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Nog één keer …

Nog één keer het nascholingsaanbod in de huidige vorm. De evaluaties waren 
positief dus werd er hard aan het aanbod voor schooljaar 2019-2020 gewerkt om 
jullie opnieuw een mooi voorstel aan te bieden. 

De nieuwe organisatievormen in de centra worden eigen gemaakt, geëvalueerd  
en bijgestuurd. Ook Vrij CLB Netwerk doorliep een veranderproces en kwam tot  
6 kernprocessen. Al deze wijzigingen maken het nodig om de professionalisering 
van de CLB-medewerkers te herbekijken. We starten in september met een analyse 
en werken voor jullie een nieuwe structuur van professionalisering uit om jullie 
inhoudelijk te ondersteunen in het uitvoeren van jullie opdrachten binnen de 
kernprocessen.

Website
Neem geregeld een kijkje op onze website (nascholing.vclb-koepel.be). Ook na 
uitgave van de brochure kunnen er nog wijzigingen optreden. Zo ben je zeker dat  
je de meest recente informatie hebt. De praktische informatie en algemene 
voorwaarden hebben we ook op de website geplaatst.

Wij hopen je alvast te kunnen boeien met ons aanbod en kijken ernaar uit om je  
op een van onze nascholingen te ontmoeten.

Sonja Buts Stefan Grielens
Coördinator nascholing Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk

VOORWOORD
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KP 1:  onthalen en verhelderen van de vraag teneinde kinderen/jongeren (en hun 
context) met een hulpvraag toe te leiden naar een gepast aanbod, intern  
of extern

KP 2:  handelingsgericht adviseren teneinde de vraagsteller de gepaste informatie 
te geven om in functie van de leerling gerichte stappen te kunnen zetten

KP 3:  handelingsgericht diagnosticeren, begeleiden en coördineren teneinde 
leerlingen (en ouders) maximaal te laten participeren aan het 
onderwijsleerproces door goede afstemming op de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften

KP 4:  handelingsgericht diagnosticeren, begeleiden en coördineren teneinde via 
aanklampend werken de ontwikkelingskansen van leerlingen te vrijwaren  
en veiligheid te garanderen

KP 5:  collectief objectief informeren over het onderwijslandschap, het 
studiekeuzeproces en de arbeidsmarkt teneinde leerlingen en ouders  
in staat te stellen tot het maken van juiste keuzes, die het welbevinden,  
de betrokkenheid en kwalificatie kunnen bevorderen

KP 6:  signaleren en/of inhoudelijke expertise inbrengen in de school teneinde te 
faciliteren dat schoolteams en leerkrachten planmatig en zelfstandig de 
zorg voor al hun leerlingen opnemen

KP 7:  uitvoeren van medische activiteiten in het kader van preventie teneinde tijdig 
bepaalde (psycho-)somatische problemen op te sporen en te voorkomen 

VCLB-INTRANET REGISTRATIE
VCLB’ers schrijven meestal in via hun vormingsverantwoordelijke op het centrum. 
Dat is alleen mogelijk als alle VCLB’ers geregistreerd zijn bij nascholing. Ben je dat 
niet, stuur dan een mailtje naar nascholing@vrijclbnetwerk.be. 

OPGELET! Inschrijvingen van VCLB’ers die rechtstreeks inschrijven via de website 
en niet via hun vormingsverantwoordelijke, worden beschouwd als een externe 
inschrijving.

DE ROL VAN EEN VORMINGSVERANTWOORDELIJKE 
Elk vrij centrum voor leerlingenbegeleiding heeft een vormingsverantwoordelijke 
die alle inschrijvingen centraliseert. Die vormingsverantwoordelijke zorgt ervoor 
dat inschrijvingen vlot verlopen en dat de lijst met personeelsleden van hun 
centrum actueel blijft. Wijzigingen geven ze door aan ons via  
nascholing@vrijclbnetwerk.be.

HOE EN WANNEER INSCHRIJVEN 
Voor de meeste programma’s kan er tussen 2 en 22 september 2019 worden 
ingeschreven. Voor VCLB’ers is dat via hun vormingsverantwoordelijke, voor 
externen via de website. Enkele programma’s wijken hiervan af. In dat geval staat 
de juiste inschrijvingsprocedure vermeld bij de nascholing in kwestie. Wie inschrijft 
krijgt een bevestigingsmail. Ongeveer 2 weken voor de nascholing ontvang je een 
e-mail met praktische informatie. Bij te veel inschrijvingen krijgen VCLB’ers 
voorrang op externen. Zijn er dan nog te veel, dan beslist je directeur wie kan 
inschrijven. Bij weigering kom je op een wachtlijst te staan. 

VCLB’ers kunnen op de website hun inschrijvingen bekijken door in te loggen. In de 
rechterkolom zien zij dan de cursussen waarvoor ze ingeschreven zijn en kunnen ze 
de details van de nascholing opvragen.

KERNPROCESSEN LEESWIJZER
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NIET-VCLB-MEDEWERKERS
Wie niet in een Vrij CLB werkt, kan individueel inschrijven voor een nascholing.  
Ga naar de website nascholing.vclb-koepel.be en klik op de gewenste nascholing. 
Klik vervolgens op het icoontje onderaan ‘schrijf u in’ en vul het formulier met 
registratie- en facturatiegegevens in. Let op: bewaar je gebruikersnaam en 
wachtwoord, die blijven ook voor latere inschrijvingen geldig! Zijn er te veel 
inschrijvingen, dan kom je op een wachtlijst te staan. 

PRIJS, CATERING EN FACTURATIE
Opgelet, de prijs vermeld bij de nascholingen is exclusief catering. Die staat apart 
vermeld op de factuur en bedraagt € 11,50 per persoon, per dag. Met aangepaste 
voedingswensen (vegetarisch, allergenen, geen groenten) kunnen we rekening 
houden als je ons een week op voorhand op de hoogte brengt. 

Voor Vrije CLB's sturen we tweemaandelijks een factuur naar de hoofdzetel voor 
alle gevolgde nascholingen.

ANNULEREN
Annuleren kan tot ten laatste 10 werkdagen voor de nascholing van start gaat.  
Bij latere annuleringen zijn wij genoodzaakt de volledige deelnameprijs aan te 
rekenen.

HOE GERAAK JE OP JE NASCHOLING? 
Op de website staat er bij elke nascholing een link naar een routebeschrijving.  
Voor Vrij CLB Netwerk vind je die op www.vclb-koepel.be/contact.

OVERZICHT VAN HET AANBOD

 INSTAPBEGELEIDING VOOR NIEUWE MEDEWERKERS
 > Instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers  ....................................................... 10

 BASISOPLEIDINGEN VOOR ALLE (NIEUWE) MEDEWERKERS
 > Kansenbevordering .................................................................................................. 12
 > Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining .................................................. 13
 > Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met specifieke noden . 14
 > Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject .................................. 15
 > Integrale Jeugdhulp.................................................................................................. 16
 > Kennismaking met systematische contactmomenten (voormiddag) 
Zelfzorg (namiddag) .................................................................................................. 17

PROFESSIONALISERING
 > Racisme, hoe omgaan met leerlingen/ouders als slachtoffers van racisme? ...... 21
 > ‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender leerlingen .................... 22
 > Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben ............................................. 23
 > Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school:  
het Vlaggensysteem van Sensoa ............................................................................. 24

 > Buiten de lijnen: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij  
bijzondere doelgroepen ............................................................................................ 25

 > Omgaan met kindermishandeling ........................................................................... 26
 > Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties  
binnen IJH met Signs of Safety als kader ................................................................ 27

 > Creatief met jonge kinderen communiceren ........................................................... 28
 > Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding ....................................... 29
 > Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar ...................... 30
 > Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 2e jaar ...................... 31
 > Protocol Gedrag & Emotie........................................................................................ 32
 > Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling ...................... 33
 > Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen................................................. 34
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 > ‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (bruikbare visie voor CLB in de 
ondersteuning van ouders en scholen n.a.v. probleemgedrag) ............................. 35

 > Oplossingsgericht werken: 1e jaar .......................................................................... 36
 > Oplossingsgericht werken: 2e jaar .......................................................................... 37
 > Oplossingsgericht werken: co-ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen .. 38
 > Oplossingsgericht werken: problematisch internetgebruik en gamen ................. 39
 > Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht kader ....... 40
 > Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de hulpvraag 
van een leerling/ouder met autisme ....................................................................... 41

 > Oplossingsgericht werken: gesprekken met ouders .............................................. 42
 > Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken ........................... 43
 > Korte oplossingsgerichte interventies? Ja, ook als het om gezondheid gaat ....... 44
 > Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding ....................... 45
 > Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk ..................................... 46
 > Intervisie beroepsgeheim......................................................................................... 47
 > Faire diagnostiek doorheen het HGD-traject .......................................................... 48
 > Flexibele leerwegen en leertrajecten bij anderstalige nieuwkomers ................... 49
 > Verdieping leerlingen met specifieke noden (Module 2) ......................................... 50
 > Redelijke aanpassingen ............................................................................................ 51
 > Centrumondersteuning ICF ..................................................................................... 52
 > Prodia stelt voor: herwerkte protocollen cognitief functioneren ........................... 53
 > Modernisering secundair onderwijs-inhaaldag ...................................................... 54
 > Modernisering secundair onderwijs-update ........................................................... 55
 > Spreken voor groepen .............................................................................................. 56
 > Een bordje statistiek. Dagelijkse kost voor iedereen? ............................................ 57

MANAGEMENT
 > Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld ................ 61
 > Hoe strategisch doeltreffend reageren op en omgaan met discriminatie  
door cliënten of collega’s? ........................................................................................ 62
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 > Werken met LARS Datawarehouse ......................................................................... 64
 > Intervisie kwaliteitszorg ........................................................................................... 65
 > Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten ................................................. 66
 > Opleiding risico's en elektriciteit ............................................................................. 67
 > Opleiding vertrouwenspersonen (dag 3 en 4) .......................................................... 68
 > Supervisie vertrouwenspersonen ........................................................................... 69
 > Basisopleiding preventiemedewerkers ................................................................... 70
 > Terugkomdag preventiemedewerkers .................................................................... 71
 > Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital............................................................ 72
 > Startpakket voor nieuwe CLB-directies .................................................................. 73
 > Leiderschapstraject – Directietweedaagse: de rol van de directeur als leider .... 74
 > Leiderschapstraject – Welzijnsbeleid: rol van de leidinggevende ......................... 75
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1110 Instapbegeleiding voor nieuwe CLB-medewerkers

CODE: 192001A

INSTAPBEGELEIDING  
VOOR NIEUWE MEDEWERKERS

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die minder dan een half jaar aan het werk 
zijn.

TOELICHTING
Nieuwe CLB’ers krijgen een introductie in het soort werk en het soort bedrijf 
waarvoor ze gekozen hebben. Missie, visie en kernwaarden van Vrij CLB Netwerk 
en een paar cruciale denk- en referentiekaders rond leerlingenbegeleiding vormen 
de basis van waaruit we medewerkers willen zien groeien als professionals.

 – hoe staan wij in relatie met onze cliënten?
 – de core-business van het CLB
 – de missie, visie en kernwaarden van Vrij CLB Netwerk
 – Vrij CLB Netwerk binnen onderwijs en hulpverlening
 – zorgcontinuüm/HGD/HGW
 – kansenbevordering
 – loopbaandenken

spreker(s): medewerkers Vrij CLB Netwerk

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden in Schaarbeek (Vrij CLB Netwerk):
dinsdag 10 en woensdag 25 september 2019
donderdag 9 en dinsdag 21 januari 2020
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Stefaan Jonniaux
Prijs: VCLB’ers: € 40

BASISOPLEIDINGEN  
VOOR ALLE (NIEUWE)  

MEDEWERKERS

02



1312 Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers

CODE: 192002A

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Tijdens de basisvorming krijgen de deelnemers op dag 1 een aantal kaders 
aangereikt rond armoede, vanuit getuigenissen van mensen in armoede. Als dag 2 
plannen de deelnemers zelf een inleefdag in een organisatie uit het lokale netwerk.

Na uitwisseling van ervaringen wordt de focus op dag 3 verlegd naar de specifieke 
CLB-opdrachten ten aanzien van kansengroepen. 

Spreker(s): Chris Van de Vreken en ervaringsdeskundigen in de armoede 
(Welzijnsschakel Puurs vzw) en Marleen Van den Mooter (Vrij CLB Netwerk) 

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 19 november 2019, inleefdag (zelf te plannen) en woensdag 11 maart 2020 
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

KANSENBEVORDERING

Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers

BEROEPSGEHEIM, DEONTOLOGIE 
EN DILEMMATRAINING

CODE: 192002B

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Het professioneel handelen van CLB-medewerkers situeert zich in een juridisch en 
deontologisch kader. Het is belangrijk dat élke CLB-medewerker dit juridisch kader 
kent. De vierdaagse vorming bevat de basisprincipes van dit deontologisch en 
juridisch kader én een training m.b.t. het handelen wanneer je voor moeilijke keuzes 
staat tijdens een begeleidingstraject (het doorbreken van het beroepsgeheim, 
moeilijke beslissingen nemen op een overwogen en beargumenteerde wijze …).
Dag 1: we kaderen de positie van Vrij CLB Netwerk binnen de regelgeving en bespreken 
de verschillende soorten ouderlijk gezag, de principes van bekwaamheid van de leerling 
en de implicaties hiervan voor de CLB-praktijk (o.a. in relatie tot een (v)echtscheiding).
Dag 2: het beroepsgeheim van de CLB-medewerker wordt toegelicht. Er wordt 
ingegaan op de situaties wanneer je beroepsgeheim mag doorbreken en wanneer 
niet. Daarnaast worden ook de basisprincipes van de privacywetgeving toegelicht. 
Dag 3: er wordt ingegaan op de positie van minderjarigen in de wereld van justitie 
(gerechtelijke jeugdhulp, MOF, PS …). In de namiddag worden casussen besproken 
over het geheel van de vorming. 
Dag 4: dilemmatraining
Spreker(s): Nele Desmet (‘t Zitemzo – voorheen Kinderrechtswinkel), Annelien 
Maebe (Vrij CLB Netwerk) en Kris Stas (stafmedewerker SAM, steunpunt Mens en 
Samenleving vzw, docent Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdagen 10 oktober, 14 november, 28 november en 12 december 2019 
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Annelien Maebe en Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 120, externen: € 240
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ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING 
VAN LEERLINGEN ZONDER 

EN MET SPECIFIEKE NODEN

CODE: 192002C

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers die na hun instapvorming een verdere verdieping 
wensen in onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) of ervaren CLB-medewerkers die 
hun kennis inzake OLB wensen op te frissen of bij te spijkeren.

TOELICHTING
In deze basisvorming OLB voor leerlingen zonder en met specifieke noden bieden 
we basiskennis aan rond regelgeving, theoretische kaders en modellen die relevant 
zijn in kader van loopbaanbegeleiding. Onderwijskiezer wordt voorgesteld. 
We staan ook stil bij een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn in de 
onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen met specifieke noden. 

Spreker(s): Kris Van Den Bossche, Jean-Marie Van Steenwinckel en Tine Gheysen 
(Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 4 februari en donderdag 5 maart 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Kris Van Den Bossche en Tine Gheysen
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

KAPSTOKKEN BIJ EEN HANDELINGSGERICHT  
DIAGNOSTISCH TRAJECT

CODE: 192002D

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Binnen de CLB-werking kijken we gecombineerd door twee ‘brillen’ naar de 
leerling en zijn context: de ‘bril’ van de uitgangspunten van het handelingsgericht 
werken (HGW) en de biopsychosociale bril van de ICF-CY. 

We staan eerst samen stil bij de inhoud en het waarom van deze brillen. Vervolgens 
zoomen we in op hoe je kwaliteitsvol een handelingsgericht diagnostisch traject 
kan/moet doorlopen volgens de Prodia-protocollen. 

We bespreken hoe ICF-CY hierin een plaats krijgt en zelfs het HGD-traject kan 
versterken. Bijkomend is er aandacht voor de integratie van de toetsstenen van 
faire diagnostiek. De deelnemers worden uitgedaagd om via actieve participatie  
te reflecteren over het eigen handelen en krijgen de kans om zelf te oefenen aan  
de hand van casussen en materiaal dat ontwikkeld werd door het Prodia-team.

Dag 1: denkkaders en de start van een HGD-traject
Dag 2: vanuit een fair integratief beeld doelen, onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften formuleren om gericht te kunnen adviseren

Spreker(s): Prodia-team, Christine Vonckx en Marleen Van den Mooter (Vrij CLB 
Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagen 26 november en 10 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christine Vonckx
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers
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CODE: 192002E

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines of medewerkers die de 
basisopleiding Integrale Jeugdhulp nog niet volgden. 

TOELICHTING
Tijdens deze tweedaagse vorming verwerf je kennis in de basis van Integrale 
Jeugdhulp. We geven je inzicht in de zes kerndoelstellingen. Je kan de rechtstreeks 
toegankelijke en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp situeren. Je kent  
de werking van de intersectorale toegangspoort en van de gemandateerde 
voorzieningen en je weet wat er van wie verwacht wordt in verontrustende situaties. 
We leggen daarbij telkens de link naar de CLB-werking. Op het einde van de 
tweedaagse weet je dus wat Integrale Jeugdhulp betekent in je dagelijkse praktijk. 

Spreker(s): nog te bepalen

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De data worden later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

INTEGRALE JEUGDHULP

CODE: 192002F

VOOR WIE
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Voormiddag: basisvorming systematische contactmomenten
Systematische contactmomenten vormen een (ruim) deel van de opdracht van PGZ. 
We kijken naar de inhoud van deze contactmomenten, naar de ruimere betekenis 
ervan en hoe deze een plaats krijgen binnen de opvolging van de individuele 
leerling en de doelstellingen die we hiermee willen bereiken.

Namiddag: basisvorming zelfzorg
De job van CLB-medewerker is heel veelzijdig. Je wordt door verschillende actoren 
in het onderwijslandschap geappelleerd en bevraagd. Naast je begeleidingstaken 
worden nog een hoop administratieve taken van je verwacht. Tijdens dit 
vormingsmoment krijg je een aantal aandachtpunten en tips & tricks om met deze 
tsunami om te gaan. We willen je op weg helpen om drukke momenten en de 
combinatie van je taken op een werkbare manier op te vangen. De balans tussen 
werk en veerkrachtbevorderende aspecten is hier een belangrijke factor.

Spreker(s): Els Dezeure en Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 12 mei 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Els Dezeure en Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

KENNISMAKING MET SYSTEMATISCHE  
CONTACTMOMENTEN (VOORMIDDAG)

ZELFZORG (NAMIDDAG)

Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers
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PROFESSIONALISERING
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21Professionalisering

RACISME, HOE OMGAAN MET LEERLINGEN/OUDERS 
ALS SLACHTOFFERS VAN RACISME?

CODE: 192003A

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die op school of tijdens contacten met 
leerlingen en ouders geconfronteerd worden met vragen omtrent racisme.
KP 1, 2, 3, 4 en 6

TOELICHTING
CLB-medewerkers worden geconfronteerd met vragen inzake racisme en weten 
soms niet hoe hiermee om te gaan. Er bestaat ook weinig of onvoldoende materiaal 
over hoe men leerlingen en ouders die slachtoffer worden van racisme, kan 
opvangen en begeleiden. 
Naima Charkaoui geeft ons een inzicht op wat racisme doet met mensen, reikt ons 
een aantal handvatten aan om met de gevolgen van racisme om te gaan en focust 
op veerkracht, weerbaarheid en hoop bij leerlingen en ouders. 

Spreker(s): Naima Charkaoui (politicologe; werkt rond mensenrechten, 
kinderrechten en diversiteit)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 26 november 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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‘MAAR IK BEN GEEN MEISJE!’  
BEGELEIDING VAN TRANSGENDER LEERLINGEN

CODE: 192003B

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. Maximum 35 deelnemers. 
KP 1, 2, 3 en 6

TOELICHTING
De laatste jaren stijgt het aantal kinderen en jongeren dat zich als transgender 
benoemt explosief. Daardoor worden veel CLB-medewerkers en scholen, van 
kleuter- tot hogeschool, voor het eerst geconfronteerd met deze thematiek. De focus 
van deze praktijkgerichte vorming ligt op het correct begeleiden, adviseren en 
eventueel doorverwijzen van school, leerling en ouders. In de eerste plaats bekijken 
we wat transgender (gendervariant, genderdysfoor …) zijn precies is en welke 
impact dit heeft op kind en omgeving. We gaan na hoe we omgaan met kinderen  
die zich ‘atypisch’ voor hun geslacht gedragen en vanaf welk punt dit gedrag best  
als zorgwekkend wordt beschouwd. We bestuderen de laatste inzichten omtrent  
de professionele begeleiding van deze kinderen en jongeren, zowel op medisch  
als psychosociaal vlak. Veel aandacht gaat naar de praktische vraagstukken i.v.m. 
groepsindeling bij jongens of meisjes, voornaam, toiletkeuze, slaapkamer bij 
meerdaagse uitstappen, toegelaten kledij, outing, sociale integratie …

Spreker(s): Kaj Poelman (çavaria)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
donderdag 12 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
donderdag 20 februari 2020 (Mechelen: COLOMAplus)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

PRATEN MET LEERLINGEN  
DIE SUÏCIDEGEDACHTEN HEBBEN

CODE: 192003C

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die werkzaam zijn in het secundair 
onderwijs. De deelnemers hebben (enige) ervaring in gesprekken met leerlingen 
die denken aan zelfdoding. Maximum 25 deelnemers.
KP 3

TOELICHTING
In deze nascholing train je op gesprekstechnieken. Je leert inschatten hoe ernstig 
een suïcidedreiging is. Je oefent technieken in waardoor cliënten hun ambivalentie 
rond doodgaan zelf gaan vergroten en tot verandertaal komen. 

Spreker(s): Ann Peeters (CGG Brussel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagen 10, 17 en 31 maart 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines uit basis- en secundair onderwijs. Maximum 
20 deelnemers. 
KP 1, 2 en 6

TOELICHTING
Wat is normaal gedrag voor kinderen en jongeren die aan het groeien zijn in hun 
seksualiteit? Welk gedrag gaat over de grens? En wie bepaalt de grens? Via het 
Vlaggensysteem van Sensoa krijg je criteria aangereikt die je helpen om te 
oordelen of een bepaald gedrag de seksuele integriteit van leerlingen schaadt.  
We bieden ook praktische wenken om op normaal (maar ‘verrassend’) of 
grensoverschrijdend gedrag te reageren. 

En omdat integraal werken nodig is, wordt ook ingegaan op de totaliteit van een 
goed beleid rond relaties en seksualiteit.

Spreker(s): An Victoir (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdagen 16 en 23 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
vrijdagen 10 en 17 januari 2020 (Brugge: Vrij CLB De Havens)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

CODE: 192003D

OMGAAN MET SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND  
GEDRAG OP SCHOOL:  

HET VLAGGENSYSTEEM VAN SENSOA

Professionalisering

BUITEN DE LIJNEN:  
OMGAAN MET SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG BIJ BIJZONDERE DOELGROEPEN

CODE: 192003E

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die bezig zijn rond prioritaire en  
kwetsbare doelgroepen (bijzondere onderwijsnoden, andere culturele achtergrond, 
trauma in het verleden). De deelnemers kennen het Vlaggensysteem uit een 
eerdere opleiding of uit ruime praktijkervaring met de methodiek.  
Maximum 30 deelnemers. 
KP 1, 2, 3 en 6

TOELICHTING
Je kent het Vlaggensysteem van Sensoa goed. Maar dan bereikt jou die vraag over 
die bijzondere leerling. En ga je toch weer twijfelen. Karen De Wilde van Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen gaat met jullie in gesprek over grensoverschrijdend gedrag 
dat zich buiten de lijnen van de modale ontwikkeling afspeelt. 

Spreker(s): Karen De Wilde (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Sensoa)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Vrijdag 8 mei 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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OMGAAN MET KINDERMISHANDELING

CODE: 192003F

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die zich willen bekwamen in het  
gesprekken voeren met ouders en kinderen in een verontrustende context.  
Maximum 20 deelnemers. 
KP 4

TOELICHTING
Werken met kinderen in verontrustende situaties vraagt visie, een herkenbaar 
kader waarbinnen het CLB zijn begeleidende rol opneemt. Daarnaast zijn 
vaardigheden in het voeren van gesprekken met kinderen en ouders onontbeerlijk. 
Als syllabus wordt Caleidoscoop van december 2015 over kindermishandeling 
gebruikt. Te bestellen via VCLB-Service. 

Spreker(s): Bart Weustenraad en Bieke De Tavernier (VK Antwerpen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
dinsdagen 8 en 22 oktober 2019 (Mechelen: CLB Het Kompas)
dinsdag 14 en donderdag 23 januari 2020 (Gent: Educo)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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OMGAAN MET PROBLEMATISCHE EN  
VERONTRUSTENDE OPVOEDINGSSITUATIES  

BINNEN IJH MET SIGNS OF SAFETY ALS KADER

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.
KP 4

TOELICHTING
Gesprekken aangaan met gezinnen waar verontrusting speelt vanuit een 
krachtgerichte houding. Gericht op het realiseren van een samenwerkingsrelatie 
met het gezin zodat het gezin accepteert dat er diverse hulpverlenende initiatieven 
genomen worden die voor verandering/verbetering zorgen.

We besteden in deze vorming ook aandacht aan het opnemen van 
verantwoordelijkheid bij het niet ingaan op het hulpverleningsaanbod.

Deze vorming gebruikt het kader van Signs of Safety.

Spreker(s): Nadine Callens (zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 19 november en donderdag 12 december 2019 (Leuven: OPEK)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

CODE: 192003G
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CREATIEF MET JONGE  
KINDEREN COMMUNICEREN

CODE: 192003H

VOOR WIE
CLB-medewerkers die creatieve methodieken willen aanleren om in dialoog te  
gaan met kinderen tussen 2,5 jaar en 8 jaar (kleuters en 1e en 2e leerjaar) bij 
verontrustende situaties, rouw en verlies, echtscheiding …
KP 1, 2, 3 en 4

TOELICHTING
De studiedag richt zich op het werken met kinderen aan de hand van creatieve 
methodieken. Het gebruik van een meer beeldende taal is een manier om 
verbinding te maken met kinderen en de dialoog aan te gaan. Vanuit het kader van 
de systeemtheorie worden twee werkvormen aangeleerd en verder uitgediept. 
Eerst zien we hoe handpoppen een bruikbaar middel kunnen zijn om kinderen terug 
in verbinding te brengen met hun emoties en gewaarwordingen. Vervolgens gaan 
we door middel van praatpapieren op zoek naar wat er allemaal speelt in de 
leefwereld van het kind.
Deelnemers oefenen tijdens de sessies.

Spreker(s): Shari Jansegers (psychologe)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
dinsdag 3 december 2019 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel)
donderdag 26 maart 2020 (Brugge: Vrij CLB De Havens)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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VOOR WIE
CLB-medewerkers die eerder de nascholing ‘Creatief met jonge kinderen 
communiceren’ volgden. 
KP 1, 2, 3 en 4

TOELICHTING
Tijdens deze vorming wordt de aangeleerde methodiek ingeoefend. De deelnemers 
krijgen feedback en extra handvatten om hun vaardigheden te ontwikkelen. 
Daarnaast worden er ook nog nieuwe technieken aangeleerd.  

Spreker(s): Shari Jansegers (psychologe)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 

Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
donderdag 24 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
donderdag 5 maart 2020 (Genk: Vrij CLB Limburg)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CREATIEF MET JONGE KINDEREN  
COMMUNICEREN, UITBREIDING

CODE: 192003I
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CODE: 192003J

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 
KP 3, 4 en 6

TOELICHTING
Het handelingsgericht werken en het correct uitvoeren van de protocollen die 
uitgewerkt werden voor uiteenlopende problematieken waarmee het CLB 
geconfronteerd wordt, vereisen een grondige kennis van de onderliggende 
leertheoretische basis. In deze opleiding volgen we de stappen van het 
handelingsgericht werken om problemen te verkennen, een diagnose te stellen en 
alle betrokken partijen in te schakelen in een plan van aanpak.

In het eerste jaar worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de praktische 
toepassingen van de leertheorie in de dagelijkse CLB-praktijk. Daarna verdiepen 
we deze kennis door steeds in te zoemen op bepaalde aanpakprincipes (operante 
technieken, zelfcontroleprocedures, emotieregulatie, mediatietechnieken, 
cognitieve technieken, exposure). In de twee laatste sessies komen het coachen van 
ouders en leerkrachten aan bod. 

Spreker(s): Els Joos (KU Leuven), Ilse Dewitte (kinder- en jongerentherapeute), 
Nina Nyman (Herlaadhof)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de 
deelnemers bekendgemaakt (Leuven: OPEK).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300

GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING  
IN HET HGW-KADER: 1E JAAR

Professionalisering

CODE: 192003K

VOOR WIE
CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het eerste jaar van het programma 
hebben gevolgd. 
KP 3, 4 en 6

TOELICHTING
In het tweede jaar wordt de theorie verder toegepast op enkele vaak voorkomende 
problematieken: angst, faalangst, asociaal en normoverschrijdend gedrag, 
opvoedingsproblemen in de klas (pesten, moeilijke klassen), werken aan sociale 
vaardigheden en zelfvertrouwen, exposure en cognitieve technieken. In kleine 
groepen starten de deelnemers met supervisie, waarbij eigen casussen uitgediept 
en opgevolgd worden.   

Spreker(s): I. Dewitte, M. Wysmans, E. Heyns

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 

De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de 
deelnemers bekendgemaakt (Gent: Vormingscentrum Guislain).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300

GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING  
IN HET HGW-KADER: 2E JAAR

Professionalisering
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CODE: 192003L

PROTOCOL GEDRAG & EMOTIE

VOOR WIE
CLB-medewerkers die merken dat ze dit protocol nog niet zo in de vingers hebben. 
De deelnemers kennen de fasen in het HGD-traject, ICF-CY, HGW én nemen bij 
voorkeur deel als multidisciplinair team dat samen leerlingen begeleidt. Deze 
verdiepende nascholing is niet afgestemd op startende CLB-medewerkers. 
Maximum 40 deelnemers.
KP 3

TOELICHTING
Het Protocol Gedrag & Emotie zit in je hoofd als je een vraag krijgt rond emotionele 
of gedragsproblemen. Maar zit het ook in je vingers? In deze verdiepende 
nascholing verruim je samen met jouw CLB-collega’s vanuit een concrete casus je 
blik op de diagnostiek van emotionele en gedragsproblemen. Jullie trainen jullie 
multidisciplinaire deskundigheid in het bepalen van diagnostische trajecten en 
leren handige tips en tools in te zetten. 

Spreker(s): Prodia-projectteam

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 6 februari 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Indien er te veel inschrijvingen zijn, wordt een reservedatum aangewend: donderdag 12 
maart 2020. Gelieve ook deze datum vrij te houden tot de bevestigingen in oktober 
worden verstuurd. 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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CODE: 192003M

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. Maximum 40 deelnemers. 
KP 3 en 6

TOELICHTING
Moeilijk gedrag in de klas kunnen we beter begrijpen als we ook de lens van de 
socio-emotionele ontwikkeling op dat gedrag leggen: kinderen en jongeren doen 
wat ze socio-emotioneel aankunnen en niet wat wij verwachten dat ze kunnen 
volgens hun leeftijd of cognitieve ontwikkeling. In situaties van extreme en/of 
chronische stress kunnen leerlingen (met of zonder specifieke noden) in hun 
gedrag teruggaan naar een vroegere ontwikkelingsfase. In deze nascholing krijg  
je introductie tot een praktisch kader waarmee het moeilijke gedrag begrijpbaar  
en hanteerbaarder wordt.

Spreker(s): Els Asselman (zorgcoördinator MPC Sint-Franciscus vzw)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 3 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

GEDRAG GEZIEN DOOR DE LENS VAN  
DE SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING
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CODE: 192003N

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. De VCLB-opleiding ‘Gedragsgerichte 
leerlingenbegeleiding’ gevolgd hebben, geeft voorrang bij inschrijving. 

TOELICHTING
CLB-medewerkers worden geconfronteerd met leerlingen, ouders en 
schoolpersoneel onmiddellijk na traumatische ervaringen. Het doel van deze 
cursus is leren om op een gestructureerde manier efficiënte opvang en 
nazorggesprekken in groep of individueel te kunnen voeren. De volgende 
onderwerpen komen aan bod en worden ingeoefend:
- begeleiden van groepsopvang: uitgangspunten en houding;
- gespreksvaardigheden specifiek na trauma (contactname en rationale, 

voorlichting geven over reacties en coping, structureren en emoties opvangen);
- gestructureerde gesprekken inoefenen aan de hand van protocollen;
- begeleiden van re-integratie in de klas/school;
- leren doorverwijzen voor individuele hulp indien nodig.

Spreker(s): Eveline Bockhodt (klinisch psycholoog The Human Link, gespeciali-
seerd in preventie van negatieve gevolgen na traumatische gebeurtenissen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagen 28 januari en 4 februari, donderdag 20 februari 2020 (Gent: 
Vormingscentrum Guislain)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216

OPVANG EN NAZORG BIJ 
SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN
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‘NIEUWE AUTORITEIT’ EN ‘GEWELDLOOS VERZET’  
(BRUIKBARE VISIE VOOR CLB IN DE ONDERSTEUNING  
VAN OUDERS EN SCHOLEN N.A.V. PROBLEEMGEDRAG)

CODE: 192003O

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 
KP 3, 4 en 6

TOELICHTING
Agressief, opstandig of zelfdestructief gedrag bij kinderen en jongeren brengt 
ouders en leerkrachten tot wanhoop. Dit ongewenst gedrag wordt echter in stand 
gehouden door vicieuze cirkels waarin ook de machteloosheid en woede van ouders 
en leerkrachten een belangrijke rol spelen. De aanpak van ‘geweldloos verzet’, 
zoals beschreven door Haim Omer, lijkt deze evolutie te kunnen keren en is voor 
CLB bruikbaar: zowel bij aanmeldingen van ernstige gedragsproblemen op school 
binnen zorgfase 2, als bij aanmeldingen van ernstige gedragsproblemen door 
ouders waardoor de ontwikkeling van hun kind in gevaar komt. We werken in deze 
aanpak niet rechtstreeks met de leerling, maar wel met zijn ouders en opvoeders. 

Spreker(s): Nadine Callens (zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdag 26 september en dinsdag 15 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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CODE: 192003P

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 
KP 1, 2, 3, 4, 6 en 7

TOELICHTING
‘Oplossingsgericht werken’ is een wijze van begeleiden die in de VS werd ontwikkeld. 
Aan de grondslag ervan ligt de ervaring van o.a. Steve De Shaser en Insoo Kim Berg, 
die vaststelden dat met cliënten over oplossingen praten een eigen positieve 
dynamiek bij de hulpvrager vrij maakte. Cliënten ervoeren deze benaderingswijze 
als uitermate positief. Het bracht hen op een effectieve wijze vaak sneller tot inzicht 
in hun beschikbare mogelijkheden om aan de eigen situatie te werken.
Focussen op de cliënt, de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten, de 
begeleidershouding van niet-weten, zoeken naar uitzonderingen en werkbare, 
realiseerbare doelen, werken met mirakelvraag en via schaalvragen de huidige 
situatie naast een gewenste toekomstige situatie plaatsen en peilen naar wat er 
nodig is om die gewenste toekomstige situatie te benaderen, te bereiken … het zijn 
houdingsaspecten en technieken die inhoud geven aan deze begeleidingsmethodiek. 
De specifieke vraagstelling en het belang van het zinvol gebruiken van 
gesprekstechnieken zijn tevens belangrijke thema’s. 

Spreker(s): Sébastien Vernieuwe (psychotherapeut vzw Thepco en trainer 
Korzybski Brugge)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Woensdag 23 oktober, dinsdag 12 november, woensdag 18 december 2019, 
dinsdagen 4 februari, 3 maart en 28 april 2020 (Mechelen: CLB Het Kompas)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN: 1E JAAR
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OPLOSSINGSGERICHT WERKEN: 2E JAAR

CODE: 192003Q

VOOR WIE
CLB-medewerkers die al het eerste jaar volgden. 
KP 1, 2, 3, 4, 6 en 7

TOELICHTING
In het tweede jaar van de opleiding oplossingsgericht werken gaan we aan de hand 
van concrete thema’s, aangereikt via casussen van de cursisten, dieper in op deze 
begeleidingsmethodiek. De spreker geeft specifieke handvatten voor de begeleiding 
van bepaalde problematieken: o.a. Kids skills, Signs of Safety, oasetechniek … 
komen aan bod. 

Spreker(s): Nadine Callens (zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagen 24 september en 19 november, donderdag 12 december 2019,  
dinsdagen 11 februari, 17 maart en 21 april 2020 (Leuven: OPEK)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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OPLOSSINGSGERICHT WERKEN: CO-OUDERSCHAP 
EN NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

CODE: 192003R

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die over een basiskennis ‘oplossingsgericht 
werken’ beschikken. 
KP 3 en 4

TOELICHTING
Kinderen met gescheiden ouders of levend in nieuw samengestelde gezinnen zijn al 
lang een alledaags gegeven voor wie met kinderen, jongeren en hun gezin werkt.  
Dat maakt het er echter niet minder complex op en de valkuilen zijn talrijk en reëel. 
Vanuit de basis van het oplossingsgericht werken oefenen we fundamentele 
benaderingen zoals 'meerzijdige partijdigheid', 'circulaire gesprekken' en 'psycho-
educatie' met concrete casussen aangebracht door de deelnemers. We bekijken hoe 
ook hier de flowchart van het Brugs model een goede gids kan zijn om het mandaat 
dat we van elke partij krijgen, te bepalen. We gaan ook trainen om onze cliënten het 
potentieel en de meerwaarde die er eveneens aanwezig zijn binnen het co-
ouderschap en/of nieuw samengestelde gezinnen, te helpen ontdekken en benutten.

Deze nascholing gaat niet in op de juridische aspecten van een (v)echtscheiding. 
Voor deze kennis kan je inschrijven voor de eerste dag van de nascholingsreeks 
‘Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding’ op donderdag 10 
oktober 2019 in Schaarbeek (Vrij CLB Netwerk). 

Spreker(s): Sébastien Vernieuwe (psychotherapeut vzw Thepco en trainer 
Korzybski Brugge)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdag 17 oktober 2019 (Brugge: Vrij CLB De Havens) 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die over een basiskennis ‘oplossingsgericht 
werken’ beschikken. 
KP 3 en 4

TOELICHTING
Internet, sociale media, games … ze zijn niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Voor jongeren is veelvuldigheid geen probleem. Het wordt 
problematisch als het andere levensdomeinen benadeelt: niet meer deelnemen aan 
gezinsleven, geen inzet op school of soms zelfs de gezondheid die er onder lijdt.
Vaak zijn het leerkrachten of ouders die aan de alarmbel trekken. Ze zien het 
gamen vaak alleen als probleem waardoor er geen ruimte meer is voor nuance. 
Herstellen van de communicatie kan een belangrijke stap zijn.

Sébastien Vernieuwe neemt jullie mee vanuit het Brugs model en geeft handvatten 
om met deze problematiek te werken vanuit het oplossingsgericht denkkader via 
het werken met casussen van de deelnemers.

Spreker(s): Sébastien Vernieuwe (psychotherapeut vzw Thepco en trainer 
Korzybski Brugge)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Woensdag 22 januari 2020 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN:  
PROBLEMATISCH INTERNETGEBRUIK EN GAMEN

CODE: 192003S
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die over een basiskennis ‘oplossingsgericht 
werken’ beschikken. 
KP 3 en 4

TOELICHTING
Vertellen leerlingen je dat ze blokkeren, panikeren of hun taken uitstellen, ook al 
zouden ze veel liever in orde zijn? Zie je leerlingen die soms niet op school geraken 
door de stress en angst die ze ervaren? Merk je dat jongeren twijfelen over hun 
eigen kunnen en bepaalde voorspellingen maken die hen onderuit halen? 

In deze vorming mag je inspiratie voor een oplossingsgerichte faalangstaanpak 
verwachten. Naast een theoretisch kader, krijg je aan de hand van 
praktijkvoorbeelden, verschillende tools aangereikt om leerlingen (vanaf 10 jaar) te 
versterken en hen een heel eind op weg te zetten in het onder controle krijgen van 
hun faalangst.

Spreker(s): Heleen Gadeyne (psycholoog, oplossingsgericht therapeut, werkte  
9 jaar als psycho-pedagogisch consulent voor het CLB, medeoprichter van OTIZ 
(www.otiz.be) waar ze therapie, coaching en vormingen geeft)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 17 december 2019 (Mechelen: CLB Het Kompas)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

BEGELEIDEN VAN JONGEREN MET FAALANGST  
VANUIT HET OPLOSSINGSGERICHT KADER

CODE: 192003T
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die over een basiskennis ‘oplossingsgericht 
werken’ beschikken. 
KP 1, 2, 3, 4 en 7

TOELICHTING
Oplossingsgericht werken vertrekkend vanuit de mogelijkheden van iemand met 
autisme en gericht op de (nabije) toekomst. Tijdens deze vorming krijg je taal en 
technieken om toe te passen in je gesprekken/begeleidingen. Je leert gedrag 
positief te benaderen in verschillende contexten en individuele gesprekken. Je 
oefent praktische vaardigheden om op zoek te gaan naar wat iemand met autisme 
al kan en nog wil bereiken.

Spreker(s): Sylvie Carette (educatief medewerkster Autisme Centraal, psycholoog)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 18 februari 2020 (Hasselt: Universiteit)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

OPLOSSINGSGERICHTE TAAL EN  
GESPREKSTECHNIEKEN AFGESTEMD OP DE HULPVRAAG 

VAN EEN LEERLING/OUDER MET AUTISME

CODE: 192003U

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers die over een basiskennis ‘oplossingsgericht werken’ 
beschikken.
KP 1, 2, 3 en 4

TOELICHTING
Communicatie met ouders is een grote uitdaging. Samenwerken met ouders, en 
daarbij relaties opbouwen op weg naar een zinvol perspectief. Samen zoeken naar 
krachten in complexe, soms vastgelopen situaties. Het balanceren tussen 
werkelijkheid en wenselijkheid, tussen afstand en nabijheid. Het kluwen van 
relaties, loyaliteiten en emoties beseffen en ontwarren …

Je maakt kennis met communicatietrajecten die inspireren om bewuster en 
efficiënter met ouders te communiceren. Rik Prenen bekijkt hoe communicatie  
de brug kan slaan tussen ‘inzicht’ en ‘uitzicht’, hoe je krachten van ouders en 
leerlingen kan ontdekken en inzetten, maar ook hoe je kan omgaan met hobbels in 
de weg: het spook van de weerstand, slecht nieuws, meervoudige loyaliteit, 
merkwaardige betekenisgeving …

Spreker(s): Rik Prenen (docent Associatie KU Leuven, praktijk ‘De Content’) 

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Woensdag 15 januari, donderdag 30 januari en dinsdag 11 februari 2020 (Brugge: 
Vrij CLB De Havens)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216

CODE: 192003V

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN:  
GESPREKKEN MET OUDERS

Professionalisering

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 
KP 1, 2, 3, 4 en 7

TOELICHTING
Je maakt kennis met ‘figuring futures’. Elke Gybels laat je meekijken en meedoen 
tijdens de workshop over creatieve duplotechniek, een methodiek die ouders én 
leerlingen perspectief biedt wanneer woorden tekortschieten. 

Spreker(s): Elke Gybels (therapeute ‘De Content’ en docente KHLim)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Vrijdag 20 maart 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN:  
CREATIEVE COMMUNICATIETECHNIEKEN

CODE: 192003W

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van de medische discipline.
KP 1, 2, 3 en 7

TOELICHTING
Oplossingen aanreiken bij vragen van leerlingen en ouders, dat doen wij niet.  
We helpen hen wél om zelf te zeggen OF ze wat willen doen, WAT ze dan willen 
bereiken, en wat HEN helpt om zo ver te komen. Dat is de essentie van korte 
oplossingsgerichte therapie. Het samen zoeken naar perspectief en krachten  
helpt om haalbare en duurzame oplossingen te bedenken die echt werken.

Als arts of verpleegkundige ben je dit kader misschien minder vertrouwd en 
daarom bieden ervaren KOT-aanbieders met kennis van de CLB-wereld jou  
een compacte inleiding in het kader. Zo kan je zelf bepalen of je je verder wil 
verdiepen in KOT. 

Spreker(s): Rik Prenen en Elke Gybels (praktijk ‘De Content’)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Vrijdag 11 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192003X

KORTE OPLOSSINGSGERICHTE INTERVENTIES?  
JA, OOK ALS HET OM GEZONDHEID GAAT

Professionalisering

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Het professioneel handelen van CLB-medewerkers situeert zich in een juridisch en 
deontologisch kader. Het is belangrijk dat élke CLB-medewerker dit juridisch kader 
kent. De driedaagse vorming bevat de basisprincipes van dit deontologisch en 
juridisch kader. 
Dag 1: we kaderen de positie van Vrij CLB Netwerk binnen de regelgeving en 
bespreken de verschillende soorten ouderlijk gezag, de principes van bekwaamheid 
van de leerling en de implicaties hiervan voor de CLB-praktijk (o.a. in relatie tot een 
(v)echtscheiding).
Dag 2: het beroepsgeheim van de CLB-medewerker wordt toegelicht. Er wordt 
ingegaan op de situaties wanneer je beroepsgeheim mag doorbreken en wanneer 
niet. Daarnaast worden ook de basisprincipes van de privacywetgeving toegelicht. 
Dag 3: er wordt ingegaan op de positie van minderjarigen in de wereld van justitie 
(gerechtelijke jeugdhulp, MOF, PS …). In de namiddag worden casussen besproken 
over het geheel van de vorming. 

Spreker(s): Nele Desmet (‘t Zitemzo – voorheen Kinderrechtswinkel) en Annelien 
Maebe (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdagen 10 oktober, 14 november en 28 november 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB 
Netwerk) Er kan per dag worden ingeschreven. 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Annelien Maebe
Prijs: VCLB’ers: € 36 (per dag), externen: € 72 (per dag)

CODE: 192003Y

DEONTOLOGISCHE EN JURIDISCHE ASPECTEN  
VAN LEERLINGENBEGELEIDING

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die de vorming over het beroepsgeheim 
(basisopleiding deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding) 
gevolgd hebben. 

TOELICHTING
Hoe vorm je overwogen oordelen die aan de basis liggen van je beslissing? Wanneer 
beslis je om het beroepsgeheim te doorbreken? Het trainingsaspect vormt een 
belangrijk onderdeel van deze vorming met o.a. oefenen in vraagtechnieken,  
het vormen van oordelen en het beargumenteren ervan. De CLB-medewerker  
leert manieren om beter, oordeelkundiger en gewetensvoller bepaalde acties uit  
te voeren. 

Spreker(s): Kris Stas (stafmedewerker SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw, 
docent Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
donderdag 12 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
donderdag 30 april 2020 (Brugge: Vrij CLB De Havens)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192003Z

DILEMMATRAINING,  
MORELE OORDEELSVORMING IN DE PRAKTIJK

Professionalisering

VOOR WIE
CLB-teams met medewerkers die bij voorkeur de basisopleiding ‘Deontologische 
en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding’ in het verleden gevolgd hebben. 

TOELICHTING
Tijdens deze dag wordt heel concreet ingegaan op de toepassing van het 
beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk van de CLB-medewerker. Er wordt een 
korte inleiding gegeven van de basisprincipes en nadien wordt via concrete 
centrumgebonden casussen ingegaan op de praktijktoepassing.

Spreker(s): Nele Desmet (‘t Zitemzo – voorheen Kinderrechtswinkel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze intervisie is een centrumaanbod, elk CLB kan hierop intekenen via mail naar 
nascholing@vrijclbnetwerk.be (locatie: het betrokken CLB).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Annelien Maebe

CODE: 192003AA

INTERVISIE BEROEPSGEHEIM

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines en onderwijsniveaus.  
Maximum 50 deelnemers over de netten heen.
KP 3 en 4

TOELICHTING
Faire diagnostiek neemt al jarenlang een belangrijke plaats in in het HGD-traject 
van kansarme leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond. Vertrekkend 
vanuit het theoretisch kader toetsen wij de principes aan onze hedendaagse 
praktijk en gaan wij ermee aan de slag in enkele casussen.

Spreker(s): leden van de werkgroep faire diagnostiek

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 18 februari 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter
Prijs: CLB’ers: € 36

CODE: 192003AB

FAIRE DIAGNOSTIEK  
DOORHEEN HET HGD-TRAJECT

Professionalisering

VOOR WIE
CLB-medewerkers uit het lager en secundair onderwijs die werken met 
anderstalige nieuwkomers. Maximum 25 deelnemers. 
KP 2 en 6

TOELICHTING
CLB-medewerkers maken kennis met de mogelijkheden die scholen hebben om 
(ex-)anderstalige nieuwkomers een sterke onderwijsloopbaan aan te reiken zoals 
flexibele leerwegen en leertrajecten.

Spreker(s): Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Marleen Van de Mooter (Vrij CLB 
Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:  
De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter en Kris Van den Bossche
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192003AC

FLEXIBELE LEERWEGEN EN LEERTRAJECTEN 
BIJ ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

Professionalisering
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VOOR WIE
CLB-medewerkers met basiskennis rond het aanbod binnen onderwijs en  
welzijn voor leerlingen met specifieke noden. Zij wensen zich te verdiepen in  
de mogelijkheden inzake ondersteuning voor deze doelgroep in het licht van  
de recente en toekomstige wijzigingen. 

TOELICHTING
Deze module is een vervolg op de nascholing die vorig schooljaar werd aangeboden. 
De inhoud is anders en kan gevolgd worden zonder de vorige nascholing gevolgd te 
hebben. 

We geven een stand van zaken rond PVF minderjarigen (persoonsvolgende 
financiering) en toelichting over de wijzigingen bij de Centra Ambulante Revalidatie 
(CAR) sedert de overheveling naar Vlaanderen. Daarnaast komen ook de 
bijstandsorganisaties aan het woord (onder voorbehoud) om toelichting te geven 
over hun opdracht. Indien er op moment van de nascholing andere relevante topics 
rond deze doelgroep opgedoken zijn, waarover we nu nog geen info hebben, worden 
die ook zoveel mogelijk meegenomen.

Spreker(s): vertegenwoordiger CAR, vertegenwoordiger bijstandsorganisaties en 
Tine Gheysen (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 3 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Tine Gheysen
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192003AD

VERDIEPING LEERLINGEN MET SPECIFIEKE NODEN 
MODULE 2

Professionalisering

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 
KP 2, 3 en 6

TOELICHTING
Tijdens deze vorming licht Unia het (juridisch) kader en hun methodologie toe. 
Tevens zal de leidraad redelijke aanpassingen besproken worden: visie en 
werkkader voor CLB. Onder andere de vraag ‘Hoe kan je redelijkheid van 
aanpassingen beoordelen en adviseren aan scholen?’ zullen we beantwoorden  
(en nog veel meer).

Spreker(s): Gert Backx (Unia) en Mohamed Louarroudi (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Woensdag 13 november 2019 (Schaarbeek: Odisee, Kenniscentrum 
Gezinswetenschappen)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Mohamed Louarroudi
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192003AE

REDELIJKE AANPASSINGEN

Professionalisering50
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CODE: 192003AF

CENTRUMONDERSTEUNING ICF

VOOR WIE
CLB-teams

TOELICHTING
Na een aantal jaren werken met ICF kan het zinvol zijn om eens stil te staan bij de 
manier waarop binnen centra en binnen teams ICF werd geïmplementeerd. Met dit 
aanbod centrumondersteuning willen we in eerste instantie de vragen capteren die 
er leven op een centrum en samen met de centra die hier vraag naar hebben een 
verder traject uittekenen inzake implementatie.

Spreker(s): Tine Gheysen en Sven Samain (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Verkennend gesprek van max. 2u. om startpunt te bepalen,  
3 à 4 halve dagen voor verder traject (data af te spreken met betrokken CLB, 
locatie is het CLB zelf). Mogelijk wordt het traject gespreid over twee schooljaren.
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Tine Gheysen

Professionalisering

CODE: 192003AG

PRODIA STELT VOOR:  
HERWERKTE PROTOCOLLEN  
COGNITIEF FUNCTIONEREN

VOOR WIE 
CLB-medewerkers van alle disciplines, zowel met interesse voor sneller als trager 
lerende leerlingen. Basiskennis HGD is vereist. Maximum 220 deelnemers over de 
netten heen. 

TOELICHTING
Scholen kloppen regelmatig aan bij het CLB met een vraag rond leerlingen die 
opvallend sneller of trager leren. Hoe ga je als CLB-medewerker aan de slag bij 
vragen rond cognitief en/of adaptief functioneren? We gaan in op de centrale 
kapstokken in de herwerkte protocollen, lichten de belangrijkste verbeteringen  
toe en reiken materialen aan om doorheen je traject te gebruiken. 

Verwacht geen A-Z overlopen van de protocollen, wél een ‘wat vind ik waar en  
met welk doel kan ik bepaalde materialen inzetten’.

De voormiddag verloopt gezamenlijk. In de namiddag kies je voor 1 van de 2 
protocollen. Na bevestiging van de inschrijving krijg je hierover nog een mail. 

Spreker(s): Projectmedewerkers Prodia

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdag 13 februari 2020, van 9.30 u tot 16.00 u (Brussel: Herman 
Teirlinckgebouw)
Coördinatie: Prodia-projectteam: Sarah Schaubroeck
Prijs: CLB’ers: € 36
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MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS  
INHAALDAG

CODE: 192003AH

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die een zicht willen krijgen op de 
modernisering van het secundair onderwijs en die de info vorig schooljaar gemist 
hebben. Maximum 50 deelnemers. 

TOELICHTING
Op deze inhaaldag wordt het algemene kader toegelicht van de modernisering  
van het secundair onderwijs. De basisbegrippen worden toegelicht, aangevuld  
met enkele praktijkvoorbeelden.

Spreker(s): Kris Van den Bossche (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagvoormiddag 15 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Kris Van den Bossche
Prijs: VCLB’ers: € 18, externen: € 36

CODE: 192003AI

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die meer wensen te weten over de invulling 
van het gemoderniseerde secundair onderwijs. Maximum 50 deelnemers.

TOELICHTING
Op deze vorming krijg je een zicht op de inhoud van de verschillende basisopties in 
2A en 2B en kijken we verder naar de tweede en derde graad.

Spreker(s): Katholiek Onderwijs Vlaanderen

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De datum (voorjaar 2020) wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Kris Van den Bossche
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS 
UPDATE
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SPREKEN VOOR GROEPEN

CODE: 192003AJ

VOOR WIE
CLB-medewerkers werkzaam in KP 5. Maximum 8 deelnemers per reeks. 

TOELICHTING
Boeiend spreken voor grote groepen is een kunst. In deze opleiding word je 
uitgedaagd om je vaardigheden op dit vlak aan te scherpen. 

Spreker(s): Marianne Cap (Imboorling)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
donderdag 16 en woensdag 22 januari 2020 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 100, externen: € 250

EEN BORDJE STATISTIEK.  
DAGELIJKSE KOST VOOR IEDEREEN?

CODE: 192003AK

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines en onderwijsniveaus. Geen statistische 
voorkennis vereist. Maximum 20 deelnemers. 

TOELICHTING
Frons je je wenkbrauwen als je collega het heeft over ‘standaarddeviatie’, 
‘correlatie’ of ‘betrouwbaarheidsinterval’? Vraag je je af hoe je gegevens als 
‘gemiddelde’ uit het LARS Datawarehouse op een juiste manier kan interpreteren? 
Dan is deze vorming dé oplossing voor jou! 

Op een ervaringsgerichte en ‘smakelijke’ manier verduidelijkt de spreker 
basisverschijnselen in statistiek zoals:

 – normering, percentiel, mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie …
 – betrouwbaarheid en betrouwbaarheidsinterval
 – correlatie, soorten correlaties en hun betekenis
 – validiteit

Deze begrippen komen tot leven binnen de CLB-begeleidingsdomeinen en 
-doelgroepen. Ze worden geconcretiseerd in functie van de praktijk voor de 
verschillende disciplines in het CLB-team.

Spreker(s): Veerle Germeijs (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdag 20 februari 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christine Vonckx
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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CODE: 192004A

VOOR WIE
Onthaal- en administratief medewerkers. 

TOELICHTING
Als onthaal- en administratief medewerker moet je voortdurend afstemmen op vele 
mensen en op materiële en regelaspecten van je organisatie. Zowel in het onderling 
samenwerken als in de contacten met externen wordt veel omschakeling en 
flexibiliteit verwacht. Deze vorming biedt je nuttige en constructieve handvaten  
om dit alles te managen én de zorg voor jezelf niet uit het oog te verliezen.

Spreker(s): Birgit Bongaers (klinisch psycholoog en systeemtheoretisch 
psychotherapeut)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
dinsdag 5 november 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
dinsdag 24 maart 2020 (Hasselt: Universiteit)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

ONTHAAL- EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS, 
TUSSEN HAMER EN AAMBEELD
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CODE: 192004B

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die soms het mikpunt zijn van een 
discriminerende houding door cliënten of collega’s. Maximum 16 deelnemers. 

TOELICHTING
CLB-medewerkers worden soms geconfronteerd met discriminatie door cliënten of 
collega’s. Soms zijn we zelf het mikpunt, soms zijn we getuige. En allemaal gaan we 
ook zelf wel eens in de fout. Hoe reageer je zonder de relatie kapot te maken?

Marijke Cornelis geeft ons een inzicht in wat discriminatie is. We gaan aan de slag 
met de eigen ervaringen en verkennen een aantal strategieën om doeltreffend te 
reageren. We onderscheiden de vier posities die je t.a.v. discriminatie kan innemen 
en verkennen wat je vanuit elke positie kan doen. Je krijgt kaders, handvatten en 
praktische tips die je helpen om op een professionele manier grenzen aan te geven 
en de interactie bij te sturen. Je oefent in de groep en gaat de dag nadien versterkt 
aan het werk. In de overzichtelijke werkbundel lees je alles nog eens rustig na. 

Spreker(s): Marijke Cornelis (diversiteitscoach, Diversiteitsacademie)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Vrijdag 11 oktober 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

HOE STRATEGISCH DOELTREFFEND  
REAGEREN OP EN OMGAAN MET DISCRIMINATIE  

DOOR CLIËNTEN OF COLLEGA’S?

CODE: 192004C

VOOR WIE
LARS-coaches, eventueel aangevuld met iemand van de andere discipline al 
naargelang de agenda.

TOELICHTING
We voorzien een halve dag aan opvolging, nieuwigheden, planning voor het 
komende schooljaar … Verder voorzien we nog een halve dag aan medische 
schermen, planningstool, leerlingenpaspoort …
Een specifieke agenda zal nog meegedeeld worden, dit is sterk afhankelijk van de 
ontwikkelingen in LARS.

Spreker(s): Hilde Denys (LARS-projectleider)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt vijfmaal aangeboden in Schaarbeek (Vrij CLB Netwerk), 
telkens van 9.45 u. tot 16.00 u.:
maandag 23 september 2019
dinsdag 24 september 2019
woensdag 25 september 2019
donderdag 26 september 2019
vrijdag 27 september 2019
Coördinatie: LARS-projectleider Hilde Denys
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

LARS-COACHES
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CODE: 192004D

VOOR WIE
Kwaliteitscoördinatoren, directies, LARS-rollen uit de teams, coördinatoren ...

TOELICHTING
We beschikken als CLB-sector met onze LARS-dossiers over een schat aan 
informatie met betrekking tot onze leerlingenbegeleiding. Deze gegevens bieden 
ons veel inzichten over waar we allemaal mee bezig zijn. Met onze LARS 
Datawarehousetool hebben we de mogelijkheid deze cijfers gericht te gaan 
opzoeken. In deze vorming maken we jullie wegwijs in deze tool. Via een heel 
praktische vorming willen we jullie sterk genoeg maken om nadien zelf met  
LARS Datawarehouse aan de slag te gaan. 

Spreker(s): Sven Samain en Hilde Denys (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt vijfmaal aangeboden, telkens een halve dag (voormiddag):
dinsdag 26 november 2019 (Brugge: Hof van Watervliet)
dinsdag 3 december 2019 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
dinsdag 10 december 2019 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel)
vrijdag 13 december 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
dinsdag 17 december 2019 (Hasselt: Universiteit)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sven Samain
Prijs: VCLB’ers: € 18, externen: € 36

WERKEN MET LARS DATAWAREHOUSE

CODE: 192004E

VOOR WIE
Kwaliteitscoördinatoren, directies, coördinatoren … 

TOELICHTING
Deze intervisie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van  
het kwaliteitsbeleid in het CLB. De deelnemers wisselen ervaringen uit, tonen 
goede voorbeelden, kaarten problemen aan ... over het thema kwaliteitszorg.  
De deelnemers gaan naar huis met heel wat inspiratie om het eigen 
kwaliteitsbeleid concreet te maken. 

De concrete inhoud van deze intervisie wordt door de deelnemers zelf vorm 
gegeven. Daarvoor krijgen ze geruime tijd op voorhand de mogelijkheid om  
zaken die men graag wil delen aan de nascholer door te geven.
Deze nascholing is een intervisie waar de klemtoon ligt op het uitwisselen van 
ervaringen.   

Spreker(s): Sven Samain (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 31 maart 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sven Samain
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

INTERVISIE KWALITEITSZORG
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CODE: 192004F

VOOR WIE
CLB-medewerkers die willen weten hoe ze een beginnende brand kunnen 
bestrijden. Maximum 15 deelnemers. 

TOELICHTING
De ervaring leert ons dat 85 à 90 % van de beginnende branden met deze kleine 
blusmiddelen kunnen geblust worden. Ook de wetgever heeft heel veel aandacht 
voor brand. Zo legt men de werkgevers o.a. de verplichting op om de nodige 
maatregelen te nemen om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel 
en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de 
veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze 
ontruiming te voorzien …

Spreker(s): provinciale brandweercentra

PRAKTISCH
Wanneer: 

Deze nascholing wordt driemaal aangeboden:
dinsdag 5 mei 2020 (Asse: PIVO)
dinsdag 12 mei 2020 (Ranst: Campus Vesta)
woensdag 13 mei 2020 (Genk: PLOT)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 50, externen: € 200

OPLEIDING GEBRUIK VAN KLEINE  
BRANDBLUSAPPARATEN

OPLEIDING RISICO’S  
EN ELEKTRICITEIT

CODE: 192004G

VOOR WIE
Directies, preventiemedewerkers en geïnteresseerden werkzaam in het CLB. 
Maximum 20 deelnemers. 

TOELICHTING
Kennismaking met basisbegrippen elektriciteit:

 – risico’s en gevaren van elektriciteit
 – lezen van een plan
 – lezen van een keuringsverslag
 – technieken voor het omgaan met risico’s bij eenvoudige technische handelingen

Na deze dag krijgen de deelnemers een attest van de opleiding BA4 
gewaarschuwde persoon. Dit attest samen met het bekwaamheidsattest stelt hen 
in staat om kleine werken in de ,CLB’s uit te voeren zoals het veilig opzetten van de 
zekering en het vervangen van de lampen. 

Spreker(s): medewerkers Vincotte

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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CODE: 192004H

VOOR WIE
CLB-medewerkers die als vertrouwenspersoon werkzaam zijn op hun centrum:

 – en nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen;
 – of al een opleiding kregen volgens de wet van 2007 en nu hun kennis en 
vaardigheden up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving 2014.

Maximum 15 deelnemers. 

TOELICHTING
Volgende items komen aan bod:

 – wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon;
 – de psychosociale risico’s op het werk;
 – psychosociale interventie: gesprekstechnieken;
 – psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties.

Spreker(s): Tamara Van der Gucht (Attentia)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdag 22 oktober en donderdag 7 november 2019 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Voor deze opleiding kan niet meer worden ingeschreven. Deze opleiding is gespreid over 
2 schooljaren, waarvan de eerste 2 dagen al hebben plaatsgevonden. 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 120, externen: € 240

OPLEIDING VERTROUWENSPERSONEN  
(DAG 3 EN 4)

CODE: 192004I

VOOR WIE
CLB-medewerkers die als vertrouwenspersoon werkzaam zijn op hun centrum en 
die de opleiding vertrouwenspersoon al gevolgd hebben. Door het volgen van deze 
jaarlijkse supervisie blijven de vertrouwenspersonen in orde in het kader van de 
huidige wetgeving. Maximum 15 deelnemers.

TOELICHTING
Informele interventies in de praktijk: tijdens gesprekken met de verzoeker en de 
betrokken partijen komt heel wat informatie op de vertrouwenspersoon af. In deze 
supervisie wordt de focus gelegd op het beter hanteren en verwerken van de 
informatie doorheen de interventies. 

De verzoening uitgediept: wettelijk kader, typologie van situaties, verzoening.

De vertrouwenspersonen worden gevraagd een casus door te sturen die ze wensen 
te bespreken tijdens de supervisie. Zo kan er heel concreet gewerkt worden met de 
vragen van de vertrouwenspersonen.

Spreker(s): Tamara Van der Gucht (Attentia)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 

Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
vrijdag 21 februari 2020 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
maandag 18 mei 2020 (Leuven: OPEK)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

SUPERVISIE VERTROUWENSPERSONEN
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CODE: 192004J

VOOR WIE
Preventiemedewerkers, werkzaam in een CLB

 – die nieuw gestart zijn en nog geen opleiding gevolgd hebben;
 – die nog geen volledige opleiding gevolgd hebben;
 – die reeds de opleiding volgden maar graag eens een opfrissing krijgen.

TOELICHTING
Basisvorming voor preventiemedewerkers van de interne preventiedienst. We 
willen de deelnemers basiskennis bijbrengen om de taak van preventiemedewerker 
adequaat te kunnen uitvoeren. 

Pluspunten:
 – praktisch gericht met nuttige tips en tools
 – ruimte voor vragen en discussie & uitwisseling van praktijkervaringen
 – permanent geactualiseerd en aangepast aan nieuwe thema’s en wetgeving

Programma:
 – wetgeving welzijn
 – de taken van de preventiemedewerker aangaande welzijn

Spreker(s): Sam De Metzeler (Attentia)

PRAKTISCH
Wanneer: 

5 dagen gespreid over schooljaar 2019-2020 en 2020-2021: maandagen 25 mei,  
8 juni, 22 juni, 14 september en 28 september 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300

BASISOPLEIDING  
PREVENTIEMEDEWERKERS

CODE: 192004K

VOOR WIE
CLB-medewerkers die als preventiemedewerker werkzaam zijn in hun centrum.

TOELICHTING
Deze terugkomdag kadert in de jaarlijkse bijscholing van de preventiemedewerkers. 
Relevante nieuwe wetgeving in het kader van de Welzijnswet zal aan bod komen.  
Er kunnen vragen worden gesteld over de werking en er worden praktijkvoorbeelden 
aangereikt.

Spreker(s): Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer: 

Deze nascholing wordt vijfmaal aangeboden, telkens 1 halve dag en 1 volledige dag:
donderdag 3 oktober 2019 en dinsdag 24 maart  2020 (West-Vlaanderen: Brugge)
donderdagen 3 oktober 2019 en 20 februari 2020 (Oost-Vlaanderen: dag 1 in Brugge 
en dag 2 in Gent)
dinsdagen 8 oktober 2019 en 3 maart 2020 (Antwerpen)
donderdag 24 oktober 2019 en vrijdag 13 maart 2020 (Limburg)
dinsdag 5 november 2019 en donderdag 19 maart 2020 (Brussel en Vlaams-
Brabant)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 54, externen: € 108

TERUGKOMDAG PREVENTIEMEDEWERKERS
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CODE: 192004L

TERUGKOMDAG AMBASSADEURS  
TOERNEE VITAL

VOOR WIE
Alle ambassadeurs en preventiemedewerkers van de verschillende CLB’s die 
betrokken zijn in Toernee Vital. 

TOELICHTING
Toernee Vital is dit schooljaar effectief van start gegaan. Net zoals vorig jaar vinden 
we het belangrijk om met alle ambassadeurs en preventiemedewerkers dit project 
te doen slagen. Daarvoor organiseren we intervisiemomenten, zodat we van elkaar 
dingen kunnen leren en kunnen bijsturen waar nodig. Kom dus als ambassadeur 
zeker naar deze dag, samen met je collega ambassadeurs kan je van gedachten 
wisselen over Toernee Vital.

Spreker(s): Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Deze nascholing wordt vijfmaal aangeboden, telkens een halve dag (voormiddag):
donderdag 20 februari 2020 (West-Vlaanderen: Brugge)
dinsdag 3 maart 2020 (Antwerpen)
vrijdag 13 maart 2020 (Limburg)
donderdag 19 maart 2020 (Brussel en Vlaams-Brabant)
dinsdag 24 maart 2002 (Oost-Vlaanderen: Gent) 
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 18, externen: € 36

CODE: 192004M

VOOR WIE
Beginnende CLB-directies die op 1 september 2019 max. 2 jaar als directeur aangesteld zijn.

TOELICHTING
Als (beginnend) directeur ben je eindverantwoordelijke voor een heel uiteenlopend  
gamma aan taken. Met deze vorming reiken we een starterspakket aan, met zinvolle  
en noodzakelijke basisinformatie die je in de eerste periode als directeur zeker zal  
kunnen gebruiken. We geven hieronder in grote lijnen de inhoud van deze vorming.
Dag 1: voorstelling Vrij CLB Netwerk, wie we zijn en wat we doen (voor jullie),  
algemene situering van de regelgeving inzake CLB-organisatie en deontologie en 
toelichting van de vzw-regelgeving en de regels inzake subsidiëring en organisatie  
van een CLB (erkenningsvoorwaarden, werkingsbudget …)
Dag 2: competentiemanagement, nascholing, relatie school-CLB-PBD, kwaliteitszorg  
en databeheer 
Dag 3: decreet rechtspositie personeel (aanstellingsbeleid, functiebeschrijving, TADD, 
vaste benoeming, evaluatie …) en Wet welzijn (de verplichtingen, IDEWE, TBE)
Dag 4: intervisie. De inhoud van deze intervisie zal door de deelnemers zelf bepaald worden.

Spreker(s): Stefan Grielens, Stefaan Jonniaux, André Verdegem, Annelien Maebe,  
Rebecca Cogneau, Christa Vercruysse, Sven Samain, Sonja Vermeulen en Hilde Denys  
(Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Dinsdagen 17 en 24 september, donderdagen 17 oktober 2019 en 23 januari 2020 
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Directies die eerder deze opleiding volgden, kunnen ook apart inschrijven voor de  
intervisie van donderdag 23 januari 2020 via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be.
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 80

STARTPAKKET VOOR NIEUWE CLB-DIRECTIES



7574 ManagementManagement

CODE: 192004N

VOOR WIE
Directies van de Vrije CLB's

TOELICHTING
Wat is de rol van een leider in een CLB?

 – Welke leiderschapsrol vervul ik als directeur en hoe kan ik de verschillende 
leiderschapsrollen in mijn CLB laten opnemen?

 – Hoe sturing geven aan zelfsturing of zelfregulering?
 – Hoe verantwoordelijkheid geven aan anderen vanuit een 
eindverantwoordelijkheid?

 – Hoe zorgen voor een gedragen implementatie van het beleidsplan in een 
decentrale organisatie, op basis van de principes van gedeeld leiderschap?

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 (Blankenberge: Hotel Aazaert)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau

LEIDERSCHAPSTRAJECT
DIRECTIETWEEDAAGSE:  

DE ROL VAN DE DIRECTEUR ALS LEIDER

LEIDERSCHAPSTRAJECT WELZIJNSBELEID:  
ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE

CODE: 192004O

VOOR WIE
Directies van de Vrije CLB's en coördinatoren met een leidinggevende 
verantwoordelijkheid op niveau van het centrum

TOELICHTING
Volgende items komen aan bod:

 – belang van welzijn, zelfzorg voor elk individu
 – organisatiestructuren & actoren die nodig zijn voor een sterk welzijnsbeleid 
(CPBW, preventiedienst …)

 – website waardevolle medewerkers

Spreker(s): Tim Vermeire (Attentia) en Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau
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LEIDERSCHAPSTRAJECT
GROEI EN INNOVATIE VANUIT DIVERSITEIT,  
HANDVATTEN VOOR INCLUSIE IN JE TEAM

CODE: 192004P

VOOR WIE
Directeurs, coördinatoren en inhoudelijke medewerkers diversiteit. Het is aangewezen 
om per centrum in duo in te schrijven, om elkaar te versterken. De samenstelling van 
een duo wordt door het centrum zelf bepaald. Maximum 16 deelnemers. 

TOELICHTING
Een divers team dat erin slaagt de krachten te bundelen is creatiever en innovatiever, 
bereikt gemakkelijker het doel en is beter herkenbaar voor de doelgroep. Diversiteit 
is een rijkdom, vooral in een team dat aan inclusie werkt. Dit leertraject zet jou  
als directeur/coördinator/inhoudelijke medewerker diversiteit en je team in de 
startblokken voor een geslaagd diversiteits- en inclusiebeleid.

Samen met Marijke Cornelis verkennen we de verschillende argumenten om in te 
zetten op diversiteit & inclusie en bepalen we waar voor jouw team de meerwaarde 
zit. Je leert werken met het ‘Diversiteit & Inclusie Kompas’, een handige wegwijzer 
met acht sleutels naar verbinding in diversiteit.

Je vertaalt het Kompas naar jouw praktijk. Aan de hand van het verandermodel van 
John P. Kotter maken we een stappenplan op maat van jouw CLB. Zo kan je nadien 
meteen aan de slag. Een overzichtelijke bundel helpt je verder bij de toepassing in 
de praktijk.

Spreker(s): Marijke Cornelis (diversiteitscoach, Diversiteitsacademie)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
Donderdagen 30 januari en 20 februari 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

LEIDERSCHAPSTRAJECT
TEAMCOACHING

VOOR WIE
Alle leidinggevenden van de Vrije CLB’s

TOELICHTING
Dag 1: 

 – Website waardevol leidinggeven, visie op leiderschap & coaching
 – Wat is coaching, wat is teamcoaching en wat is de rol van een teamcoach?
 – Het GROW-model als leidraad
 – Inzicht in teamontwikkeling (o.b.v. Tuckmann)

Dag 2: coachingtechnieken aanleren en inoefenen

Spreker(s): nog te bepalen

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De data en locaties worden later bekendgemaakt.
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau

CODE: 192004Q
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LEIDERSCHAPSTRAJECT
WAARDEVOL BESTUREN IN  

EEN NETWERKORGANISATIE

VOOR WIE
Bestuurders van de Vrije CLB-centra

TOELICHTING
De bestuurders van de vrije CLB’s tekenen het beleid van de organisatie uit en 
bewaken de vastgelegde visie en missie. We willen bestuurders in deze rol 
ondersteunen via inspirerende sprekers en de verdere implementatie van de 
webpagina WAARDEvol besturen. Tijdens de vormingsdag zal ook ingegaan worden 
op het beleidsplan van Vrij CLB Netwerk.

Spreker(s): Dirk De Ceulaer, Stefan Grielens en Annelien Maebe (Vrij CLB Netwerk)

PRAKTISCH
Wanneer en waar: 
De datum en locatie wordt later bekengemaakt.
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

CODE: 192004R

ABONNEMENT OP HET  
TIJDSCHRIFT CALEIDOSCOOP

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. 

TOELICHTING
Professionalisering en vorming: denk gerust breder dan de ‘studiedag’. In 
Caleidoscoop, het vakblad voor en door CLB-medewerkers, vind je actuele en 
onderbouwde bijdragen over leerlingenbegeleiding. Een Caleidoscooplezer blijft 
mee met wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met de praktijk in CLB’s van 
kuststreek tot Maasland, weet te vertellen wat er in decreten staat en krijgt korte 
en krachtige antwoorden met kwaliteitslabel op praktische vragen. 

Daarom nemen we het Caleidoscoopjaarabonnement ook op als kanaal om jezelf 
voortdurend bij te scholen. 

PRAKTISCH
Wat: 
Een abonnement voor 2020 bevat 5 nummers. Je kan ook losse nummers van 2019 
bestellen. Abonneren of bestellen kan via secretariaat@caleidoscoop.be.
Elk nummer wordt je met de post bezorgd.
Coördinatie: Vrij CLB Netwerk: Veerle Germeijs
Prijs: Abonnement 2020 (5 nummers): € 35, los nummer 2019: € 9



SEPTEMBER pg

10 192001A1 Instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers  
(reeks 1 – vervolg: 25/09/19) 10

17 192004M Startpakket voor nieuwe CLB-directies  
(vervolg: 24/09/19, 17/10/19, 23/01/20) 73

23 192004C1 LARS-coaches 63

24 192003Q Oplossingsgericht werken: 2e jaar  
(vervolg: 19/11/19, 12/12/19, 11/02/20, 17/03/20, 28/04/20) 37

24 192004C2 LARS-coaches 63

25 192004C3 LARS-coaches 63

26 192003O ‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (vervolg: 15/10/19) 35

26 192004C4 LARS-coaches 63

27 192004C5 LARS-coaches 63

OKTOBER pg

3 192004K1 Terugkomdag preventiemedewerkers  
(West-Vlaanderen – vervolg: 24/03/20) 71

3 192004K2 Terugkomdag preventiemedewerkers  
(Oost-Vlaanderen – vervolg: 20/02/20) 71

3 192004N Leiderschapstraject – Directietweedaagse:  
de rol van de directeur als leider (vervolg: 4/10/19) 74

8 192003F1 Omgaan met kindermishandeling  
(Mechelen, vervolg: 22/10/19) 26

8 192004K3 Terugkomdag preventiemedewerkers  
(Antwerpen – vervolg: 3/03/20) 71

10 192002B Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining  
(vervolg: 14/11/19, 28/11/19, 12/12/19) 13

10 192003Y Deontologische en juridische aspecten van 
leerlingenbegeleiding (vervolg: 14/11/19, 28/11/19) 45

11 192003X Korte oplossingsgerichte interventies?  
Ja, ook als het om gezondheid gaat 44

AGENDA

Agenda

OKTOBER pg

11 192004B Hoe strategisch doeltreffend reageren op en omgaan  
met discriminatie door cliënten of collega’s? 62

15 192003AH Modernisering secundair onderwijs inhaaldag 54

16 192003D1
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op 
school: het Vlaggensysteem van Sensoa (Schaarbeek – 
vervolg: 23/10/19))

24

17 192003R Oplossingsgericht werken: co-ouderschap en nieuw 
samengestelde gezinnen 38

22 192004H Opleiding vertrouwenspersonen (vervolg: 7/11/19) 68

23 192003P Oplossingsgericht werken: 1e jaar (vervolg: 12/11/19, 
18/12/19, 4/02/20, 3/03/20, 28/04/20) 36

24 192003I1 Creatief met jonge kinderen communiceren,  
uitbreiding (Schaarbeek) 29

24 192004K4 Terugkomdag preventiemedewerkers  
(Limburg – vervolg: 13/03/20) 71

NOVEMBER pg

5 192004A1 Onthaal- en administratief medewerkers, 
tussen hamer en aambeeld (Schaarbeek) 61

5 192004K5 Terugkomdag preventiemedewerkers  
(Brussel en Vlaams-Brabant – vervolg: 19/03/20 71

13 192003AE Redelijke aanpassingen 51

19 192002A Kansenbevordering (vervolg: 11/03/20) 12

19 192003G
Omgaan met problematische en verontrustende 
opvoedingssituaties binnen IJH met Signs of Safety  
als kader (vervolg: 12/12/19)

27

21 192003AJ1 Spreken voor groepen (Schaarbeek – vervolg: 22/11/19) 56

26 192002D Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject 
(vervolg: 10/12/19) 15

26 192003A Racisme, hoe omgaan met leerlingen/ouders als  
slachtoffers van racisme? 21

26 192004D1 Werken met LARS Datawarehouse (Brugge) 64
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DECEMBER pg

3 192003H1 Creatief met jonge kinderen communiceren (Antwerpen) 28

3 192003AD Verdieping leerlingen met specifieke noden – module 2 50

3 192004D2 Werken met LARS Datawarehouse (Gent) 64

10 192004D3 Werken met LARS Datawarehouse (Antwerpen) 64

12 192003B1 ‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender 
leerlingen (Schaarbeek) 22

12 192003Z1 Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk 
(Schaarbeek) 46

13 192004D4 Werken met LARS Datawarehouse (Schaarbeek) 64

17 192003T Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het 
oplossingsgericht kader 40

17 192004D5 Werken met LARS Datawarehouse (Hasselt) 64
 

JANUARI pg

9 192001A2 Instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers (reeks 2 – 
vervolg: 21/01/20) 10

10 192003D2
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op 
school: het Vlaggensysteem van Sensoa (Brugge – vervolg: 
17/01/20)

24

14 192003F2 Omgaan met kindermishandeling (Gent, vervolg: 23/01/20) 26

15 192003V Oplossingsgericht werken: gesprekken met ouders (vervolg: 
30/01/20, 11/02/20) 42

16 192003AJ2 Spreken voor groepen (Gent – vervolg: 22/01/20) 56

22 192003S Oplossingsgericht werken: problematisch internetgebruik en 
gamen 39

28 192003N Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (vervolg: 
4/02/20, 20/02/20) 34

30 192004P Leiderschapstraject - Groei en innovatie vanuit diversiteit, 
handvatten voor inclusie in je team (vervolg: 20/02/20) 76

FEBRUARI pg

4 192002C Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen  
zonder en met specifieke noden (vervolg: 5/03/20) 14

6 192003L Protocol Gedrag & Emotie (reservedatum: 12/03/20) 32

13 192003AG Prodia stelt voor: herwerkte protocollen cognitief 
functioneren 53

18 192003U Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd 
op de hulpvraag van een leerling/ouder met autisme 41

18 192003AB Faire diagnostiek doorheen het HGD-traject 48

20 192003B2 ‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender 
leerlingen (Mechelen) 22

20 192003AK Een bordje statistiek. Dagelijkse kost voor iedereen? 57

20 192004L1 Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital  
(Oost-Vlaanderen) 72

21 192004I2 Supervisie vertrouwenspersonen (Gent) 69

MAART pg

3 192004L2 Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital (Antwerpen) 72

5 192003I2 Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding 
(Genk) 29

10 192003C Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben (vervolg: 
17/03/20, 31/03⁄20) 23

13 192004L3 Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital (Limburg) 72

19 192004L4 Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital (Brussel en 
Vlaams-Brabant) 72

20 192003W Oplossingsgericht werken: creatieve 
communicatietechnieken 43

24 192004A2 Onthaal- en administratief medewerkers,  
tussen hamer en aambeeld (Hasselt) 61

24 192004L5 Terugkomdag ambassadeurs Toernee Vital  
(West-Vlaanderen) 72

26 192003H2 Creatief met jonge kinderen communiceren (Brugge) 29

31 192004E Intervisie kwaliteitszorg 65
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APRIL pg

30 192003Z2 Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk 
(Brugge) 46

MEI pg

5 192004F1 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Asse) 66

8 1920003E Buiten de lijnen: omgaan met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bij bijzondere doelgroepen 25

12 192002F Kennismaking met systematische contactmomenten 
(voormiddag) – Zelfzorg (namiddag) 17

12 192004F2 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Ranst) 66

13 192004F3 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Genk) 66

18 192004I2 Supervisie vertrouwenspersonen (Leuven) 69

25 192004J Basisopleiding preventiemedewerkers (vervolg: 8/06/20, 
22/06/20, 14/09/20, 28/09/20) 70

PROVINCIE ANTWERPEN
- CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen, tel. 015/41 89 11
- COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen, tel. 015/42 27 03
- Vrij CLB De Wissel, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne, tel. 03/285 34 50
- Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst, tel. 03/205 19 50

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
- Vrij CLB Netwerk, Anatole Francestraat 119/1, 1030 Schaarbeek, tel. 02/240 07 56
- Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 

Schaarbeek, tel. 02/240 68 44
- Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, tel. 02/553 60 60
- OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven, tel. 016/29 55 49
- PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse, tel. 02/456 89 20

PROVINCIE LIMBURG
- Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, tel. 011/26 81 11
- Vrij CLB Limburg, Emiel Van Dorenlaan 147, 3600 Genk, tel. 089/51 98 60
- PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk, tel. 089/77 82 50

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
- Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, tel. 09/216 35 50
- Educo, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent, tel. 09/241 89 79

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
- Vrij CLB De Havens, Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge, tel. 050/44 02 20
- Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge, tel. 050/44 03 77
- Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge, tel. 050/41 15 99

LOCATIES
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90 Verontrusting

VRIJ CLB NETWERK

Anatole Francestraat 119 bus 1, 1030 Brussel
Tel. 02 240 07 56 - fax 02 240 07 51

http://nascholing.vclb-koepel.be
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