbouw van vraagstukken/toepassingen in de lagere school kennen;
• de verschillende types vraagstukken onderscheiden;
• vraagstukken oplossen met het strookmodel.

Boekentip
Mappen problemen oplossen, Leerstudio
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
De individugerichte workshops worden
georganiseerd door Leerstudio
Meer info via leerstudio.be
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 650 voor 3 uren (25 p)

95

Vakdidactiek

Muzische vorming

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

We leggen samen het fundament om je muzisch aanbod op te
bouwen. Al doende ontdek je de didactische ingrediënten van
de muzische domeinen en krijg je instrumenten en inspiratie
aangereikt om zelf muzische concepten te bedenken.
Je pluist samen met het team uit wat de visie is op muzische
ontwikkeling bij kinderen en je ontdekt hoe de leerlingen en de
context aanleiding kunnen geven tot het bedenken van nieuwe
muzische activiteiten.
Deze sessie legt een eerste didactische laag om je muzisch aanbod
te verbreden en verrijken en zorgt voor de nodige houvast die je als
leerkracht nodig hebt om geïnspireerd en gemotiveerd aan de slag
te gaan.
Tijdens deze vorming leer je:
• de visie en basisingrediënten van muzisch werken kennen;
• de werkvormen en bouwstenen kennen;
• muzische concepten verzinnen in alle domeinen;
• voor Zill-scholen: het muzisch ontwikkelveld en haar thema’s situeren en focussen
vanuit leerlingen, leerplan en context.

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

Muzische vorming

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

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

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

Muzische vorming

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

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

Boekentip
Zeppelin Muzische conceptkaarten, Oetang,
Pelckmans
Praktisch
Beschikbaar voor het leerplan Zill van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het GO!
leerplan Media of het leerplan MUVO van
het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzisch fundament: zie p. 96
Individugerichte vorming
Halve dag, 09u00 - 12u00:
25 april 2023 (Gent)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Vakdidactiek

Muzische vorming

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

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

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00:
25 november 2022 (Brugge)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Vakdidactiek

Muzische vorming

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

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

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

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

Kinderen in contact brengen met kunst, ze nieuwsgierig maken
en hen ernaar leren kijken en luisteren is een belangrijk muzisch
doel. Bovendien levert kunst heel wat inspiratie op voor muzische
creatieopdrachten en ontdek je zelf muziek, dans, theater en
beeldende kunst van vroeger en nu. We introduceren enkele
handige trucjes en kaders om naar kunst te leren kijken en een
beschouwend gesprek op te bouwen. Daarnaast reiken we met
kunstzinnige bouwstenen en werkvormen de woordenschat aan
die je nodig hebt om met je leerlingen over kunst te praten en
reflecteren. Ontdek dat je zelf geen kunstexpert hoeft te zijn om
vanuit kunst te werken.
Tijdens deze vorming leer je:
• inzien wat de waarde en kracht is van kunst en cultuur in de klas;
• zelf naar kunst kijken;
• met leerlingen gericht kunst beschouwen en bespreken;
• woordenschat aanbrengen om over kunst te spreken;
• hoe je kunst als inspiratie kunt gebruiken voor muzische activiteiten.

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

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

Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken.
Oetang

Muzische vorming evalueren is voor veel scholen een zoektocht.
In deze sessie ondersteunen we je door enkele concrete inzichten
en instrumenten aan te bieden die aansluiten bij de visie op breed
evalueren. Je leert hoe je samen met leerlingen over het product
en het proces van een activiteit kunt reflecteren. Daartoe krijg je
enkele concrete praktijkvoorbeelden en methodieken.
Deze vorming is een belangrijke eerste stap om een bredere
muzische ontwikkeling en groei van leerlingen in kaart te brengen.
Tijdens deze vorming leer je:
• je visie op breed evalueren toepassen op muzische vorming;
• diverse vragen stellen over het muzisch proces;
• zinvolle criteria koppelen aan een muzische opdracht;
• methodieken kennen die reflectie over product en proces uitlokken.

Boekentip
Zeppelin. Didactiek voor muzische vorming,
K. Crul, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
Muzische ontwerpen: zie p. 98
Verdieping
Muzische vorming rapporteren: zie p. 103
Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u00 - 16u00:
18 november 2022 (Brussel)
of
9 februari 2023 (Gent)
(Inclusief sessie Muzische vorming
rapporteren)
Halve dag, 9u00 - 12u00:
13 oktober 2022 (Kortrijk)
(Enkel sessie Evalueren na een muzische
activiteit)
Prijs
€ 65 pp (halve dag)
€ 110 pp (volledige dag)
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen.
Oetang

Een muzisch rapport opstellen is best uitdagend, enerzijds wil je op
een kwalitatieve manier een beeld geven van de muzische groei van
kinderen, anderzijds moet het ook een haalbaar instrument worden.
In deze vorming zoomen we uit en kijken we naar de persoonlijke
muzische ontwikkeling van de leerling. Je onderzoekt hoe je
informatie kunt sprokkelen over de muzische ontwikkeling en hoe je
die kunt communiceren.
De sessie nodigt het team uit om mee te denken over evaluatie
vanuit de schooleigen context en noden.
Tijdens deze vorming leer je:
• een aantal facetten beschrijven waarin leerlingen muzisch kunnen groeien;
• het verschil zien tussen muzische (les)doelen bij een activiteit en het evalueren van
de muzische ontwikkeling van een kind;
• instrumenten kennen om een langer proces in beeld te brengen;
• samen met de collega’s zoeken naar een mogelijke rapportering.

Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Voorkennis
We raden aan om eerst de sessie ‘Evalueren na een muzische activiteit’ te volgen:
zie p. 102
Individugerichte vorming
Volledige dag: 9u00 - 16u00:
18 november 2022 (Brusssel)
of
9 februari 2023 (Gent)
(Inclusief sessie Evalueren na een muzische activiteit)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Muzische vorming

Didactiek van muzische vorming
Groei in het ontwerpen en begeleiden van muzische activiteiten.
Oetang

Traject: didactiek van muzische vorming
In Muzische vorming staat het omgaan met kunst centraal staat. Voor
schoolteams is het een uitdaging om een sterk muzisch aanbod te voorzien in beeld, drama, dans, muziek (en media). Dit traject neemt jou en je
collega’s mee in de didactiek van muzische vorming. We vertrekken vanuit
het fundament (visie), maken je wegwijs in het doelgericht werken en gaan
verder in op het ontwerpen van muzische activiteiten. Na de basis kun je
verdiepen in de bouwstenen, muzisch hoekenwerk of kunst beschouwen
met leerlingen. Het traject maken we op maat van het leerplan: Zill, GO! of
OVSG.

Traject

Dit traject start met een intakegesprek. Zo stemmen we het traject af
op de behoefte van het team. Door tussentijdse opdrachten en overlegmomenten zorgen we samen voor een implementatie in de praktijk. Dit
traject kan eventueel aangevuld worden met een traject rond het evalueren van muzische vorming.
Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Muzisch fundament: zie p. 96
• Introductie muzische ontwikkeling in Zill: zie p. 97
• Muzische ontwerpen: zie p. 98
• Muzisch hoekenwerk: zie p. 99
• De muzische bouwstenen uitgelicht: zie p. 100
• Kunst beschouwen met kinderen: zie p. 101
• Evalueren na een muzische activiteit: zie p. 102
• Muzische vorming rapporteren: zie p. 103

Boekentip
Zeppelin. Didactiek voor muzische vorming,
K. Crul, Pelckmans
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Traject
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Op aanvraag
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Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid.
Oetang

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

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

Vakdidactiek

Wereldoriëntatie

Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen ontwerpen en begeleiden vanuit onderzoekend leren.
Oetang

Vanuit onderzoekend leren kun je rijke en interactieve leerprocessen
creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren
over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en
nieuwsgierigheid.
In deze sessie denk je na hoe een onderzoeksproces in elkaar zit
en wat een goede onderzoeksvraag inhoudt. Hoe bouw je een
onderzoeksproces op en hoe stimuleer je kinderen om gemotiveerd
aan de slag te gaan.
In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en
begeleidt (bijvoorbeeld tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor
STEM, wetenschappen, techniek ...)
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe het onderzoeksproces werkt;
• wat goede onderzoeksvragen zijn;
• hoe je onderzoeksvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s
‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Praktisch
Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Verdieping
Ontwerpend leren: zie p. 107
Individugerichte vorming
Volledige dag: 9u00 - 16u00:
14 februari 2023 (Kortrijk)
(Inclusief sessie Ontwerpend leren)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Wereldoriëntatie

Ontwerpend leren
Leerprocessen opzetten en begeleiden vanuit ontwerpend leren.
Oetang

Ontwerpend leren leidt vaak tot rijke en interactieve leerprocessen.
Door deze aanpak leren kinderen oplossingsgericht denken en
innoveren.
In deze sessie leer je hoe je zelf ontwerpactiviteiten ontwerpt en
begeleidt zoals voor STEM-activiteiten of wetenschap en techniek.
Hoe zit een ontwerpproces in elkaar? Wat is een goede
ontwerpvraag? Welke ontwerpvaardigheden spreek je aan en
waarom? Hoe kun je kinderen stimuleren en wegwijs maken in dit
proces?
Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte
didactiek en zet je er concreet mee op weg.
Je ervaart tijdens deze sessie zelf wat Onderzoeken & Ontwerpen
is vanuit concrete voorbeelden en gaat zelf als onderzoeker aan de
slag om didactische tips te ontdekken.
Tijdens deze vorming leer je:
• hoe het ontwerpproces werkt;
• wat goede ontwerpvragen zijn;
• hoe je ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelfs procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s
‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Praktisch
Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Volledige dag: 9u00 - 16u00:
14 februari 2023 (Kortrijk)
(Inclusief sessie Onderzoekend leren)
Prijs
€ 110 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)
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Media

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

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

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

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

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

Boekentip
Zeppelin muzische conceptkaarten media,
K. Crul en Oetang, Pelckmans
Praktisch
De vorming wordt aangepast aan het
leerplan Zill van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, het GO! leerplan Media of het
leerplan MUVO van het OVSG.
Wie
(Buitengewoon) basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
2 december 2022 (Leuven)
of
Halve dag, 9u00 - 12u00:
27 januari 2023 (Brugge)
of
Halve dag, 9u30 - 12u30:
17 maart 2023 (Hasselt)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

109

Vakdidactiek

Levensbeschouwing

Gesprekken die ertoe doen:
aan de slag met levensvragen van kinderen
De exploratie van je eigen levensvisie en die van kinderen.
Ness Vanthournout en Griet Christiaens

De wereld waarin we leven is complex. Kinderen (en wijzelf)
worden geconfronteerd met moeilijke vraagstukken zoals migratie,
klimaatverandering, ongelijkheid, diversiteit. Ze hebben een eigen
mening over de wereld. Tegelijk missen ze nog tools om te leren
omgaan met onzekerheid, hun waardevolle stem te laten horen en
hun eigen zinvolle betekenis aan deze wereld toe te voegen. Door
in gesprek te gaan, erop uit te trekken, op onderzoek te gaan, willen
we kinderen toerusten om hierin te groeien. Op die manier bieden
we betekenisvol onderwijs aan. Want als kinderen voelen dat ze die
vragen niet mogen stellen, vervallen ze in stilzwijgen of rebelleren.
Ben je geïnteresseerd in kinderen hun uitdagende vragen over
betekenis en zingeving en wil je samen met hen onderzoeken welke
antwoorden er te vinden zijn? Durf je al dialogeren over actuele en
soms spannende onderwerpen en diep je dit graag nog wat uit? Wil
je als leerkracht/leermeester samen met de leerlingen vormgeven
aan de wereld? Dan nemen we je graag mee in ons verhaal.
In deze workshop gaan we heel concreet aan de slag met
methodieken die de dialoog verbreden, verrijken en verdiepen.
We werken vanuit oefeningen en voorbeelden en maken ook de
vertaalslag naar jouw praktijk. We zetten in op een persoonlijke
aanpak, op leren van elkaar en voorzien concrete hand-outs die je
meteen kan inzetten in de klaspraktijk.
Tijdens deze vorming leer je:
• werken met het vragenmodel van T. Kopmels;
• de (meervoudige) levensbeschouwelijke dimensie in een leermiddel ontdekken;
• werkvormen kiezen in functie van het soort vraag;
• oog hebben voor levensbeschouwelijk kapitaal/diversiteit in de klas en die ook
benutten.

Boekentip
Verhalen vertellen en vragen stellen,
T. Kopmels, Noordhoff
Wie
Basisonderwijs
Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30:
7 december 2022 (Gent)
of
26 april 2023 (Brussel)
Prijs
€ 65 pp
Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be
Prijs
Vanaf € 550 voor 3 uren (25 p)

110

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

Kernthema 1

Schoolontwikkeling

Kernthema 2 Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Samenwerken in team

Warm klasklimaat en verbindend gezag

Verbindend communiceren in je schoolteam T 6

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas T 32

Stimuleer teamwerking binnen je school

Constructief omgaan met macht en gezag in je klas en op

Herstelgericht werken op school

P

8

9

school33
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Omgaan met stress in het onderwijs10
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Veerkrachtig voor de klas11
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Pestpreventie
KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school T 14
KiVa op kleutermaat

18

36

De buitengewone taal van moeilijk gedrag

37

Omgaan met complexe problematieken

38

Verfijnde Pedagogiek van moeilijk gedrag

39

Sterk in pestpreventie T 19

Omgaan met specifieke problematieken

Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterke school

20

Omgaan met faalangst40

Toezicht op de speelplaats

21

DCD, wat doe je ermee?41

(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam

Inlevingssessie in autisme

doet mee22

ADHD: leerkrachten onder ‘druk’?43

Tenz-inspiratiedag: (cyber)pesten stoppen, dat kàn23

Hooggevoelige kinderen44

42

Rouw en verlies in de klas45

Teamteaching
Inspiratiesessie teamteaching

24

Verandertraject teamteaching    T 25

Kalme breinen in de klas46
Verstandig gamen, hoe doe je dat?47

Communicatie met ouders
Hoe van ouders bondgenoten maken

26

Een goed gesprek met ouders, ook als het even spant

27

Visie- en schoolontwikkeling
Sleutelen aan visieontwikkeling voor je school
Organisatie-ontwikkeling op school

P

Nieuw
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Inspiratiedag

Kleuters

Digitaal

T Traject

P Procesbegeleiding

Kernthema 3

Krachtige leerprocessen

Kernthema 4

Werkvormen en projecten

Vakdidactiek

Didactiek voor jonge kinderen

Werkvormen ontwerpen

50

Activiteiten ontwerpen vanuit Zill

51

kinderen

Projecten ontwerpen

52

Ontwikkel rekenvaardigheden bij jonge kinderen

75

Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken

76

Met Zill praktisch aan de slag in de basisschool    T 53
Slimme spellen

54

Verbeter spelenderwijs de fijne motoriek bij jonge
74

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken

77

De kleine Zeppelin: muzisch werken met kleuters

Leerprocessen versterken

78

Taal

Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe?
Zo!55

Een sterk taalbeleid op school

79

Versterk de executieve functies van je leerlingen

Sterk taalonderwijs

80

Creatief met taal

81
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Differentiatie, goed voor elke leerling
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Werken aan woordenschat in het lager onderwijs
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Creatief denken stimuleren bij kinderen
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86
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Unieke
partners

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

KiVa

Dagelijks Leren

De Kiva-werking bestaat uit een aantal gecertificeerde
trainers die gedreven met teams werk maken van een
schoolbreed en effectief anti-pestbeleid op school.
Samen met Universiteit van Turku vertalen ze belangrijke
inzichten over pestpreventie naar de Vlaamse onderwijscontext. Dit wetenschappelijk antipestprogramma levert
een sterke basis om met schoolteams te werken aan een
pestvrije school.

Dagelijks Leren biedt procesbegeleiding, vorming en
coaching aan voor teamteachers en andere leraars die
samenwerkend lesgeven. Ze geloven in in een combinatie
van onderzoek over effectief onderwijs én ervaringen uit de
klaspraktijk. Dagelijks leren heeft een rugzak vol expertise
over teamteaching en samenwerkend lesgeven en moedigt
teams aan om dit toe te passen op hun eigen klaspraktijk en
eigenaarschap te nemen over de eigen aanpak.

Expertis

BlaBla - Huis voor verbinding

Expertis Onderwijsadviseurs is een Nederlands adviesbureau dat staat voor schoolverbetering op wetenschappelijke basis. Inzichten vanuit de wetenschap vertalen ze
naar de dagelijkse praktijk. In Vlaanderen werken we samen
rond Close Reading, begrijpend lezen en werken aan dieper
tekstbegrip. In die aanpak ga je met leerlingen dieper graven
in een tekst. Van ‘weten wat de kern is’, naar ‘meer informatie krijgen’ tot ‘begrijpen wat je gelezen hebt’.

Bij Blabla vertrekken ze van een mensbeeld waarin ze geloven dat iedereen graag wil bijdragen aan het welzijn van de
ander(en), de maatschappij, onze wereld. Vanuit verbinding
met jezelf en de andere(n) groeit een bewustzijn dat we
verantwoordelijk zijn voor onze eigen behoeften en dat we
gedeelde verantwoordelijkheid dragen in het contact met
elkaar. Om die waarden tot leven te brengen trainen ze
Geweldloze of Verbindende Communicatie, een eenvoudig
en alomvattend kader die kan inspireren in leven, werken en
leiding geven.

Leerstudio

Oetang

Leerstudio levert een bijdrage aan de onderwijskwaliteit
voor wiskunde in de kleuter- en lagere school. Hun ultieme
streven is bij meer leerlingen het probleemoplossend
vermogen en wiskundig-analytisch inzicht vergroten. Met
het speels en aanschouwelijk aanbrengen van deze materie,
willen ze leerlingen een levenslange bagage voor een
zelfredzaam leven meegeven.

Oetang is een Learning Design Studio. Ze ontwerpt
allerei digitale en fysieke leerproducten voor verschillende contexten.
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Oetang heeft een boon voor onderwijs. De groep onderwijsdesigners ontwikkelt trainingen, tools en procesbegeleidingen voor scholen om onderwijsvernieuwing of
professionalisering te ondersteunen. Ze werken vanuit een
actuele, creatieve en didactische blik rond thema’s zoals
didactische werkvormen, creatieve processen, muzische
vorming, projectwerk, denkontwikkeling, media
en Zin in Leren! Zin in Leven!

Agenda
Bekijk onze vormingen per maand. Ontdek onze handige agendatool en kom
te weten welke individugerichte vormingen wanneer ingepland staan.
SEPTEMBER 2022

JANUARI 2023

Datum

Titel van de vorming

Locatie

Paginanummer

woe

KiVa gratis kennismaking

Digitaal

14

28

OKTOBER 2022
Datum

Titel van de vorming

Locatie

woe

(Cyber)pesten aanpakken: het hele
schoolteam doet mee Basisonderwijs

Digitaal

Werk aan verdiepend luisteren via
prentenboeken

Berchem

5

Datum

Titel van de vorming

Locatie

di

24

Emotionele geletterdheid

Berchem

woe

25

Klasgroep in de knoop?
De klasthermometer als redmiddel.

Berchem

don

26

Bouw aan een positieve groepsdynamiek
in de klas

Hasselt

vrij

27

Omgaan met stress in het onderwijs

Hasselt

10

Muzisch creatief met media

Brugge

109

Paginanummer

22
76

Paginanummer

35
34
32

do

6

Veerkrachtig voor de klas

Digitaal

11

ma

30

Omgaan met complexe problematieken

Berchem

38

vrij

7

Creatief met taal

Gent

81

di

31

Wie schrijft, die leert

Sint-Niklaas

92

ma

10

Bouw aan een positieve groepsdynamiek
in de klas

Antwerpen

di

11

Inspiratiesessie teamteaching
basisonderwijs

Gent

32
24

FEBRUARI 2023
Datum

Titel van de vorming

Locatie

woe

Veerkrachtig voor de klas

Digitaal

11

KiVa terugkommoment

Gent

14
58

1

Paginanummer

woe

12

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met
plezier lezen?

Gent

do

13

Evalueren na een muzische activiteit

Kortrijk

102

vrij

14

Emotionele geletterdheid

Gent

35
45

ma

6

Hooggevoelige kinderen

Gent

44

55

di

7

KiVa op kleutermaat

Berchem

18

woe

8

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met
plezier lezen?

Berchem

do

9

BreinLeren - executieve functies

Hasselt

Evalueren na een muzische activiteit +
muzische vorming rapporteren

Gent

ADHD: leerkrachten onder ‘druk’

Gent

43

Processen en producten evalueren

Kortrijk

65

Tenz-inspiratiedag: (cyber)pesten
aanpakken, dat kàn

Berchem

ma

17

Rouw en verlies in de klas Basisonderwijs

Berchem

di

18

Kleuters laten groeien in executeive
functies. Hoe? Zo!

Berchem

90

woe

19

Werken aan woordenschat in het lager
onderwijs

Berchem

do

20

Toezicht op de speelplaats

Hasselt

21

KiVa basistraining

Mechelen

16

Verstandig gamen, hoe doe je dat?

Berchem

47

KiVa terugkommoment

Berchem

14

vrij

21

24

Inlevingssessie in autisme

Gent

42

di

25

Omgaan met faalangst

Sint-Niklaas

40

woe

26

Technisch lezen testen met AVI en DMT

Digitaal

89

NOVEMBER 2022
Datum

Titel van de vorming

Locatie

Paginanummer

ma

Hoe van ouders bondgenoten maken

Leuven

26

Een sterk taalbeleid op school

Berchem

79

di

15

DCD, wat doe je ermee?

Gent

41

woe

16

Veerkrachtig voor de klas

Berchem

11

do

17

Tenz-inspiratiedag: evaluatietools voor je
dagelijkse praktijk

Gent

vrij

18

Hooggevoelige kinderen
Evalueren na een muzische activiteit +
muzische vorming rapporteren

Hasselt
Brussel

69
44
102

ma

21

De taal van moeilijk gedrag

Hasselt

36

di

22

ADHD: leerkrachten onder ‘druk’

Digitaal

43

woe

23

BreinLeren - executieve functies

Berchem

57

do

24

KiVa intervisiemoment

Digitaal

14

vrij

ma

di

woe

25

28

29

30

Effectieve feedback in de klas en op de toets

Digitaal

63

Slimme spellen

Berchem

54

Muzisch hoekenwerk

Brugge

99

KiVa op kleutermaat

Gent

18

Close Reading: basis- en vervolgsessie

Hasselt

84

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken

Brugge

77

Verbeter spelenderwijs de fijne motoriek
bij jonge kinderen

Gent

Activiteiten ontwerpen vanuit Zill

Kortrijk

51

Maak AVI-lezen zinvol en leuk

Leuven

87

DECEMBER 2022
Locatie

Paginanummer

do

1

De buitengewone taal van moeilijk gedrag

Leuven

37

vrij

2

Ontwikkel rekenvaardigheden bij jonge
kinderen

Sint-Niklaas

Muzisch creatief met media

Leuven

109

Als lezen moeilijk gaat

Hasselt

86

Versterk de executieve functies van je
leerlingen

Gent

woe

7

Gesprekken die ertoe doen: aan de slag
met levensvragen van kinderen

Hasselt
Gent

vrij

ma

10

13

78

90
57
102

23

Di

14

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kortrijk

106

woe

15

KiVa gratis kennismaking

Digitaal

14

Evalueren zonder punten te geven:
formatieve assessment

Gent

Close Reading: basis- en vervolgsessie

Leuven

84

Reflecteren met kinderen

Brugge

64

Kalme breinen in de klas

Digitaal

46

Creatief denken stimuleren bij kinderen

Berchem

60

Datum

Titel van de vorming

Locatie

ma

6

Sterk taalonderwijs

Brussel

80

vrij

10

Omgaan met faalangst

Digitaal

40

Versterk technisch lezen

Brussel

88

ma

13

Kleuters laten groeien in executeive
functies. Hoe? Zo!

Digitaal

di

14

De verfijnde pedagogiek van moeilijk gedrag

Berchem

39

Als lezen moeilijk gaat (BuBaO)

Gent

86
47

do

vrij

16

17

62

MAART 2023

do

16

Verstandig gamen, hoe doe je dat?

Gent

vrij

17

Omgaan met stress in het onderwijs

Digitaal

Close Reading: werken aan leren leren
in de derde graad

Berchem

Paginanummer

55

10
84

Muzisch creatief met media

Hasselt

ma

20

Bouw aan een positieve groepsdynamiek
in de klas

Gent

109

Rouw en verdriet in de klas basisonderwijs

Leuven

45

di

21

Projecten ontwerpen

Kortrijk

52

KiVa intervisiemoment

Digitaal

14

Datum

Titel van de vorming

Locatie

Paginanummer

vrij

21

Kalme breinen in de klas

Berchem

46

di

25

Muzische ontwerpen

Gent

98

woe

26

Gesprekken die ertoe doen: aan de slag
met levensvragen van kinderen

Brussel

Datum

Titel van de vorming

Locatie

di

Versterk de executieve functies van je
leerlingen

Berchem

32

APRIL 2023

Titel van de vorming

5

Differentiatie, goed voor elke leerling
De Kleine Zeppelin: muzisch werken
met kleuters

74

Datum

ma

2
3

82

ma

14

do
vrij

Gent

75

56
110

110

MEI 2023

16

Paginanummer

56

