VOORWOORD

Onze brochure kreeg een nieuwe vorm! We vonden dat het na al die jaren weleens
mocht, tenslotte werken we als sector ook aan een nieuwe organisatievorm.
Ook de indeling ziet er net iets anders uit: inhoudelijk vertrekken we nog
steeds van de prioritaire beleidsthema’s 2014-2020, maar de brochure is
nu opgebouwd uit vier delen: instapbegeleiding nieuwe medewerkers,
basisopleidingen voor alle medewerkers, professionalisering en management
gerichte vormingen. We hebben voor alle disciplines en functies een aanbod.
Kortom, een breed programma waarmee we hopen iedereen tegemoet te komen.
Bij nascholingen voor cliëntnabije CLB’ers, vind je het symbool van de 
bijhorende CLB-rol terug. Meer informatie over de CLB-rollen kan je vinden
op www.clbrollen.be.

NASCHOLING.VCLB-KOEPEL.BE
Neem geregeld een kijkje op onze website. 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 in vraag-en-antwoord.
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
Coördinator nascholing

Stefan Grielens
Algemeen directeur VCLB
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VRAAG EN ANTWOORD

›

VCLB-INTRANET REGISTRATIE
VCLB’ers schrijven meestal in via de vormingsverantwoordelijke van hun
centrum. Dat is alleen mogelijk als alle VCLB’ers geregistreerd zijn bij
nascholing. Ben je dat niet, stuur dan een mailtje naar nascholing@vclb-koepel.be.
Geef zeker je vestigingsplaats op, anders is inschrijven niet mogelijk!
Opgelet! Inschrijvingen van VCLB’ers die rechtstreeks inschrijven via de website
en niet via hun vormingsverantwoordelijke, worden beschouwd als een externe
inschrijving.

›

HOE EN WANNEER INSCHRIJVEN?
Voor de meeste programma’s kan je tussen 1 en 25 september 2017 inschrijven.
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 een week 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.
Opgelet! Inschrijvingen van VCLB’ers die rechtstreeks inschrijven via de website
en niet via hun vormingsverantwoordelijke, worden beschouwd als een externe
inschrijving.

›

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

›

KAN IK OOK ALS NIET-VCLB’ER DEELNEMEN?
Ja, dat kan. 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.
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›

WAT HOUDT DE PRIJS IN?
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. Voor
vrije centra voor leerlingenbegeleiding sturen we tweemaandelijks een factuur
naar de hoofdzetel voor alle gevolgde nascholingen.

›

KAN IK VOEDINGSWENSEN DOORGEVEN?
Ja, dat kan. Met aangepaste wensen (vegetarisch, allergenen, geen groenten)
kunnen we rekening houden als je ons een week op voorhand op de hoogte
brengt.

›

KAN IK 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.

›

WAT IS 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 aan ons door via
nascholing@vclb-koepel.be.

›

KAN IK NAKIJKEN WAARVOOR IK INGESCHREVEN BEN?
VCLB’ers kunnen op nascholing.vclb-koepel.be 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.
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INSTAPBEGELEIDING
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INSTAPBEGELEIDING
VOOR NIEUWE MEDEWERKERS

CODE: 171801A

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

TOELICHTING
Dag 1: via interactieve werkvormen staan we stil bij je positie als startende CLB’er
en bij je keuze voor CLB. We gaan in op de kernwaarden binnen VCLB en op het wat
en het hoe van CLB-werk. We situeren jouw concrete werkplek ook binnen de
ruimere context van de vrije-CLB-sector, de samenwerking met onderwijs en de
relatie met hulpverlening.
Dag 2: als CLB ondersteunen we leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan.
Binnen het zorgcontinuüm werken we handelingsgericht samen met de leerling,
zijn ouders en de school. We zoomen in op leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en kijken door de bril van kansenbevordering.

spreker(s): Koepel- en PVOC-medewerkers

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden in Schaarbeek (VCLB-Koepel):
dinsdagen 19 september (reservedatum 26 september indien groep te groot is)
en 10 oktober 2017
donderdag 11 en dinsdag 30 januari 2018
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 40
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instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers
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VOOR ALLE MEDEWERKERS
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KANSENBEVORDERING

CODE: 171802A

VOOR WIE
(Nieuwe) CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Tijdens de basisvorming krijgen de deelnemers een aantal kaders aangereikt rond
armoede, vanuit getuigenissen. Zij kiezen een organisatie uit het lokale netwerk om
een dag in mee te draaien.
Na uitwisseling van ervaringen wordt de focus verlegd naar de specifieke CLBopdrachten ten aanzien van onze prioritaire doelgroepen.

spreker(s): Marleen Van den Mooter en Söhret Yildirim (VCLB-Koepel) i.s.m.
een Vereniging waar armen het woord nemen.

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Woensdag 15 november 2017, inleefdag (vrij te kiezen) en
woensdag 7 februari 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Marleen Van den Mooter en Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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basisopleidingen voor alle medewerkers

BEROEPSGEHEIM, DEONTOLOGIE
EN DILEMMATRAINING

CODE: 171802B

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 driedaagse vorming bevat de basisprincipes van dit deontologisch en
juridisch kader en 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: overzicht relevante regelgeving, ontstaan kinderrechten en jongeren in
problemen (VOS, MOF…) in het nieuwe IJH-landschap
Dag 2: toelichting beroepsgeheim van de CLB-medewerker en basisprincipes van
de privacywetgeving
Dag 3: dilemmatraining
Spreker(s): Professor Verhellen (KeKi), Nele Desmet (Kinderrechtswinkel),
Annelien Maebe (VCLB-Koepel) en Kris Stas (stafmedewerker Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk, docent Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdagen 12 oktober, 9 november en dinsdag 12 december 2017 (Schaarbeek:
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, ‘De Factorij’ en VCLB-Koepel)
De derde dag kan ook gevolgd worden op dinsdag 9 januari (Genk: VCLB-Limburg)
of op donderdag 1 februari 2018 (Antwerpen: VCLB De Wissel). Wie hiervoor opteert,
stuurt een mail naar nascholing@vclb-koepel.be.
Coördinatie: VCLB-Koepel: Annelien Maebe en Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216

basisopleidingen voor alle medewerkers
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ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING
VAN LEERLINGEN ZONDER
EN MET SPECIFIEKE NODEN

CODE: 171802C

VOOR WIE
(Nieuwe) CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Dag 1: onderwijsloopbaanbegeleiding - algemeen
Het doel van onderwijsloopbaanbegeleiding is het versterken van het keuzeproces
van leerlingen en hun ouders. De deelnemers maken kennis met het besliskundig
studiekeuzetakenmodel. In het educatieve luik (OLB in de klas) werken we
rechtstreeks in op loopbaancompetenties die we volgens deze studiekeuzetaken
indelen. In individuele begeleiding van vastlopende keuzes werken we met een
strategisch model: de loopbaancirkel met motivatie, opvattingen en leerhouding als
componenten. Zowel in een handelingsgericht traject als in coachende
loopbaangesprekken hanteren we diverse instrumenten en werkvormen ter
ondersteuning van de zelfsturing van de leerling.
Dag 2: onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen met specifieke noden
Voor leerlingen met specifieke noden is onderwijsloopbaanbegeleiding zo mogelijk
nog crucialer dan bij leerlingen zonder specifieke noden. We staan stil bij de timing
van OLB-trajecten van deze leerlingen en mogelijkheden inzake ondersteuning.

Spreker(s): Tine Gheysen en OLB-verantwoordelijke (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdagen 25 januari en 8 februari 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Tine Gheysen en OLB-verantwoordelijke
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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basisopleidingen voor alle medewerkers

KAPSTOKKEN BIJ EEN HANDELINGSGERICHT
DIAGNOSTISCH TRAJECT

CODE: 171802D

VOOR WIE
(Nieuwe) CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Het handelingsgericht diagnostisch traject, zoals uitgewerkt binnen de Prodiaprotocollen, vormt de ruggengraat van deze tweedaagse vorming. ICF-CY en de
principes van faire diagnostiek worden door de verschillende fasen van het HGDtraject geweven. De deelnemers oefenen aan de hand van eigen casussen en
materialen ontwikkeld door het Prodia-team.
Dag 1: Een HGD-traject goed starten: introductie handelingsgericht werken,
faire diagnostiek en ICF-CY
Dag 2: Vanuit het integratief beeld via de doelen onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften formuleren.

Spreker(s): Marleen Van den Mooter, Lies Verlinde (VCLB-Koepel) en Prodia-team

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdagen 14 november en 12 december 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Marleen Van den Mooter en Lies Verlinde
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

basisopleidingen voor alle medewerkers
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INTEGRALE JEUGDHULP

CODE: 171802E

VOOR WIE
(Nieuwe) CLB-medewerkers van alle disciplines.

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): Caroline De Visscher (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 6 en donderdag 15 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Caroline De Visscher
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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basisopleidingen voor alle medewerkers

MEDISCHE CONSULTEN EN
ZELFZORG/AGENDABEHEER

CODE: 171802F

VOOR WIE
(Nieuwe) CLB-medewerkers van alle disciplines

TOELICHTING
Deel 1: medische consulten vormen een (ruim) deel van de opdracht van artsen en
verpleegkundigen. We kijken naar de inhoud van deze consulten en ook naar de
ruimere betekenis van dit moment: hoe het een plaats krijgt binnen de opvolging
van de individuele leerling en de doelstellingen die we hiermee willen bereiken.
Deel 2: 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 ontspanning is hier een belangrijke factor.

Spreker(s): Els Dezeure en Sonja Buts (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 15 mei 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Els Dezeure en Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

basisopleidingen voor alle medewerkers
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WERKEN MET (MOSLIM)JONGEREN
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING

CODE: 171803A

VOOR WIE
CLB-medewerkers, voornamelijk uit het secundair onderwijs en derde graad
basisonderwijs. Maximum 30 deelnemers.

TOELICHTING
Tijdens deze vorming reiken we een aantal sleutels aan om in een onderwijs- en
CLB-context op een positieve manier om te gaan met (super)diversiteit. Er wordt
een kader aangereikt om te werken aan een positieve identiteitsontwikkeling bij
kwetsbare jongeren.

Spreker(s): Marleen Van den Mooter (VCLB-Koepel) en Khadija Aznag
(diversiteitsmedewerker Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdag 8 en vrijdag 24 november 2017 (Leuven: OPEK)
woensdag 10 en vrijdag 19 januari 2018 (Gent: VAC)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Marleen Van den Mooter en Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

professionalisering
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OMGAAN MET
KINDERMISHANDELING

CODE: 171803B

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.

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 onontbeerlijk. Deze tweedaagse focust
op visie en op het voeren van gesprekken met ouders en kinderen.
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 in Mechelen (CLB Het Kompas):
dinsdagen 3 en 10 oktober 2017
dinsdagen 30 januari en 6 februari 2018
Coördinatie: VCLB-Koepel: Piet Casier en Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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professionalisering

OMGAAN MET PROBLEMATISCHE EN
VERONTRUSTENDE OPVOEDINGSSITUATIES
BINNEN IJH MET SIGNS OF SAFETY ALS KADER

CODE: 171803C

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

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 (VCLB Oostende en zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdagen 8 en 22 mei 2018 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144

professionalisering
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OMGAAN MET SEKSUEEL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG OP SCHOOL:
HET VLAGGENSYSTEEM VAN SENSOA

CODE: 171803D

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines uit basis- en secundair onderwijs. Dit is een
herhaling van vorig schooljaar. Maximum 30 deelnemers.

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.
Het Vlaggensysteem is ook een goed middel om de school te helpen bij het
uitstippelen van een coherent beleid. Daarom wordt in deze nascholing ook
ingegaan op de totaliteit van een goed schoolbeleid rond relaties en seksualiteit.

Spreker(s): An Victoir (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
vrijdagen 6 en 13 oktober 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
woensdagen 31 januari en 7 februari 2018 (Gent: VAC)
Coördinatie: VCLB-Koepel: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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professionalisering

BUITEN DE LIJNEN: OMGAAN MET SEKSUEEL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
BIJ BIJZONDERE DOELGROEPEN

CODE: 171803E

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 volgden eerder de VCLB-nascholing rond het
Vlaggensysteem van Sensoa. Maximum 30 deelnemers.

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)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 26 april 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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PRATEN MET (HEEL)
JONGE KINDEREN

CODE: 171803F

VOOR WIE
CLB-medewerkers die, bij verontrustende situaties, gesprekken voeren met
kinderen tussen 2,5 jaar en 8 jaar. Maximum 25 deelnemers.

TOELICHTING
In deze vorming gaat het om het ontwikkelen van een kindgerichte attitude en
de vaardigheden om te communiceren met jonge kinderen. Hoe hou je rekening
met de verschillende loyaliteiten van het kind en kan je empowerment op deze
leeftijd aanreiken?

Spreker(s): Dr. Martine Delfos (PICOWO Utrecht)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 18 en vrijdag 26 januari 2018 (VCLB Bruggen(n))
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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CREATIEF MET JONGE
KINDEREN COMMUNICEREN

CODE: 171803G

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, …

TOELICHTING
De studiedag richt zich op het werken met kinderen aan de hand van creatieve
methodieken en is aanvullend bij de vorming ‘Praten met (heel) jonge kinderen’ van
dr. M. Delfos. 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 (psycholoog Mucoviscidose Referentiecentrum
UZ Brussel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
dinsdag 27 februari 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
donderdag 8 maart 2018 (VCLB Bruggen(n))
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN
IN DE SCHOOLSETTING

CODE: 171803H

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Geestelijke gezondheid bij de schoolgaande jeugd is een zorg die we allemaal delen.
Hoe kunnen signalen opgevangen worden? Wie kan daarbij helpen? Hoe gaan we
een traject bij een zorg of een vermoeden van een psychiatrische problematiek?
Hoe leggen we de link met Prodia? Welke impact heeft medicatie die voor
psychiatrische problemen gebruikt wordt op het schools functioneren?
We focussen op de minder gekende problematieken: bipolaire stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, psychosen, schizofrenie, tics …
We geven geen diepgaande theoretische uitleg over de stoornissen, maar kijken
vanuit de bril van de CLB’er en de school.

Spreker(s): Marina Danckaert en Lieve Swinnen (KU Leuven)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
1 dag (centraal)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Els Dezeure
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
IN HET MEDISCH CONSULT

CODE: 171803I

VOOR WIE
Artsen en verpleegkundigen in CLB. Maximum 25 deelnemers.

TOELICHTING
Gesprekken voeren, dat doen we op het CLB niet alleen in begeleidingstrajecten.
Ook op het medisch consult gaan we praten met leerlingen, en dat is méér dan een
vrijblijvend praatje om leerlingen op hun gemak te stellen. Wat kunnen we bereiken
in een kort gesprek? Kan je leerlingen op weg zetten naar gedragsverandering?
Wanneer past advies, en wanneer komt het niet aan? We verbinden
gesprekstechnieken voor korte interventies aan het transtheoretisch model van
gedragsverandering.

Spreker(s): An Victoir (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
dinsdag 24 oktober 2017 (VCLB Bruggen(n))
donderdag 16 november 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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MEDISCHE OPDRACHTEN
EN WETGEVING

CODE: 171803J

VOOR WIE
CLB-medewerkers die een verantwoordelijke rol spelen voor de medische
activiteiten. Maximum 50 deelnemers.

TOELICHTING
Onze maatschappij is meer en meer juridisch gekleurd. Ouders en leerlingen zijn
alsmaar mondiger en ook advocaten kijken mee als er onenigheid is tussen
partijen. Daarom is het goed om de puntjes op de i te zetten en de regelgeving
onder de loep te nemen. Wat mag en wat mag niet? Volgende onderwerpen komen
aan bod: vaststellingen bij verontrusting, rechten en plichten in het kader van
informeren, toestemmingen voor vaccinaties, het bewaren van schriftelijke
documenten …
De deelnemers hebben inspraak in de topics die worden besproken.

Spreker(s): Annelien Maebe, Elke Michiels en Els Dezeure (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 31 mei 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Els Dezeure
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

28

professionalisering

‘MAAR IK BEN GEEN MEISJE!’
BEGELEIDING VAN TRANSGENDER LEERLINGEN

CODE: 171803K

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. Maximum 40 deelnemers.

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): Steven De Baerdemaeker (çavaria)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
vrijdag 8 december 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
vrijdag 16 maart 2018 (Gent: VAC)
Coördinatie: VCLB-Koepel: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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PRATEN MET LEERLINGEN
DIE SUÏCIDEGEDACHTEN HEBBEN

CODE: 171803L

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.

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): Egon Van Ertvelde (CGG Brussel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Woensdagen 7, 14 en 28 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: An Victoir
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216
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CHATHULPVERLENING

CODE: 171803M

VOOR WIE
CLB-medewerkers betrokken bij het CLB-chatproject

TOELICHTING
vorming voor chatmedewerkers

Spreker(s): nader te bepalen

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 12 december 2017 (Schaarbeek: Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen, ‘De Factorij’)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Piet Casier en Sonja Buts
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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: 171803N

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

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 (VCLB Oostende en zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt viermaal aangeboden:
dinsdag 5 en donderdag 21 september 2017 (Mechelen: COLOMAplus)
donderdag 19 oktober en dinsdag 7 november 2017 (Leuven: jeugdherberg)
donderdag 14 december 2017 en vrijdag 12 januari 2018 (Gent: Vormingscentrum
Guislain)
dinsdag 23 januari en donderdag 1 februari 2018 (Genk: VCLB-Limburg)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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OUDERS ALS PARTNER.
A BRIDGE OVER TROUBLED WATER

CODE: 171803O

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines. Maximum 24 deelnemers.

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 …
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): Rik Prenen (coördinator ROC, VCLB-Limburg, docent associatie
KU Leuven) en Elke Gybels (therapeute ‘De Context’ en docente KHLim)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdagen 20 februari en 13 maart, donderdagen 29 maart en 26 april 2018
(Mechelen: CLB Het Kompas)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 120, externen: € 240
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GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING
IN HET HGW-KADER: 1E JAAR

CODE: 171803P

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Het handelingsgericht werken en het correct uitvoeren van de protocollen die
uitgewerkt werden voor uiteenlopende problematieken waarmee het CLB
geconfronteerd wordt, vereist 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 en het begeleiden van studiemotivatie aan bod.

Spreker(s): Ingrid Coosemans (psychologe, therapeute), 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. (Gent: VCLB, Holstraat)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING
IN HET HGW-KADER: 2E JAAR

CODE: 171803Q

VOOR WIE
CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het eerste jaar van het programma
hebben gevolgd.

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 deelnemers met supervisie, waarbij eigen casussen uitgediept en
opgevolgd worden.

Spreker(s): I. Coosemans, E. Heyns, M. Neyens, M. De Neef, M. Wysmans
en I. Dewitte

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de
deelnemers bekendgemaakt. (VCLB Bruggen(n))
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING
IN HET HGW-KADER: 3E JAAR

CODE: 171803R

VOOR WIE
CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het tweede jaar van het programma
hebben gevolgd.

TOELICHTING
De verworven kennis wordt verder uitgebreid naar inzichten over omgang met
risicojongeren en jongeren opgegroeid in ongunstige gezinsomstandigheden, KOPP,
omgaan met schoolfobisch gedrag, uitstelgedrag, ADHD, sociaal angstig gedrag bij
jonge kinderen en gezondheidsbevordering.
In de supervisiesessies wordt van de deelnemers verwacht dat ze ter afsluiting van
de opleiding een casus uitwerken.

Spreker(s): I. Coosemans, A. Victoir, C. Braet, C. Damman, C. Coolen-Perednia
en I. Dewitte

PRAKTISCH
Wanneer:
De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de
deelnemers bekendgemaakt. (Antwerpen: VCLB De Wissel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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OPVANG EN NAZORG BIJ
SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN

CODE: 171803S

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 protocols
- begeleiden van re-integratie in de klas/school
- leren doorverwijzen voor individuele hulp indien nodig
Spreker(s): Eveline Bockhodt (klinisch psycholoog The Human Link,
gespecialiseerd in preventie van negatieve gevolgen na traumatische
gebeurtenissen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdag 18 oktober, donderdagen 9 en 23 november 2017 (Antwerpen: VCLB De
Wissel)
donderdag 22 maart, woensdag 18 april en donderdag 3 mei 2018 (VCLB Brugge(n))
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216
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OPLOSSINGSGERICHT WERKEN: 1E JAAR

CODE: 171803T

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

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:
Woensdagen 4 oktober, 22 november, 20 december 2017, dinsdagen 20 februari,
20 maart en donderdag 3 mei 2018 (Gent: Vormingscentrum Guislain)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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OPLOSSINGSGERICHT WERKEN: 2E JAAR

CODE: 171803U

VOOR WIE
CLB-medewerkers die al het eerste jaar volgden.

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 vrijmaakte. 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 de 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): Nadine Callens (VCLB Oostende en zelfstandig nascholer)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 12 september, donderdag 26 oktober, vrijdag 1 december 2017,
donderdag 8 februari, vrijdag 16 maart en donderdag 26 april 2018 (Leuven: OPEK)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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CO-OUDERSCHAP EN
NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

CODE: 171803V

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

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 ‘psychoeducatie’ 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 coouderschap en/of nieuw samengestelde gezinnen, te helpen ontdekken en benutten.

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

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdag 29 november 2017 (Genk: VCLB-Limburg)
donderdag 18 januari 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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OMGAAN MET AGRESSIE
BIJ CLIËNTCONTACTEN

CODE: 171803W

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines.

TOELICHTING
Als CLB-medewerker raak je verstrikt in de dynamiek van een gespannen
interactie. In deze vorming bieden we inzicht in belangrijke aspecten van een
agressie incident. Via oefening en discussie raak je vertrouwd met:
- de impact van grensoverschrijdend gedrag
- alternatieve gespreksmethodieken
- bewust je houding aanpassen
- het belang van de ordening van je werkplek

Spreker(s): Benny Leesen of Hanne Leirs (team ACHT, UC Leuven-Limburg)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
2 dagen (VCLB Brugge(n))
2 dagen (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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DEONTOLOGISCHE EN JURIDISCHE
ASPECTEN VAN LEERLINGENBEGELEIDING

CODE: 171803X

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: overzicht relevante regelgeving, ontstaan kinderrechten en jongeren in
problemen (VOS, MOF…) in het nieuwe IJH-landschap
Dag 2: toelichting beroepsgeheim van de CLB-medewerker en basisprincipes van
de privacywetgeving
Dag 3: bespreking van de verschillende soorten ouderlijk gezag, de principes van
bekwaamheid van de leerling en de implicaties hiervan voor de CLB-praktijk

Spreker(s): Professor Verhellen (KeKi), Nele Desmet (Kinderrechtswinkel) en
Annelien Maebe (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dag 1 én 2: donderdagen 12 oktober en 9 november 2017 (Schaarbeek: Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen, ‘De Factorij’ en VCLB-Koepel)
Dag 3: donderdag 30 november 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
U kan inschrijven voor dag 1 én 2 en/of voor dag 3
Coördinatie: VCLB-Koepel: Annelien Maebe en Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36 (per dag) externen: € 72 (per dag)
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DILEMMATRAINING, MORELE OORDEELSVORMING
IN DE PRAKTIJK

CODE: 171803Y

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 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, docent
Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt driemaal aangeboden:
dinsdag 12 december 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
dinsdag 9 januari 2018 (Genk: VCLB-Limburg)
donderdag 1 februari 2018 (Antwerpen: VCLB De Wissel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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INFOMOMENTEN
ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

CODE: 171803Z

VOOR WIE
CLB-medewerkers die voldoende zicht hebben op de historiek van de hervorming
GON/ION, bij voorkeur zij die vorig schooljaar de reflectiedagen gevolgd hebben en/
of aanspreekpunt zijn op het centrum voor dit thema.

TOELICHTING
Er wordt op twee momenten in de loop van het schooljaar 2017-2018 een stand
van zaken gegeven rond de verdere uitbouw van de ondersteuningsnetwerken
en samen nagedacht over die punten die voor CLB relevant zijn.

Spreker(s): Tine Gheysen (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdagen 9 november 2017 en 22 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Tine Gheysen
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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DE WISC-V TOEGELICHT.
HANDELINGSGERICHT DIAGNOSTICEREN
VANUIT HET CHC-MODEL

CODE: 171803AB

VOOR WIE
CLB-medewerkers uit de P-discipline en in diagnostiek geïnteresseerde andere
disciplines. De deelnemers zijn vertrouwd met intelligentie-onderzoek en de
inhoud/opbouw van WISC-III.

TOELICHTING
Aanleiding voor deze nascholing is de publicatie van de nieuwe WISC-V, verwacht in
december 2017. We gaan in op de opbouw van het instrument, de gemeten brede
cognitieve vaardigheden, de verschillen met de WISC-III-NL, de psychometrische
kwaliteit, de normering en de beschikbare materialen om mee aan de slag te gaan.
We plaatsen de WISC-V naast instrumenten als CoVaT-CHC, RAKIT-2, AWMA-2-NL,
SON 2-8 en zoomen uit naar de plaats van intelligentiemeting in een
handelingsgericht diagnostisch traject.

Spreker(s): Gisleen Rauws (VCLB De Wissel, CAP-vzw, KU Leuven), Mark
Schittekatte (Testpracticum Universiteit Gent, Commissie Psychodiagnostiek
Belgische Federatie van Psychologen, Vlaams Forum Diagnostiek) en Veerle Briers
(KU Leuven)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 19 april 2018 (Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen,
‘De Factorij’)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Lies Verlinde en Christine Vonckx
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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WAT IS ER ‘GEMEENSCHAPPELIJK’
AAN HET CURRICULUM
IN HET BASISONDERWIJS?

CODE: 171803AC

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die actief betrokken worden bij de
onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen binnen het BaO en BuBaO. Er wordt
geen specifieke voorkennis verwacht.

TOELICHTING
Op welke wijze verhouden eindtermen en leerplannen zich tot elkaar? Wat is het
onderscheid tussen eindtermen, specifieke eindtermen, ontwikkelingsdoelen en
leerplandoelen? Hoe verhoudt een leerplan zich tot leermiddelen? Op welke wijze
passen vakoverschrijdende eindtermen in een leerplan? En op welke manier
smeden leerdoelen zich tot ‘het’ gemeenschappelijk curriculum (GC) binnen BaO?
In deze nascholing wordt de focus gelegd op een brede verkenning van de
verschillende vormen waarin leerinhouden in het BaO kunnen voorkomen. Meer
specifiek zullen de huidige leerplannen voor het BaO vanuit Katholiek Onderwijs
Vlaanderen worden toegelicht. Hierbij zal ook in ruime mate aandacht worden
geschonken aan het onderscheid tussen het gemeenschappelijk en het individueel
aangepast curriculum binnen BaO. Tot slot zal de achterliggende visie, de opbouw
en concrete inhoud van het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in Leren, zin in Leven’
(ZILL), dat vanaf september 2018 zal worden ingevoerd, aan bod komen.
Spreker(s): Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Vrijdag 10 november 2017 (Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen,
‘De Factorij’)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Dieter Paeps
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72

46

professionalisering

WAT IS ER ‘GEMEENSCHAPPELIJK’
AAN DE CURRICULA
IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

CODE: 171803AD

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alles disciplines die actief betrokken worden bij de
onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen binnen het SO en BuSO. Er wordt
geen specifieke voorkennis verwacht.

TOELICHTING
Op welke wijze verhouden eindtermen en leerplannen zich tot elkaar? En wat is het
onderscheid tussen eindtermen, specifieke eindtermen, ontwikkelingsdoelen en
leerplandoelen? Hoe verhoudt een leerplan zich tot leermiddelen? Op welke wijze
passen vakoverschrijdende eindtermen in een leerplan? En op welke manier smeden
leerdoelen zich tot ‘een of meerdere’ gemeenschappelijke curricula (GC) binnen SO?
In deze nascholing wordt de focus gelegd op een brede verkenning van de
verschillende vormen waarin leerinhouden in het SO kunnen voorkomen. Meer
specifiek zullen de leerplannen voor personenzorg in het SO vanuit Katholiek
Onderwijs Vlaanderen worden toegelicht. Er zal tevens in ruime mate aandacht
worden geschonken aan het onderscheid tussen gemeenschappelijk curriculum en
individueel aangepaste curricula. Aan de hand van casussen zal de achterliggende
visie op beide concepten verder worden geïllustreerd.

Spreker(s): Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Vrijdag 24 november 2017 (Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen,
‘De Factorij’)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Dieter Paeps
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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HOE KUNNEN WE MET EEN JURIDISCHE BRIL
REDELIJKE AANPASSINGEN IN ONDERWIJS
BEOORDELEN EN MET EEN HANDELINGSGERICHTE
WERKWIJZE REALISEREN?

CODE: 171803AE

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines die actief betrokken worden bij de
onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
binnen het basis- en secundair onderwijs. Er wordt geen specifieke voorkennis
verwacht. Maximum 60 deelnemers.

TOELICHTING
Deel 1: een onmisbaar juridisch bad om redelijke aanpassingen in de onderwijspraktijk
correct te kunnen beoordelen. Zitten we met het M-decreet in Vlaanderen op het juiste
spoor? Zijn aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een
voorwaarde voor inclusief onderwijs of schuilt hierachter een denkfout? En hoe wordt
de beoordeling van de ‘redelijkheid’ van aanpassingen vanuit de rechtstheorie
benaderd? We bekijken deze en andere vragen vanuit een juridische bril!
Deel 2: de M-cirkel om aanpassingen en ondersteuning in de klas te helpen realiseren
De M-cirkel is een instrument om te speuren naar onderwijsbehoeften en
maatregelen die mogelijk zijn om op klasniveau toe te passen. Het hulpmiddel
wordt geflankeerd door de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken en heeft
tot doel redelijke aanpassingen in de klas en op school vaste vorm te geven én
bijhorende ondersteuning voor leerkrachten te helpen concretiseren.
Spreker(s): Elke Michiels, Dieter Paeps (VCLB-Koepel) en Jan Coppieters
(pedagogisch begeleider Competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen,
Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 27 februari 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Dieter Paeps
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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LOOPBAANGESPREKKEN

CODE: 171803AF

VOOR WIE
CLB-medewerkers die zich wensen te verdiepen in OLB. Het gaat vooral om
gesprekken met leerlingen van het secundair onderwijs. Maximum 15 deelnemers.

TOELICHTING
In gesprekken kunnen we informatie geven of kiezen voor een adviserende
benadering. Bij complexe loopbaankeuzes is coachen een duurzaam alternatief om
een leerling te helpen zijn toekomst in eigen handen te nemen. De deelnemers
krijgen handvatten aangereikt om hun studiekeuzegesprekken te verdiepen en
effectiever te maken. Thema’s zijn: een coachende basishouding, formuleren van
begeleidingsdoelen, ingaan op dromen en talenten van cliënten, aandacht hebben
voor rationele én motivationele elementen, oplossingsgericht werken, soepel
gebruiken van hulpmiddelen. De nascholing is vooral gericht op sensibilisering,
kennisoverdracht en oefen- en ervaringsmomenten.

Spreker(s): OLB-verantwoordelijke (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Donderdag 29 maart 2018 (Antwerpen: VCLB De Wissel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: verantwoordelijke OLB
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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KLANTVRIENDELIJK TELEFONEREN
EN ONTHAAL: DE EERSTE STAP NAAR
KLANTTEVREDENHEID

CODE: 171804A

VOOR WIE
Administratieve medewerkers. Maximum 15 deelnemers.

TOELICHTING
Klantvriendelijk onthaal en klantvriendelijk telefoneren vormen de basis voor
klanttevredenheid. Een eenvoudig uitgangspunt maar niet zo evident om in de praktijk
om te zetten. Klanten zijn mondiger geworden, ‘eisen’ soms meer dan ze ‘vragen’. Ze
weten terecht of onterecht wat ze willen! Onthalen en telefoneren zijn zeer dankbare
taken, maar in een aantal situaties is dat niet meer zo evident. Mensen kunnen je echt
wel op stang jagen. We beginnen met de basisregels van klantvriendelijk onthaal en
telefoneren. Alle technieken en vaardigheden op een rij. Je leert alles in het juiste
perspectief te bekijken en je krijgt tips die voor meer klanttevredenheid zorgen.
Zeker de moeilijke zaken en lastige mensen worden niet uit de weg gegaan.
De methodiek is interactief en ervaringsgericht. Het is een mix van interactie en
rollenspelen, inoefenen van eigen gesprekssituaties, veel aandacht voor de
organisatie van het onthaal, beheersen van wachttijden … Het is een training
waarbij o.a. volgende aspecten aan bod komen: inoefenen van de basis
onthaalvaardigheden, inoefenen van basisprincipes en -vaardigheden van
klantvriendelijk telefoneren, omgaan met verbale agressie, inoefenen van de
principes van actief luisteren en van correct en klantvriendelijk communiceren.
Spreker(s): Norbert De Gussem (De Gussem Training en Consulting)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 28 november en donderdag 7 december 2017 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 72, externen: € 144
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CLB BIEDT EEN WARM ONTHAAL
AAN MENSEN IN ARMOEDE

CODE: 171804B

VOOR WIE
Administratieve medewerkers. Max. 20 deelnemers.

TOELICHTING
Administratieve medewerkers maken kennis met de leefwereld van mensen in
armoede en zij geven een aanzet tot het opbouwen van vertrouwen in de
dienstverlening van een CLB.

Spreker(s): Marleen Van den Mooter (VCLB-Koepel) i.s.m. een Vereniging waar
armen het woord nemen

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 6 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Marleen Van den Mooter en Söhret Yildirim
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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ELEKTRONISCH PERSONEELSDOSSIER PLATO

CODE: 171804C

VOOR WIE
CLB-medewerkers verantwoordelijk voor personeelsadministratie.

TOELICHTING
CLB-medewerkers krijgen ondersteuning in het werken met PLATO en krijgen een
opfrissing van specifieke toepassingen binnen PLATO. De inhoud van de vorming zal
zoveel mogelijk toegespitst worden op de (basis)kennis van de deelnemers.

Spreker(s): Kim Maesen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 24 april 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Annelien Maebe
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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IMPLEMENTATIE NIEUWE
LARS-ONTWIKKELINGEN

CODE: 171804D

VOOR WIE
CLB-medewerkers van alle disciplines (uitgezonderd de administratieve aangezien
deze module nog niet is ontwikkeld). Maximum 60 deelnemers.

TOELICHTING
Gezien de verdere ontwikkelingen van het programma zal een agenda pas in
september meegedeeld kunnen worden.

Spreker(s): LARS-projectteam

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt viermaal aangeboden in Schaarbeek (VCLB-Koepel):
maandag 18 september 2017
woensdag 20 september 2017
donderdag 21 september 2017
vrijdag 22 september 2017
Coördinatie: VCLB-Koepel: Hilde Denys
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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OPLEIDING GEBRUIK VAN
KLEINE BRANDBLUSAPPARATEN

CODE: 171804E

VOOR WIE
CLB-medewerkers die willen weten hoe ze een beginnende brand kunnen
bestrijden. Maximum 20 deelnemers.

TOELICHTING
Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische
toepassingen, waarin het blussen van verschillende typen van vuurhaarden aan bod
komt.
Theorie: wat is brand?, vuurdriehoek, de verschillende blusmiddelen, de gevaren
van brand en brandbestrijding.
Praktijk: het gebruik van de eerste interventiemiddelen bij een beginnende brand,
individuele oefeningen met verschillende blusmiddelen (water, poeder, CO2) op
reële brandhaarden.

Spreker(s): Provinciale brandweercentra

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdag 16 mei 2018 (Gent: Campus Paulo)
vrijdag 25 mei 2018 (Ranst: Campus Vesta)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 50, externen: € 200
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OPLEIDING RISICO’S EN ELEKTRICITEIT

CODE: 171804F

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.

Spreker(s): medewerkers Vincotte

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
1 dag (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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BASISOPLEIDING
PREVENTIEMEDEWERKERS

CODE: 171804G

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 voor 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): Attentia

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdagen 20 februari, 6 en 20 maart, donderdagen 19 en 26 april 2018
(Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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TERUGKOMDAG
PREVENTIEMEDEWERKERS

CODE: 171804H

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

TOELICHTING
Intervisie voor 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 (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt viermaal aangeboden:
donderdag 8 maart 2018 (Blankenberge: CLB Oostkust)
vrijdag 16 maart 2018 (Antwerpen: VCLB De Wissel)
dinsdag 20 maart 2018 (Genk: VCLB-Limburg)
dinsdag 27 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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OPLEIDING
VERTROUWENSPERSONEN

CODE: 171804I

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. Deelnemers die de volledige opleiding gevolgd hebben,
krijgen een getuigschrift van deelname.

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): Attentia

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdagen 24 oktober, 14 en 28 november 2017, donderdagen 11 en 18 januari 2018
(Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 150, externen: € 300
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SUPERVISIE
VERTROUWENSPERSONEN

CODE: 171804J

VOOR WIE
CLB-medewerkers die als vertrouwenspersoon werkzaam zijn op hun centrum en
die de opleiding vertrouwenspersoon al gevolgd hebben.

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.

Spreker(s): Attentia

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Dinsdag 8 mei 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Christa Vercruysse
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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ONDERHANDELEN

CODE: 171804K

VOOR WIE
Vestigingscoördinatoren en coördinatoren die onderhandelen met externe partners.

TOELICHTING
Deze dag staat in het teken van probleemoplossend onderhandelen. Hoe meer
resultaten behalen in je onderhandelen! Onderhandelen met oog voor de relatie én
resultaat! We maken een verschil tussen standpunten en belangen. We staan stil bij
en oefenen op hoe je vasthoudend je eigen belang kan voor ogen houden en
tegelijkertijd oog kan hebben voor de belangen van de andere partijen. We oefenen
op het zoeken naar gemeenschappelijke belangen en oplossingen waar beide
partijen mee gediend zijn. We geven een aantal theoretische concepten en gaan
verder trainingsgericht aan de slag.

Spreker(s): Mia Claes (docent en trainer UC Leuven-Limburg en Interactie-Academie)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Woensdag 28 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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CONFLICTBEMIDDELING

CODE: 171804L

VOOR WIE
Vestigingscoördinatoren provincie Antwerpen.

TOELICHTING
Wat als de neuzen niet in dezelfde richting staan en de mensen dit als erg lastig
ervaren? Hoe kunnen we hiermee omgaan? Het samenleven en samenwerken
brengt hoe dan ook verschillen én conflicten met zich mee. Tijdens deze dag staan
we stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van conflicten. We reiken handvaten aan
om deze conflictsituaties te hanteren als derde partij zodat je niet meegezogen
wordt in de conflictspiraal of partijdig wordt maar recht doet aan beide partijen. We
brengen deze dag vanuit systeemtheoretisch denkmodel. De dag is opgevat als een
inspirerende dag waar theoretische concepten afgewisseld worden met oefeningen
op methodiek.

Spreker(s): Mia Claes (docent en trainer UC Leuven-Limburg en InteractieAcademie)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Deze nascholing wordt tweemaal aangeboden:
woensdag 21 februari 2018 (Mechelen: CLB Het Kompas)
dinsdag 6 maart 2018 (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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EERSTE HULP VOOR BEGINNENDE DIRECTEURS:
‘STARTPAKKET’ VOOR NIEUWE CLB-DIRECTIES

CODE: 171804M

VOOR WIE
Beginnende CLB-directies die op 1 september 2017 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. Hieronder in grote lijnen de inhoud van deze vorming.
Dag 1: voorstelling VCLB-Koepel, wie zijn we en wat doen we (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 (CLB-rollen, nascholing …), relatie school-CLBPBD, kwaliteitszorg, databeheer (PLATO, E-Health, Lars Datawarehouse …)
Dag 3: decreet rechtspositie personeel (aanstellingsbeleid, functiebeschrijving, TADD,
vaste benoeming, evaluatie …) en Wet welzijn (wat zijn 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,
Christa Vercruysse, Sven Samain, Sonja Vermeulen, Hilde Denys, Rosy Hoppe
(VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Data worden in overleg met nieuwe directies gepland (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Sonja Buts
Prijs: VCLB’ers: € 80
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COMMUNICATIEBELEID
VOOR CLB

CODE: 171804N

VOOR WIE
Al wie leidinggevend actief is met de communicatie van het CLB.

TOELICHTING
Deze vorming geeft de nodige handvaten om een lokaal communicatiebeleid en
-management op touw te zetten. Daarbij houden we rekening met initiatieven op
vlak van communicatie in het kader van ‘ABNV’. We werken aan een traject naar
een deels gemeenschappelijk, deels per deelnemend CLB individueel
communicatieplan. De vorming bestaat uit 3 dagen:
1. De essentie van communicatiebeleid
2. Op weg naar een communicatieplan
3. Terugkomdag
Meer info op www.vclb-koepel.be/communicatievorming2018

Spreker(s): Eric Goubin (hoofdlector en onderzoeker bij Memori – Thomas More)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Data worden in overleg vastgelegd in het derde trimester. De vorming gaat door bij
voldoende inschrijvingen. (Schaarbeek: VCLB-Koepel)
Coördinatie: VCLB-Koepel: Annelies De Graeve
Prijs: VCLB’ers: € 108, externen: € 216
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BESTUURLIJKE OPTIMALISATIE

CODE: 171804O

VOOR WIE
Bestuurders en directies.

TOELICHTING
In de nascholingsbrochure van 2016-2017 werd de vorming ‘Bestuurlijke
optimalisatie’ aangekondigd. Wegens omstandigheden kon deze vorming vorig
schooljaar (nog) niet doorgaan en werd ze uitgesteld naar het schooljaar 2017-2018.
De vorming is gericht voor bestuurders en directies van de vrije CLB’s en heeft als
doelstelling ondersteuning te bieden bij (lopende) processen van bestuurlijke
optimalisatie. Tijdens de vorming zal ook een ondersteunende toolbox voorgesteld
en toegelicht worden waarin alle relevante informatie omtrent bestuurlijke
optimalisatie terug te vinden is. We doen graag een warme oproep om vanuit alle
besturen en centra aanwezig te zijn op deze inspirerende vormingsdag.

Spreker(s): Bart Derre (Dercon Consulting, lector ondernemerschap, strategisch
en quality management aan de Hogeschool Gent – Faculteit Bedrijf & Organisatie),
professor Mathieu Weggeman (hoogleraar organisatiekunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven – Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences),
Stefan Grielens en Annelien Maebe (VCLB-Koepel)

PRAKTISCH
Wanneer en waar:
Woensdag 13 september 2017 (De locatie wordt later bekendgemaakt)
Inschrijven kan niet via de nascholingsmodule. De juiste inschrijvingsprocedure zal tijdig
worden gecommuniceerd.
Coördinatie: VCLB-Koepel: Annelien Maebe
Prijs: VCLB’ers: € 36, externen: € 72
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AGENDA

SEPTEMBER

pg

5

171803N1

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (Mechelen –
vervolg: 21/09/17)

32

12

171803U

Oplossingsgericht werken: 2e jaar (vervolg: 26/10/17, 1/12/17,
8/02/18, 16/03/18, 26/04/18)

39

13

171804O

Bestuurlijke optimalisatie

66

18

171804D1

Implementatie nieuwe LARS-ontwikkelingen

55

19

171801A1

Instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers (reeks 1 –
vervolg: 10/10/17)

08

20

171804D2

Implementatie nieuwe LARS-ontwikkelingen

55

21

171804D3

Implementatie nieuwe LARS-ontwikkelingen

55

22

171804D4

Implementatie nieuwe LARS-ontwikkelingen

55

OKTOBER

pg

3

171803B1

Omgaan met kindermishandeling (reeks 1 - vervolg:
10/10/17)

20

4

171803T

Oplossingsgericht werken: 1e jaar (vervolg: 22/11/17,
20/12/17, 20/02/17, 20/03/17, 3/05/18)

38

6

171803D1

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school:
het Vlaggensysteem van Sensoa (Schaarbeek – vervolg:
13/10/17)

22

12

171802B

Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining (vervolg:
9/11/17, 12/12/17)

11

12

171803X1

Deontologische en juridische aspecten van
leerlingenbegeleiding (dag 1, dag 2: 9/11/17)

42

18

171803S1

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (Antwerpen
– vervolg: 9/11/17, 23/11/17)

37

19

171803N2

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (Leuven – vervolg:
7/11/17)

30

24

171803I1

Motiverende gespreksvoering in het medisch consult
(Brugge)

27

24

171804I

Opleiding vertrouwenspersonen (vervolg: 14/11/17, 28/11/17,
11/01/18, 18/01/18)

60

67

NOVEMBER
8

171803A1

Werken met (moslim)jongeren in een diverse samenleving
(Leuven – vervolg: 24/11/17)

19

9

171803Z

Infomomenten ondersteuningsnetwerken (vervolg: 22/03/18)

44

10

171803AC

Wat is er ‘gemeenschappelijk’ aan het curriculum in het
basisonderwijs?

46

14

171802D

Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject
(vervolg: 12/12/17)

13

15

171802A

Kansenbevordering (vervolg: 7/02/18)

10

16

171803I2

Motiverende gespreksvoering in het medisch consult
(Schaarbeek)

27

24

171803AD

Wat is er ‘gemeenschappelijk’ aan het curriculum in het
secundair onderwijs?

47

28

171804A

Klantvriendelijk telefoneren en onthaal: de eerste stap naar
klanttevredenheid (vervolg: 7/12/17)

52

29

171803V1

Co-ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen (Genk)

40

30

171803X2

Deontologische en juridische aspecten van
leerlingenbegeleiding (dag 3)

42

DECEMBER

68

pg

pg

8

171803K1

‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender
leerlingen (Schaarbeek)

29

12

171803Y1

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming
in de praktijk (Schaarbeek)

43

12

171803M

Chathulpverlening

31

14

171803N3

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (Gent – vervolg:
12/01/18)

32

JANUARI

pg

9

171803Y2

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk
(Genk)

43

10

171803A2

Werken met (moslim)jongeren in een diverse samenleving
(Gent – 19/01/18)

19

11

171801A2

Instapbegeleiding voor nieuwe medewerkers (reeks 2 –
vervolg: 30/01/18)

08

18

171803F

Praten met (heel) jonge kinderen (vervolg: 26/01/18)

23

18

171803V2

Co-ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen
(Schaarbeek)

40

23

171803N4

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (Genk – vervolg:
1/02/18)

30

25

171802C

Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met
specifieke noden (vervolg: 8/02/18)

12

30

171803B2

Omgaan met kindermishandeling (reeks 2 – vervolg: 6/02/18)

20

31

171803D2

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school:
het Vlaggensysteem van Sensoa (Gent – vervolg: 7/02/18)

22

FEBRUARI

pg

1

171803Y3

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming
in de praktijk (Antwerpen)

43

20

171803O

Ouders als partner. A Bridge over troubled
water (vervolg: 13/03/18, 29/03/18, 26/04/18)

33

20

171804G

Basisopleiding preventiemedewerkers (vervolg: 6/03/18,
20/03/18, 19/04/18, 26/04/18)

58

21

171804L1

Conflictbemiddeling (Mechelen)

63

27

171803AE

Hoe kunnen we met een juridische bril redelijke
aanpassingen in onderwijs beoordelen en met
een handelingsgerichte werkwijze realiseren?

48

27

171803G1

Creatieve met jonge kinderen communiceren (Schaarbeek)

25

69

MAART

pg

6

171802E

Integrale Jeugdhulp (vervolg: 15/03/18)

14

6

171804B

CLB biedt een warm onthaal aan mensen in armoede

53

6

171804L2

Conflictbemiddeling (Schaarbeek)

63

7

171803L

Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben (vervolg:
14/03/18, 28/03/18)

30

8

171803G2

Creatief met jonge kinderen communiceren (Brugge)

25

8

171804H1

Terugkomdag preventiemedewerkers (Blankenberge)

59

16

171804H2

Terugkomdag preventiemedewerkers (Antwerpen)

59

16

171803K2

‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender
leerlingen (Gent)

29

20

171804H3

Terugkomdag preventiemedewerkers (Genk)

59

22

171803S2

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (vervolg:
18/04/18, 03/05/18)

37

27

171804H4

Terugkomdag preventiemedewerkers (Schaarbeek)

59

28

171804K

Onderhandelen

61

29

171803AF

Loopbaangesprekken

49

APRIL

70

De WISC-V toegelicht. Handelingsgericht diagnosticeren
vanuit het CHC-model

45

171804C

Elektronische personeelsdossier PLATO

54

171803E

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

23

19

171803AB

24
26

MEI

pg

8

171803C

Omgaan met problematische en verontrustende
opvoedingssituaties binnen IJH met Signs of Safety als kader
(vervolg: 22/05/18)

21

8

171804J

Supervisie vertrouwenspersonen

61

15

171802F

Medische consulten en zelfzorg/agendabeheer

28

16

171804E1

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Gent)

56

25

171804E2

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Ranst)

56

31

171803J

Medische opdrachten en wetgeving

28

pg
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LOCATIES
PROVINCIE ANTWERPEN
-

CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen, tel. 015/41 89 11
COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen, tel. 015/42 27 03
VCLB 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
- Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen ‘De Factorij’, Huart Hamoirlaan 136,
1030 Schaarbeek, tel. 02/240 68 44
- VCLB-Koepel, Anatole Francestraat 119/1, 1030 Schaarbeek, tel. 02/240 07 56
- Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11 A, 3010 Leuven, tel. 016/63 90 62
- OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven, tel. 016/29 55 49

PROVINCIE LIMBURG
- VCLB-Limburg, Emiel Van Dorenlaan 147, 3600 Genk, tel. 089/51 98 60

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
- VCLB Gent, Holstraat 95, 9000 Gent, tel. 09/ 277 83 00
- VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplan 70, 9000 Gent,
tel. 02/553 20 00
- Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, tel. 09/216 35 50
- Campus Paulo, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent), tel. 09/342 82 44

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
- VCLB Brugge(n), Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge, tel. 050/44 02 20
- CLB Oostkust, Astridlaan 35, 8370 Blankenberge, tel. 050/41 84 22
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VCLB
VRIJE-CLB-KOEPEL VZW

Anatole Francestraat 119 bus 1, 1030 Brussel
Tel. 02 240 07 56 - fax 02 240 07 51
http://nascholing.vclb-koepel.be

