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Voorwoord 

 

Na weer een turbulent schooljaar, waarbij de Covid-19 crisis onze vormingskalender abrupt 
doorkruiste, vinden jullie hier het vormingsaanbod 2021-2022. In het aanbod werden 
inhaalsessies opgenomen, vormingen waarop jullie reeds ingeschreven waren maar helaas 
niet konden doorgaan. Hiervoor zullen jullie een mail ontvangen om deelname te 
herbevestigen. Het nieuwe aanbod is gegroeid uit beleidskeuzes, noden uit het werkveld en 
vormingen die jaarlijks worden aangeboden en meestal roteren over de provincies.            
Ook de uitwerking van vormingen hebben te lijden onder verschuiving van prioriteiten 
wegens extra taken omwille van corona ( zowel intern als bij externen). In de brochure staan 
dan ook enkele vormingen waar concrete informatie nog ontbreekt. Aan deze vormingen 
wordt nog volop gewerkt en de nodige informatie wordt spoedig aangevuld.                                                   
Begin september mogen jullie een aangepaste versie van de brochure verwachten.                         
De Covid-19 crisis heeft het aanbieden van online vorming versneld. We weten echter dat 
het kopiëren van fysiek gebrachte vormingen naar een online versie geen synoniem is van 
blended leren. We willen dan ook groeien naar professionaliseringstrajecten waar blended 
leren, vanaf de uitwerkingsfase van een thema, deel van uit maakt.                                                                                          
Kennisnet zal hier een prominente rol krijgen maar eveneens willen we evolueren naar het 
werken met een elektronisch leerplatform. 

We hopen dat volgend schooljaar rustiger kan verlopen en ontmoeten jullie graag op één 
van onze vormingen. 

 

 

Sonja Buts                                                                                              Stefan Grielens 

Coördinator vormingsaanbod                                                            Algemeen directeur 
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Kernprocessen 
 
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. 
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Leeswijzer 
 
VCLB-intranetregistratie 
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 CLB heeft een vormingsverantwoordelijke die alle inschrijvingen centraliseert. Die 
vormingsverantwoordelijke zorgt er voor dat inschrijvingen vlot verlopen en dat de lijst met 
personeelsleden van hun centrum actueel blijft. Wijzigingen geven ze door aan Vrij CLB 
Netwerk via nascholing@vrijclbnetwerk.be. 
 
Hoe en wanneer inschrijven  
Voor de meeste programma’s kan er tussen 6 en 26 september 2021 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 vorming in kwestie. Wie inschrijft krijgt een bevestigingsmail. Ongeveer twee 
weken voor de vorming 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 vorming opvragen. 
 
Niet-VCLB-medewerkers 
Wie niet in een Vrij CLB werkt, kan individueel inschrijven voor een vorming. Ga naar de 
website nascholing.vclb-koepel.be en klik op de gewenste vorming. 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 teveel inschrijvingen, dan kom je op een wachtlijst te staan.  
 
Prijs, catering en facturatie 
De prijs vermeld bij de vormingen 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 vormingen. 
 
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. 
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Hoe geraak je op je vorming?  
Op de website staat er bij elke vorming een link naar een routebeschrijving. Voor Vrij CLB 
Netwerk vind je die op www.vrijclb.be 
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OVERZICHT VAN HET AANBOD 

 

Instroomtraject voor nieuwe medewerkers 

Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

 

Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers 

Kansenbevordering 

Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining 

Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met specifieke noden 

Introductie Handelingsgerichte Diagnostiek 

Integrale Jeugdhulp 

Kennismaking met systematische contactmomenten 

Zelfzorg 

 

Professionalisering 

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, een uitdaging voor de CLB-medewerker 

Frans voor hulpverleners in kansarmoede situaties 

Intervisie islamexpertise 

Praten over relaties en seksualiteit met cliënten uit diverse etnisch-culturele groepen 

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

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school: het Vlaggensysteem van 
Sensoa 

Omgaan met verontrusting (inhaalsessies) 

Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen IJH met Signs of 
Safety als kader 

Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben 

Hechting 

Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling (inhaalsessies) 

‘Nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’ (bruikbare visie voor CLB in de ondersteuning van 
ouders en scholen n.a.v. probleemgedrag) 

Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar 
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Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 3e jaar 

Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader (inhaalsessies) 

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (inhaalsessies) 

Oplossingsgericht werken: 1e jaar 

Oplossingsgericht werken: 2e jaar 

Oplossingsgericht werken (inhaalsessies) 

Oplossingsgericht werken: gesprekken bij (v)echtscheiding en nieuw samengestelde 
gezinnen 

Oplossingsgericht werken: figuring futures (inhaalsessies) 

Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de hulpvraag van een 
leerling/ouder met autisme (inhaalsessies) 

Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht kader 

Systeembegeleiding 

Creatief met jonge kinderen communiceren (inhaalsessies) 

Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding (inhaalsessies) 

Gesprekstechnieken systematische contactmomenten eerste kleuters 

Gesprekstechnieken systematische contactmomenten derde jaar secundair onderwijs 

Standaard gewicht 

CHC en het gebruik van de sjablonen: van theorie naar praktijk (webinar) 

WISC-V en WPPSI-IV: toelichting afname, interpretatie en verslaggeving 

Maak kennis met het Vademecum Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs 

Modernisering tweede graad gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair 
onderwijs opleidingsvorm 4 

Modernisering buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 

Flexibele leerwegen en -trajecten (kansen voor ex-OKAN) 

Duaal leren 

Inclusief hoger onderwijs 

Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding 

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk 

Vorming KP 6: beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding 
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Van breuk naar overdracht. Vertrouwen opbouwen met leerlingen en ouders en dan toch 
weer loslaten en doorgeven.  

Prodia – Leermodules rond handelingsgerichte diagnostiek binnen het zorgcontinuüm 

 

Management 

Onthaal- en administratieve medewerkers, tussen hamer en aambeeld 

Onthaal- en administratieve medewerkers: in topvorm achter uw bureau? 

Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans 

Baliewerk, kort en krachtig. (Een sterk eerste contact, ook voor maatschappelijk kwetsbare 
groepen) 

Opleiding Office 

LARS-coaches 

De nieuwe LARS datawarehouse: een rondleiding in de nieuwe tool 

Project speerpunt 4: het Vrij CLB Netwerk maakt zijn effectiviteit zichtbaar en meetbaar 
(indicatorenproject) 

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten 

Opleiding elektriciteit en de risico’s bij technische handelingen 

Opleiding EHBO 

Opleiding vertrouwenspersonen 

Supervisie vertrouwenspersonen 

Terugkomdag preventiemedewerkers 

Ambassadeurs Toernee Vital 

Teamcoaching 

Thuiswerk post corona en hoe leidinggeven, evalueren en coachen op afstand? 

Opleiding evaluatoren 

Welzijn op het werk voor leidinggevenden (hiërarchische lijn) 

Belanghebbendenmanagement voor leidinggevenden 

Leiderschapstraject - Nieuwe CLB-directies 

Leiderschapstraject – Directietweedaagse en directiedagen 

 

Netoverstijgend vormingsaanbod CLBch@t en blended hulpverlening 
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Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines die minder dan twee maanden aan het werk zijn. 

Toelichting 

Als startende CLB’er krijg je in het kader van je instroomtraject een introductie in de organisatie 
waarvoor je gekozen hebt.  

- Wie zijn we als vrije CLB’ers? Vanuit welke missie, visie en kernwaarden doen we ons werk? 
- Hoe staan we in relatie met onze cliënten en onze partners? 
- Vanuit onze roots staan we stil bij loopbaandenken en kansenbevordering als belangrijke 

denkkaders. 
- We situeren het CLB in een ruimere context van samenwerking binnen en buiten Vrij CLB 

Netwerk, met onderwijs en met jeugdhulp. 

Spreker(s) 

medewerkers Vrij CLB Netwerk 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt vijfmaal aangeboden. Wegens Covid-19 wordt de eerste sessie online gegeven:  

dinsdag 7 september 2021 (online) (inschrijven vóór 4 september 2021) 

dinsdag 16 november 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

dinsdag 18 januari 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

dinsdag 15 maart 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

dinsdag 26 april 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212201A 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 
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BASISOPLEIDINGEN  

VOOR ALLE (NIEUWE) 
MEDEWERKERS  
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Kansenbevordering 

Voor wie 

Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines die een kennismaking met de thema’s rond 
kansenbevordering willen volgen. 

Toelichting 

Kansenbevordering, een rode draad door onze werking. We nemen jullie mee doorheen de 
verschillende facetten van kansenbevordering. Wij vertrekken hierbij van onze visie op armoede om 
dan te verbreden naar andere thema’s als vluchtelingen, meertaligheid, faire diagnostiek ... 

Spreker(s) 

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

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 26 oktober 2021, inleefdag in een organisatie uit het lokale netwerk (zelf te plannen) en 
dinsdag 22 februari 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212202A 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining 

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 

Dinsdag 19 en donderdag 28 oktober, dinsdagen 9 en 23 november 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB 
Netwerk).  Wie deze basisopleiding volgt, schrijft in voor vier dagen. De eerste drie dagen van deze 
opleiding vallen samen met de vorming ‘Deontologische en juridische aspecten van 
leerlingenbegeleiding’.  

Code 

212202B 

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 

Voor wie 

Nieuwe CLB-medewerkers die na hun instapvorming een verdere verdieping wensen in 
Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Ook ervaren CLB-medewerkers die hun kennis inzake OLB 
wensen op te frissen of bij te spijkeren zijn welkom. 

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. 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 en Tine Gheysen (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdagen 22 en 29 maart 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)  

Code 

212202C 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Kris Van Den Bossche en Tine Gheysen 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Introductie Handelingsgerichte Diagnostiek 

Voor wie 

Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines of CLB-medewerkers die hun kennis rond 
Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) willen opfrissen.  

Toelichting 

Wil je je basiscompetenties rond diagnostiek versterken? Dan kan je op eigen tempo de online 
leermodules Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD), ICF, en het 
Zorgcontinuüm volgen.  

Je komt ook te weten hoe je dit alles registreert in LARS. Een aantal oefeningen maken alles tastbaar.  

 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Zie verder, p 61: Prodia - Leermodules rond handelingsgerichte diagnostiek binnen het 
zorgcontinuüm 

Code 

212202D 
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Integrale Jeugdhulp 

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). 

Code 

212202E 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Kennismaking met systematische contactmomenten  

Voor wie 

Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

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. 

Spreker(s) 

Els Dezeure (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 17 mei 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212202F 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Els Dezeure 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Zelfzorg 

Voor wie 

Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

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) 

Christa Vercruysse en Jasmina Jamil (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 14 juni 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212202G 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse en Jasmina Jamil 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, een uitdaging 
voor de CLB-medewerker 

Voor wie 

CLB-medewerkers die vragen krijgen vanuit de school m.b.t. het inschrijven en begeleiden van 
anderstalige nieuwkomers (AN) in het basisonderwijs. 

Toelichting 

We reiken jullie basiskennis aan rond het werken met anderstalige nieuwkomers in het 
basisonderwijs. Wat is onze opdracht? Welke achtergronden zijn belangrijk om mee te nemen? 
Waarin kan de pedagogische begeleidingsdienst (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) een rol opnemen?  

Spreker(s) 

Nathalie Vandenameele (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Marleen Van den Mooter (Vrij CLB 
Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt driemaal aangeboden: 

Dinsdag 19 oktober 2021 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel) 

Woensdag 17 november 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Dinsdag 14 december 2021 (Gent: Rode Bol) 

Code 

212203A 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Frans voor hulpverleners in kansarmoede situaties 

Voor wie 

CLB-medewerkers die regelmatig geconfronteerd worden met anderstalige ouders en waarbij de 
Franse taal een noodzaak is i.f.v. de CLB-begeleiding.  

Toelichting 

Een taalbad Frans, waar oefenen centraal staat. De lessen vertrekken vanuit de CLB-praktijk.  

Voorstellen van de CLB-werking, specifieke terminologie, gesprekken met ouders … 

Spreker(s) 

Anne Streulens (medewerker Informant, ervaren docente Frans voor hulpverleners) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 

donderdag 3, dinsdag 8 en vrijdag 18 februari 2022 (Mechelen: CLB Het Kompas) 

vrijdag 11, dinsdag 15 en donderdag 31 maart 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212203B 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 108 

Externen: € 216 
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Intervisie islamexpertise 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

Vanuit het netwerk islamexperten is er een aanbod naar de CLB’s om in kleine groepen intervisie te 
houden vertrekkende vanuit casussen rond diversiteit, culturaliteit en levensbeschouwing. 

De thema’s worden in onderling overleg bepaald en afgestemd op de lokale noden (participatie van 
ouders aan de schoolloopbaan, omgaan met islamitische feestdagen, taal, gescheiden zwemmen …). 

Spreker(s) 

Emilie Leroi en Khalid Benhaddou (netwerk islamexperten) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze intervisie wordt vijfmaal aangeboden, telkens in de voormiddag: 

woensdag 8 september en vrijdag 8 oktober 2021 (Hasselt) 
vrijdag 10 september, dinsdagen 12 oktober en 9 november 2021 (Gent) 
dinsdagen 14 september, 19 oktober en 16 november 2021 (Schaarbeek) 
vrijdag 22 oktober, dinsdag 23 november 2021, donderdag 13 januari en vrijdag 11 februari 2022 
(Antwerpen) 
donderdag 28 oktober, woensdag 24 november, dinsdag 14 december 2021 en vrijdag 21 januari 
2022 (Brugge) 
 
Inschrijven kan per reeks of per halve dag, via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be 

Code 

212203AP 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 (per halve dag) 

Externen: € 36 (per halve dag) 
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Praten over relaties en seksualiteit met cliënten uit diverse etnisch-
culturele groepen 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines. 

KP 1, 2, 3 en 6 

Toelichting 

Tijdens de schoolloopbaan groeien kinderen en jongeren op alle vlakken, dus ook op seksueel vlak. 
Als leerlingen en hun ouders een andere etnisch culturele achtergrond hebben, hebben ze misschien 
wel andere waarden en normen over relaties en seks. Hoe ga je daar mee om? We behandelen vaak 
voorkomende vragen van CLB-medewerkers vanuit het “kruispunt denken”. 

Spreker(s) 

Karen De Wilde (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Sensoa) en Peter Bracaval (Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 15 maart 2022 (Mechelen: DPC) 

Code 

212203C 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender leerlingen 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines uit het basis en secundair onderwijs. 

KP 1, 2 en 3 

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 en Hans Hendrikx (çavaria) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Vrijdag 3 december 2021 (Gent: RodeBol Events) 

Code 

212203D 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school: het 
Vlaggensysteem van Sensoa 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines uit basis- en secundair onderwijs.   

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 

Woensdagen 2 en 9 februari 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212203E 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Omgaan met verontrusting (inhaalsessies) 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines die zich willen bekwamen in het gesprekken voeren met ouders 
en kinderen in een verontrustende context.  

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:  

woensdag 16 en donderdag 24 februari 2022 (Mechelen: CLB Het Kompas) 

woensdag 11 en donderdag 19 mei 2022 (Gent: Educo) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203F 

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 

Deze vorming wordt driemaal aangeboden: 

donderdag 28 oktober en vrijdag 12 november 2021 (Hasselt: PXL) 

dinsdag 11 en donderdag 20 januari 2022 (online) 

dinsdag 8 en donderdag 24 maart 2022 (Brugge: Hof van Watervliet) 

Code 

212203G 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben 

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.  

KP 3 

Toelichting 

In deze vorming 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 en Jolien Knaeps (CGG Brussel) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdagen 15 februari, 22 februari en 8 maart 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

dinsdagen 19 april, 26 april en 10 mei 2022 (Gent: Educo) 

Code 

212203H 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 108 

Externen: € 216 
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Hechting 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines. 

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt.  

Spreker(s) 

nog te bepalen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum en locatie worden later bekendgemaakt. 

Code 

212203I 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling  
(inhaalsessies) 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

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 

Deze vorming wordt driemaal aangeboden: 

donderdag 13 januari 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

dinsdag 22 februari 2022 (Mechelen: DPC) 

dinsdag 22 maart 2022 (Gent: RodeBol Events) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203J 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: bruikbare visie voor CLB in 
de ondersteuning van ouders en scholen n.a.v. probleemgedrag 

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 

Deze vorming wordt driemaal aangeboden: 

donderdag 18 november en dinsdag 14 december 2021 (Mechelen: COLOMAplus) 

vrijdag 18 en donderdag 31 maart 2022 (Gent: RodeBol Events) 

dinsdag 10 en donderdag 19 mei 2022 (Brugge: Hof van Watervliet)  

Code 

212203K 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar 

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 theoretische kennis van de 
gedragstheorie toegepast op casussen uit de dagelijkse CLB-praktijk. We maken kennis met principes 
die we leren toepassen in leerlingenbegeleiding zoals operante technieken, cognitieve technieken, 
mediatietechnieken… 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), Niina Nyman (Herlaadhof) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de deelnemers 
bekendgemaakt (provincie Antwerpen). 

Code 

212203L 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 150 

Externen: € 300 
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Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 3e jaar 

Voor wie 

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

KP 3, 4 en 6 

Toelichting 

De verworven kennis wordt verder uitgebreid, theorie wordt omgezet in CLB-praktijk. Cognitieve 
herstructurering bij angst, emotieregulatie en exposure komen aan bod en worden toegepast op 
casussen. Ook technieken om ouders en leerkrachten te ondersteunen worden aangebracht.  

In de supervisiesessies wordt van de deelnemers verwacht dat ze ter afsluiting van de opleiding een 
casus uitwerken.   

Spreker(s) 

I.  Dewitte, T. Breban, N. Nyman, M. Wysmans 

Praktisch 

Wanneer 

De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de deelnemers 
bekendgemaakt (Leuven: OPEK). 

Code 

212203M 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 150 

Externen: € 300 
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Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader 
(inhaalsessies) 

Voor wie 

CLB-medewerkers die het vorige schooljaar een deel van het derde jaar van het programma hebben 
gevolgd.  

KP 3, 4 en 6 

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.  Dewitte, N. Nyman , L. Claes 

Praktisch 

Wanneer 

De data worden later bekendgemaakt (Gent: Educo). 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203N 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 
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Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (inhaalsessies) 

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, gespecialiseerd in preventie van negatieve 
gevolgen na traumatische gebeurtenissen) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De data worden later bekendgemaakt (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel). 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd. 

Code 

212203O 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 108 

Externen: € 216 
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Oplossingsgericht werken: 1e jaar 

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 24 november, dinsdag 7 en woensdag 22 december 2021, dinsdag 18 januari, 
woensdagen 9 februari en 23 maart 2022 (Leuven: OPEK). 

Code 

212203P 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 150 

Externen: € 300 
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Oplossingsgericht werken: 2e jaar 

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 en oasetechniek komen aan bod.  

Spreker(s) 

Sébastien Vernieuwe (psychotherapeut vzw Thepco en trainer Korzybski Brugge), Nadine Callens 
(zelfstandig nascholer) en Elke Gybels (therapeute ‘De Content’ en docente UCCL Leuven) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Woensdag 26 januari, dinsdag 15 februari, woensdag 9 en vrijdag 18 maart, dinsdagen 19 april en 3 
mei, donderdag 12 mei en woensdag 8 juni 2022 (Roeselare: De Spil). 

Code 

212203Q 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 150 

Externen: € 300 
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Oplossingsgericht werken (inhaalsessies) 

Voor wie 

CLB-medewerkers die vorig schooljaar een deel van het tweede 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) 

Elke Gybels (therapeute ‘De Content’ en docente UCLL Leuven) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Donderdagen 2 en 16 december 2021 (Mechelen: DPC). 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203R 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 
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Oplossingsgericht werken: gesprekken bij (v)echtscheiding en nieuw 
samengestelde gezinnen 

Voor wie 

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

KP 3 en 4 

Toelichting 

Deze vorming gaat niet in op de juridische aspecten van een (v)echtscheiding. Voor deze kennis kan 
je inschrijven voor de eerste dag van de vormingsreeks ‘Deontologische en juridische aspecten van 
leerlingenbegeleiding’ op dinsdag 19 oktober 2021 in Schaarbeek (Vrij CLB Netwerk).  

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. 

Spreker(s) 

Sébastien Vernieuwe (psychotherapeut vzw Thepco en trainer Korzybski Brugge) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Woensdag 2 februari 2022 (Mechelen: CLB Het Kompas) 

Code 

212203S 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Oplossingsgericht werken: figuring futures (inhaalsessies) 

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 UCCL Leuven) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt driemaal aangeboden: 

vrijdagen 19 en 26 november 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

vrijdagen 14 en 28 januari 2022 (Gent: Educo) 

donderdagen 2 en 16 juni 2022 (Mechelen: DPC) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203T 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 

 

  



        41 

Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de 
hulpvraag van een leerling/ouder met autisme (inhaalsessies) 

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 26 april 2022 (Gent: RodeBol Events) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203U 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        42 

Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht 
kader 

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 onderuithalen?  

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 

Woensdag 1 december 2021 (Gent: Educo) 

Code 

212203V 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Systeembegeleiding 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt.  

Spreker(s) 

nog te bepalen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum en locatie worden later bekendgemaakt. 

Code 

212203W 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        44 

Creatief met jonge kinderen communiceren (inhaalsessies) 

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 vormingsdagen richten 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 werkvormen aangeleerd en 
verder uitgediept.  Dag één 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. De 
tweede dag blikken we terug op try-outs en worden nog andere technieken op basis van 
spelmateriaal aangetoond en ingeoefend. 

Deelnemers oefenen tijdens de sessies. 

Spreker(s) 

Shari Jansegers (psychologe) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdagen 25 januari en 8 februari 2022 (Gent: Educo) 

donderdag 2 en dinsdag 14 juni 2022 (Brugge: Vrij CLB De Havens).  

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212203X 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 

 



        45 

Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding 
(inhaalsessies) 

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 

Dinsdag 16 november 2021 (Antwerpen: De Nieuwe Vrede). 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd. 

Code 

212203Y 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36  

Externen: € 72 
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Gesprekstechnieken systematische contactmomenten eerste 
kleuters 

Voor wie 

Artsen en verpleegkundigen 

KP 1, 2, 3, 4 en 7 

Toelichting 

Kleuters zijn volop in ontwikkeling en doen dat op hun eigen tempo. Tijdens het systematisch 
contactmoment van de eerste kleuters gaan we een eerste keer in gesprek met ouders. Binnen dit 
vormingsmoment focussen we op de spraak- en taalontwikkeling. Wat kan een gemiddelde kleuter, 
waar kan het fout lopen en wat kan het systematisch contactmoment hierin betekenen? Van 
normaliseren, sensibiliseren, toeleiden tot verhoogde zorg of verwijzen. Dit realiseren tijdens een 
eerste gesprek met ouders is een hele opdracht.  

We bekijken beknopt de theoretische achtergrond van een normale en gestoorde taal- 
spraakontwikkeling op jonge leeftijd. Daarnaast geven we enkele tips om tijdens een gesprek ouders 
gerust te stellen of (waar nodig) onze zorg over te brengen. 

Spreker(s) 

nog te bepalen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212203Z 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Els Dezeure 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Gesprekstechnieken systematische contactmomenten derde jaar 
secundair onderwijs 

Voor wie 

Artsen en verpleegkundigen. 

KP 1, 2, 3, 4 en 7 

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt. 

Spreker(s) 

nog te bepalen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212203AB 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Els Dezeure 

Prijs  

VCLB’ers: € 36  

Externen: € 72 
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Standaard gewicht 

Voor wie 

Artsen en verpleegkundigen. 

KP 1, 2, 3, 4 en 7 

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt. 

Spreker(s) 

nog te bepalen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212203AC 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Els Dezeure 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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CHC en het gebruik van de sjablonen: van theorie naar praktijk 
(webinar) 

Voor wie 

CLB-medewerkers van de P-discipline. Er wordt verondersteld dat de deelnemers de basis over CHC 
en cross battery benadering onder de knie hebben. Wie dit graag nog eens opfrist, kan terecht bij 
de kennisclip CHC (Prodia) en de crossbatterijbenadering CHC-platform . 

Toelichting 

Om cognitieve vaardigheden in te schatten, hanteren we niet langer 1 enkel diagnostisch instrument. 
De Wechsler-schalen zijn wel ons vertrekpunt maar we willen BCV’s duidelijk in kaart brengen. Dit 
doen we steeds vertrekkend vanuit de hulpvraag. Op basis daarvan bepalen we of en hoe we gaan 
verbreden of verdiepen. Zo krijgen we een sterkte-zwakte profiel van cognitieve vaardigheden dat 
ons kan helpen om aanbevelingen te formuleren binnen het HGD-traject en zodoende een antwoord 
te bieden op de gestelde hulpvraag. Dit beeld van de cognitieve vaardigheden kan ons helpen om 
handelingsgericht aan de slag te gaan en een antwoord te bieden op de hulpvraag. Aan de hand van 
casussen (BaO/SO) willen we je hier een duidelijk zicht op geven. 

Spreker(s) 

leden van de netoverstijgende werkgroep diagnostische instrumenten 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Donderdagvoormiddag 2 december 2021 (online) 

Code 

212203AD 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christine Vonckx 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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WISC-V en WPPSI-IV: toelichting afname, interpretatie en 
verslaggeving 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt.  

Spreker(s) 

medewerkers Pearson 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum en locatie worden later bekendgemaakt.  

Code 

202103AE 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Maak kennis met het Vademecum Zorgbreed en Kansenrijk 
Onderwijs 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

Van kinderrechten tot krachtige leeromgeving, van armoede tot zorgcontinuüm: scholen hebben 
heel wat te bieden waarmee ze kinderen en jongeren een positieve leer- en leeromgeving bezorgen. 
Het is net op dat vlak dat de actieterreinen van school en CLB elkaar raken. In het Vademecum 
Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs krijgen scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen elementen 
voor visieontwikkeling en toetsstenen voor kwaliteit aangereikt. In een informatief filmpje dat je 
vooraf bekijkt, kan je kennismaken met de inhoud van het vademecum en de manier waarop scholen 
er mee aan de slag kunnen. Vervolgen kan je vragen indienen voor een online vragenuurtje.  

Spreker(s) 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 23 november 2021 (online) 

Code 

212203AF 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: An Victoir 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 

 

 

 

  



        52 

 

Modernisering tweede graad gewoon secundair onderwijs en 
buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines uit het secundair onderwijs. 

Toelichting 

Dit schooljaar start de modernisering ook in de tweede graad. Dit vormingsmoment geeft een 
opfrissing omtrent de structuur van het gemoderniseerde gewone secundair onderwijs (SO) en 
buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (BuSO OV4). We gaan kijken hoe we de 
profielen van studierichtingen kunnen interpreteren en we geven een stand van zaken wat betreft 
wetgeving. 

Spreker(s) 

Kris Van den Bossche (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Woensdagvoormiddag 27 oktober 2021 (online) 

Code 

212203AG 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Kris Van den Bossche 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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Modernisering buitengewoon secundair onderwijs  

opleidingsvorm 3 

Voor wie 

CLB-medewerkers werkzaam in het (buitengewoon) secundair onderwijs en CLB-medewerkers die 
oriënteren naar buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 (BuSO OV3) vanuit gewoon en 
buitengewoon onderwijs.  

Toelichting 

Opleidingsvorm 3 (OV3) is mee opgenomen in het moderniseringstraject secundair. In de matrix 
heeft OV3 een plaats binnen de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Enerzijds is er de inhoudelijke 
afstemming met het gewoon secundair onderwijs, anderzijds wordt de werking van OV3 gewijzigd. 
Vooral voor het praktijkgericht gedeelte (BGV) zijn er grondige wijzigingen aan inhoud en werking. 
Dit resulteert in een grondig herdenken van OV3. 

Spreker(s) 

Wim Rongé (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 12 oktober 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212203AH 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Tine Gheysen en Kris Van den Bossche 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        54 

Flexibele leerwegen en -trajecten (kansen voor ex-OKAN) 

Voor wie 

CLB-medewerkers uit het lager en secundair onderwijs.  

KP 2 en 6 

Toelichting 

Er zijn heel wat flexibele leerwegen en flexibele trajecten mogelijk in het onderwijs. Deze kunnen 
onder andere kansen bieden voor ex-OKAN-leerlingen, maar deze mogelijkheden zijn vaak minder 
gekend bij scholen en CLB.  

Spreker(s) 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum en locatie worden later bekendgemaakt. 

Code 

212203AI 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter en Kris Van den Bossche 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        55 

Duaal leren 

Voor wie 

CLB-medewerkers uit het secundair onderwijs.  

KP 2 en 6 

Toelichting 

Tijdens deze vorming krijgen jullie zicht op de betekenis van duaal leren in de onderwijsloopbaan en 
de visie op duaal leren van de overheid. Tevens worden jullie geïnformeerd over duaal leren in 
Syntrum, organisatie en aanbod in Syntrum lesplaatsen, huidig aanbod en stand van zaken 
inkanteling in duaal leren. Ook duaal leren, organisatie en aanbod in secundair onderwijs van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, huidig aanbod in centra deeltijds onderwijs en stand van zaken 
inkanteling in duaal leren komen aan bod. 

Spreker(s) 

Carl Lamote en Wouter Pinxten (departement onderwijs), Koen Stassen (Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen) en Sven Brouwers (Syntrum Vlaanderen) 
 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdag 9 november 2021 (Leuven: Provinciehuis) 

woensdag 12 januari 2022 (Gent: RodeBol Events) 

Code 

212203AJ 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        56 

Inclusief hoger onderwijs 

Voor wie 

CLB-medewerkers die leerlingen begeleiden bij de overstap van secundair naar hoger onderwijs.  

Toelichting 

Op dit infomoment wordt toelichting gegeven omtrent de werking en de visie van het Steunpunt 
Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en de manier waarop zij hogescholen en universiteiten 
ondersteunen bij de verdere uitrol van het inclusief hoger onderwijs. 

Spreker(s) 

Valerie Van Hees (coördinator SIHO) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (online). 

Code 

212203AK 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Tine Gheysen 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 

 

  



        57 

Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding 

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 

Dinsdag 19 oktober, donderdag 28 oktober en dinsdag 9 november 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB 
Netwerk) 

Er kan voor de volledige reeks of per dag worden ingeschreven. Deze nascholing valt samen met de 
eerste 3 dagen van de basisopleiding ‘Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining’.  

Code 

212203AL 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Annelien Maebe 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 (per dag) 

Externen: € 72 (per dag) 
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Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk 
(inhaalsessies) 

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 vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdag 14 december 2021 (Brugge: Vrij CLB De Havens) 

dinsdag 15 februari 2022 (Mechelen: CLB Het Kompas) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd. 

Code 

212203AM 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Vorming KP 6: beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve 
leerlingenbegeleiding 

Voor wie 

De eerste focus ligt op de onthaalteams (ankerteams) die KP 6 moeten realiseren.  

Toelichting 

We merken dat het niet evident is om KP 6 duidelijk vorm te geven. Met deze vorming willen we 
vooral duidelijkheid scheppen en teams aan het nadenken zetten over hoe men KP 6 kan realiseren. 
Volgende inhouden komen zeker aan bod: 

- Duidelijkheid over wat er (decretaal) verwacht wordt binnen KP 6 (begripsverduidelijking). 
- Welke gegevens gebruiken we om een beeld te krijgen van de school? Welke informatie is 

zinvol om aan een school te bezorgen (beeldvorming)? 
- Hoe moeten wij die signaalfunctie realiseren? 
- Wie speelt welke rol (CLB, school, PBD), waar liggen de verschillende 

verantwoordelijkheden? 
- … 

 
De inhoud wordt sowieso samen met het centrum bekeken.  

Spreker(s) 

Sven Samain (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt uitsluitend aangeboden in centra die hiervoor willen inschrijven. De datum 
wordt samen met het centrum afgesproken. De vorming gaat in het centrum door.  

Inschrijven kan via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be 

Code 

212203AN 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sven Samain 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 

 

  



        60 

Van breuk naar overdracht. Vertrouwen opbouwen met leerlingen 
en ouders en dan toch weer loslaten en doorgeven.  

Voor wie 

Onthalers of ankerfiguren die een vraag onthalen en verhelderen en die eventueel een kort traject 
lopen naar een advies toe of die de leerling doorverwijzen naar een andere medewerker die een 
handelingsgericht (diagnostisch) traject loopt met leerling en ouders. 

KP 1, 2 

Toelichting 

CLB-medewerkers (onthalers, ankerfiguren …) bouwen in enkele contacten aan een 
vertrouwensrelatie met kwetsbare gezinnen, maar geven het gezin, de leerling … daarna door aan 
een andere medewerker.  Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ook het loslaten van het gezin of de 
leerling niet leidt tot een breuk? 

Spreker(s) 

Koen Van Sevenant en Aafje De Wacker (trainers Bindkracht) i.s.m. een coach 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Vrijdagvoormiddag 14 januari (online), vrijdag 4 en dinsdag 22 februari 2022 (Schaarbeek: Odisee) 

Code 

212203AO 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter 

Prijs  

VCLB’ers: € 90 

Externen: € 180 
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Prodia – Leermodules rond handelingsgerichte diagnostiek binnen 
het zorgcontinuüm 
 

De leermodules, die zijn uitgewerkt door Prodia en die zijn gekoppeld aan het Algemeen 
Diagnostisch Protocol, kan je gebruiken in het kader van aanvangsbegeleiding of om medewerkers 
verder te professionaliseren binnen (diagnostiek in) leerlingenbegeleiding. De leermodules zijn 
voornamelijk gericht op het verwerven van kennis en het toepassen binnen eenvoudige oefeningen. 
Aan de hand van de doelstellingen van elke module kan je inschatten aan welke leernoden de 
module tegemoet komt. Na het doorlopen van een module kan je binnen jouw centrum of school 
verder het professionaliseringstraject van de (beginnende) medewerkers vormgeven. Aan het einde 
van elke module vind je hiervoor inspiratie voor verdere verdieping. 

  

Leermodules voor school en CLB 

 Zorgcontinuüm 

o Doelstellingen: reflecteren over je attitudes over het gebruik van een zorgcontinuüm 
door school en CLB; kennis over het zorgcontinuüm vergroten; vaardigheden 
verbeteren om het zorgcontinuüm te gebruiken binnen een beleid op 
leerlingenbegeleiding. 

 Handelingsgericht werken: De HGW-uitgangspunten 

o Doelstellingen: kennismaken met Handelingsgericht Werken als denkkader; inzicht 
krijgen in de zeven uitgangspunten en hoe ze samenhangen. 

Leermodules voor CLB-medewerkers 

 Handelingsgerichte diagnostiek 

o Doelstellingen: reflecteren over je attitudes rond diagnostiek; kennis over 
handelingsgerichte diagnostiek vergroten; vaardigheden verbeteren; inhouden uit 
het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP), meer specifiek uit de fase Uitbreiding van 
Zorg, onder de knie krijgen. 

 Introductie tot ICF-CY 

o Doelstellingen: kennis vergroten over ICF-CY, een centraal denkkader in de Prodia-
protocollen; vaardigheden om te classificeren binnen ICF-CY versterken. 

Binnen de leermodules rond HGD en ICF-CY kunnen medewerkers een download maken van hun 
begin- en eindsituatie. Deze downloads kunnen verder ingezet worden om het 
professionaliseringstraject van de medewerkers vorm te geven.  
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Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en 
aambeeld (inhaalsessies) 

Voor wie 

Onthaal- en administratief medewerkers.  

Toelichting 

Als onthaal- en administratief medewerker moet je voortdurend afstemmen met veel 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 geeft je 
nuttige en constructieve handvatten 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 vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdag 14 september 2021 (Hasselt: stadscampus UHasselt) 

donderdag 16 september 2021 (Wijnegem: ’t Gasthuis) 

Uitgestelde vorming vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212204A 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 
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Onthaal- en administratief medewerkers: in topvorm achter uw 
bureau? 

Voor wie 

Onthaal- en administratief medewerkers.  

Toelichting 

Ergonomie is meer dan een goede bureaustoel. De interactie met het werkklimaat, verlichting, 
geluid, trillingen … spelen ook een belangrijke rol. Deze items komen aan bod in een heel praktisch 
ingerichte opleiding.  

Spreker(s) 

medewerkers Attentia 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).  

Code 

212204B 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans 

Voor wie 

Onthaalmedewerkers die vaak in contact komen met cliënten bij wie de thuistaal niet het Nederlands 
is maar die zich wel kunnen behelpen in het Frans. 

Toelichting 

In deze vorming leer je mensen te woord staan, te informeren of gericht door te verwijzen naar de 
juiste collega. We starten niet met Franse grammatica maar leren communiceren en onthalen aan de 
balie of via telefoon. 
 

Spreker(s) 

Anne Streulens (docente Frans in de sociale sector) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 

vrijdag 22 april en donderdag 5 mei 2022 (Mechelen: CLB Het Kompas) 

woensdag 1 en dinsdag 7 juni 2022 (Roeselare: De Spil) Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de 
deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212204C 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Baliewerk, kort en krachtig. Een sterk eerste contact, ook voor 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 

Voor wie 

Onthaalmedewerkers en administratief medewerkers die het onthaal verzekeren aan de 
balie/telefoon.  

Toelichting 

Een kort contact aan de balie of de telefoon kan een kantelmoment betekenen om CLB al dan niet als 
betrouwvolle hulpverlener te zien.  
Tijdens deze vorming krijgen jullie een aantal kapstokken aangereikt en gaan jullie er interactief mee 
aan de slag.  
 

Spreker(s) 

Koen Vansevenant en Aafje De Wacker (trainers Bind-Kracht) i.s.m. een coach 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Dinsdag 23 november en vrijdag 3 december 2021 (Schaarbeek: Odisee) 

Code 

212204D 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Marleen Van den Mooter 

Prijs  

VCLB’ers: € 72 

Externen: € 144 
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Opleiding Office 

Voor wie 

CLB-medewerkers van alle disciplines.  

Toelichting 

De verschillende componenten van het Office pakket worden behandeld (Excel, Word, Outlook…). 

Spreker(s) 

medewerkers Syntra Business 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Deze vorming wordt vijfmaal aangeboden, in de provincies. De data en locaties worden later 
bekendgemaakt.  

Code 

212204H 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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LARS-coaches 

Voor wie 

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

Toelichting 

Een specifieke agenda zal ten gepaste tijde meegedeeld worden, dit is sterk afhankelijk van de 
ontwikkelingen in LARS. 

Spreker(s) 

Hilde Denys (LARS-projectleider) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

We volgen het ritme van ontwikkelingen in LARS. Bij het implementeren van nieuwe elementen 
organiseren we online sessies. Deze worden dan ook tijdig meegedeeld.  

Code 

212204E 

Coördinatie 

LARS-projectleider Hilde Denys 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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De nieuwe LARS datawarehouse: een rondleiding in de nieuwe tool 

Voor wie 

Kwaliteitscoördinatoren, coördinatoren en directies 

Toelichting 

Hoe LARS datawarehousing (DWH) gebruiken om het uniform registreren op te volgen. 

Spreker(s) 

Sven Samain (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum en locatie worden later bekendgemaakt. 

Code 

212204F 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sven Samain 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Project speerpunt 4: het Vrij CLB Netwerk maakt zijn effectiviteit 
zichtbaar en meetbaar (indicatorenproject) 

Voor wie 

Kwaliteitscoördinatoren, coördinatoren en directies  

Toelichting 

Het Vrij CLB maakt zijn effectiviteit zichtbaar en meetbaar, dat is wat speerpunt 4 uit het beleidsplan 
zegt. Na drie jaar werken gaan we aan de slag met het indicatorenproject in schooljaar 2022-2023. 
Met deze informatiesessie geven we de laatste stand van zaken van dit project. We lichten ook het 
indicatorendashboard toe. Daarnaast gaan we heel concreet in op wat de centra van ons mogen 
verwachten, wat wij van hen verwachten .... 

Spreker(s) 

Sven Samain (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212204G 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sven Samain 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten 

Voor wie 

CLB-medewerkers die willen weten hoe ze een beginnende brand kunnen bestrijden.  

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 vorming wordt tweemaal aangeboden: 

dinsdag 17 mei 2022 (Genk: PLOT) 

dinsdag 14 juni 2022 (Gent: Campus Paulo) 

Code 

212204I 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 50 

Externen: € 200 
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Opleiding elektriciteit en de risico’s bij technische handelingen 

Voor wie 

Directies, preventiemedewerkers en geïnteresseerden werkzaam in het CLB. Maximum 15 
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). 

Code 

212204J 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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Opleiding EHBO 

Voor wie 

CLB-medewerkers die instaan voor EHBO in hun centrum en die hun jaarlijkse opleiding in orde willen 
brengen. 

Toelichting 

Een ongeluk of accident binnen de organisatie kan nooit volledig worden uitgesloten. Als het dan 
toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier 
eerste hulp verlenen. 

Spreker(s) 

medewerkers van Attentia 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De data en locaties worden later bekendgemaakt.  

Code 

212204K 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Opleiding vertrouwenspersonen (inhaalsessies) 

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 

Dinsdagen 7 en 14 september, donderdag 23 september, dinsdagen 16 en 23 november 2021 
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.  

Code 

212204L 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 120 

Externen: € 240 
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Supervisie vertrouwenspersonen 

Voor wie 

CLB-medewerkers die als vertrouwenspersoon werkzaam zijn op hun centrum en die de opleiding 
vertrouwenspersonen al gevolgd hebben. Door het volgen van deze jaarlijkse supervisie blijven de 
vertrouwenspersonen op de hoogte 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 vorming wordt tweemaal aangeboden: 

de datum wordt later bekendgemaakt (Gent: Educo). 

de datum wordt later bekendgemaakt (Leuven: OPEK). 

Code 

212204M 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Terugkomdag preventiemedewerkers 

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 vorming wordt vijfmaal aangeboden: 

dinsdag 22 februari 2022 - West-Vlaanderen (Brugge: Hof van Watervliet) 

dinsdag 8 maart 2022 - Oost-Vlaanderen (Deinze: Vrij CLB regio Deinze) 

dinsdag 15 maart 2022 - Antwerpen (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel) 

dinsdag 22 maart 2022 – Limburg (Genk: Vrij CLB Limburg) 

dinsdag 29 maart 2022 - Brussel en Vlaams-Brabant (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

Code 

212204N 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Ambassadeurs Toernee Vital 

Voor wie 

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

Toelichting 

In het kader van het project Toernee Vital organiseren we intervisiemomenten, zodat we van elkaar 
kunnen leren en kunnen bijsturen waar nodig. Kom dus als ambassadeur zeker naar deze namiddag, 
samen met je collega ambassadeurs kan je van gedachten wisselen over Toernee Vital.  

Spreker(s) 

Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer 

Deze vorming wordt vijfmaal aangeboden, telkens in de namiddag:  

dinsdag 22 februari 2022 - West-Vlaanderen (Brugge: Hof van Watervliet) 

dinsdag 8 maart 2022 - Oost-Vlaanderen (Deinze: Vrij CLB regio Deinze) 

dinsdag 15 maart 2022 - Antwerpen (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel) 

dinsdag 22 maart 2022 – Limburg (Genk: Vrij CLB Limburg) 

dinsdag 29 maart 2022 - Brussel en Vlaams-Brabant (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) 

De ambassadeurs sluiten in de namiddag aan bij de terugkomdag van de preventiemedewerkers.  

Code 

212204O 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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Teamcoaching 

Voor wie 

Teamcoaches en leidinggevenden van teamcoaches van de Vrije CLB’s. 

Onder ‘leidinggevende’ verstaan we iedereen die in het centrum een coördinerende, 
verantwoordelijke rol opneemt voor het goed functioneren van de organisatie in zijn geheel (directie, 
vestigingscoördinator, kwaliteitscoördinator, teamverantwoordelijke of teamleider van operationele 
teams…).  

Toelichting 

Het traject teamcoaching bestaat uit meerdere vormingsdagen die gespreid en regionaal 
georganiseerd worden. Nadien voorziet Vrij CLB Netwerk lerende netwerken ter ondersteuning.  

Concreet bestaat het traject uit:  

0,5 vormingsdag met de betrokken leidinggevenden en de teamcoaches (spreker: Team Centrum, Vrij 
CLB Netwerk 
Er wordt een halve dag voorzien om een duidelijk kader te scheppen en een gemeenschappelijke 
terminologie te hanteren. Gedurende deze halve dag wordt er dieper ingegaan op de visie van Vrij 
CLB Netwerk op leiderschap, op de rollen en de opdrachten van de leidinggevenden en van de 
verschillende soorten coaches binnen onze organisatie.  
 
0,5 vormingsdag met de betrokken leidinggevenden (spreker: Johan Bastiaensen) 
Gezien het grote belang van een goede samenwerking en eensgezindheid tussen de teamcoach en 
het beleid is het noodzakelijk dat ook de leidinggevenden de onderwerpen en de uitgangspunten van 
het vormingstraject voor de teamcoaches goed kennen en begrijpen. Daarom organiseren we, 
alvorens de teamcoaches het traject instappen, een halve vormingsdag met de leidinggevenden van 
de betrokken teamcoaches waarbij de inhoud van de vorming teamcoaching zal worden overlopen. 
Op die manier delen zij eenzelfde visie wat betreft teamcoaching, teamontwikkeling en 
zelforganisatie en zijn de leidinggevenden in staat om de teamcoaches te ondersteunen in hun rol. 
 
5-daags vormingstraject met de teamcoaches (spreker: Johan Bastiaensen) 
De vorming zal zich op volgende 3 domeinen toespitsen: 
1. Omgaan en begeleiden van teams na een reorganisatie 

- Welke processen spelen bij een reorganisatie en wat betekent dit voor de samenwerking in 
het team en met de buitenwereld (scholen)? 

- Hoe dit proces in goede banen leiden? 
2. Zelforganiserende teams 

- Wat is een zelforganiserend team? 
- Welke zijn de voorwaarden voor een zelforganiserend team? 
- Hoe een zelforganiserend team in de stijgers zetten? 

3. De rol van de coach in het zelforganiserend team 
- Wat is het verschil tussen een coach en een leidinggevende? Specificiteit van de rol van 

coach in het zelfsturend team. 
- Basisuitgangspunten en methodieken van het coachen van individuen en van teams. 

 
Tijdens de vormingsdagen krijgen de deelnemers praktijkgerichte theorie, oefeningen, huiswerk … en 
worden de hierboven opgesomde thema’s met hen besproken en getraind. 
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De vorming wordt georganiseerd voor kleine groepen van maximaal 15 personen. 
 
Lerende netwerken (gefaciliteerd door Team Centrum, Vrij CLB Netwerk) 
Vrij CLB Netwerk voorziet ondersteuning aan de teamcoaches via lerende netwerken. De bedoeling is 
om de teamcoaches voldoende samen te brengen en van elkaar en van de praktijk te blijven leren, 
erover te waken dat het aangeleerde kader & de handvatten voldoende gekend blijven en de 
vertaalslag kan gemaakt worden naar de concrete praktijk. 

 

Spreker(s) 

medewerkers Team Centrum (Vrij CLB Netwerk) en Johan Bastiaensen (Interactie-Academie 
Antwerpen) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De data en locaties worden later bekendgemaakt.  

Code 

212204P 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau 

Prijs 

VCLB’ers: € 18 (per halve dag), € 36 (per dag) 
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Thuiswerk post corona en hoe leidinggeven, evalueren en coachen 
op afstand? 

Voor wie 

Alle leidinggevenden van de Vrije CLB’s. Onder ‘leidinggevende’ verstaan we iedereen die in het 
centrum een coördinerende, verantwoordelijke rol opneemt voor het goed functioneren van de 
organisatie in zijn geheel.  

Toelichting 

Deze vorming is het resultaat van het werk van de werkgroep ‘thuiswerk post corona’ en de 
vernieuwde evaluatieprocedure. De zuiver administratief/technische kant van de zaak als de 
beleidsmatige kant komt aan bod. Deze vorming omvat: 

- Thuiswerk post Corona 
- Hoe leidinggeven op afstand 
- De vernieuwde evaluatieprocedure  
- Hoe evalueren en coachen (op afstand) 

 

Spreker(s) 

Rebecca Cogneau en Liesbeth Werrebrouck (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212204Q 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau en Liesbeth Werrebrouck 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Opleiding evaluatoren 

Voor wie 

Directies en coördinatoren die de rol van evaluator opnemen in hun CLB.  

Toelichting 

De regelgeving i.v.m. functiebeschrijvingen, functionerings- en evaluatiegesprekken verandert op 1 
september 2021. In deze opleiding komen zeker volgende zaken aan bod: 

- Hoe ziet de nieuwe regelgeving eruit? 
- Hoe kan je je rol als evaluator opnemen? 
- Kan je verschillende rollen opnemen (coach, evaluator …)? 
- Wat zijn de verschillen tussen een functioneringsgesprek, coachingsgesprek, 

evaluatiegesprek …?  

Spreker(s) 

Sven Samain (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De data en locaties worden later bekendgemaakt. 

Code 

212204R 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sven Samain 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Welzijn op het werk voor leidinggevenden (hiërarchische lijn) 

Voor wie 

Directies, stafmedewerkers, coördinatoren, teamverantwoordelijken…  

Toelichting 

In deze vorming maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang  van een 
geïntegreerd welzijnsbeleid binnen het CLB. Zowel het wettelijk kader als de rol en 
verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod.   

Spreker(s) 

medewerkers van Attentia 

Praktisch 

Wanneer en waar 

De datum wordt later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Code 

212204S 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 

Externen: € 72 
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Belanghebbendenmanagement voor leidinggevenden 

Voor wie 

Alle leidinggevenden van de Vrije CLB’s. Onder ‘leidinggevende’ verstaan we iedereen die in het 
centrum een coördinerende, verantwoordelijke rol opneemt voor het goed functioneren van de 
organisatie in zijn geheel.   

Toelichting 

Deze vorming gaat over het informeren van de besturen inzake de nota die opgesteld werd door en 
voor de leidinggevenden in de CLB-sector. 

Spreker(s) 

Mohamed Louarroudi en Annelien Maebe (Vrij CLB Netwerk) 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Donderdag 25 november 2021 (online) 

Code 

212204T 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Mohamed Louarroudi 

Prijs  

VCLB’ers: € 18 

Externen: € 36 
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Leiderschapstraject 

Nieuwe CLB-directies 

Voor wie 

De eerste twee dagen verwachten we nieuwe CLB-directies. De derde dag is gericht op alle CLB-
directies, coördinatoren en administratief bedienden.  

Toelichting 

Deze vorming wordt nog uitgewerkt. 

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 

De data worden later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk). 

Er kan apart worden ingeschreven voor de eerste twee dagen en/of voor de derde dag. 

Code 

212204U 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts 

Prijs  

VCLB’ers: € 36 (per dag) 
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Leiderschapstraject 

Directietweedaagse en directiedagen 

Voor wie 

Directies van de Vrije CLB’s 

Toelichting 

De directiedagen Vrij CLB Netwerk sluiten aan bij actuele thema’s en ontwikkelingen in de CLB-sector  
en belendende sectoren. Tevens is er telkens aandacht voor recente beleidsontwikkelingen. De  
directiedagen zijn een forum om standpunten af te toetsen of te vormen. 
 
Tijdens de directietweedaagse Vrij CLB Netwerk zoemen we in op een centraal thema. De voorbije  
jaren hebben we gefocust op o.a. het decreet leerlingenbegeleiding, leiderschap, … 

 
 
 

Praktisch 

Wanneer en waar 

Directietweedaagse: donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 (Blankenberge: Hotel Aazaert) 

Directiedagen: donderdagen 2 december 2021, 10 februari en 9 juni 2022 (Schaarbeek: Vrij CLB 
Netwerk) 

Code 

212204V (directietweedaagse) 

212204V1 (directiedag 1), 212204V2 (directiedag 2), 212204V3 (directiedag 3) 

Coördinatie 

Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau 
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AGENDA 

 

September Code Vorming 

7 212201A1 Instroomdag voor nieuwe medewerkers (online) 

7 

 

212204L 
Opleiding vertrouwenspersonen (inhaalsessies) (vervolg: 14/09/21, 23/09/21, 
16/11/21, 23/11/21 

8 212203AP1 Intervisie islamexpertise (Hasselt – vervolg: 8/10/21) 

10 212203AP2 Intervisie islamexpertise (Gent – vervolg: 12/10/21, 9/11/21) 

14 212203AP3 Intervisie islamexpertise (Schaarbeek – vervolg: 19/10/21, 16/11/21) 

14 

 

212204A1 
Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld 
(inhaalsessies) (Hasselt) 

16 

 

212204A2 
Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld 
(inhaalsessies) (Wijnegem) 

 

Oktober Code Vorming 

7 212204V Directietweedaagse (vervolg: 8/10/21) 

12 212203AH Modernisering buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 

19 

 

212202B 
Beroepsgeheim , deontologie en dilemmatraining (vervolg: 28/10/21, 9/11/21, 
23/11/21) 

19 

 

212203AL 
Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding (vervolg: 
28/10/21, 9/11/21) 

19 

 

212203A1 
Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, een uitdaging voor de CLB-
medewerker (Antwerpen) 

22 212203AP4 Intervisie islamexpertise (Antwerpen – vervolg: 23/11/21, 13/01/22, 11/02/22) 

26 212202A Kansenbevordering (vervolg: 22/02/22) 

27 

 

212203AG 
Modernisering tweede graad secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs 
opleidingsvorm 4 

28 212203AP5 Intervisie islamexpertise (Brugge – vervolg: 24/11/21, 14/12/21, 21/01/22) 

28 

 

212203G1 
Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen 
IJH met Signs of Safety als kader (Hasselt, vervolg: 12/11/21) 

 

 



        87 

November Code Vorming 

9 212203AJ1 Duaal leren (Leuven) 

16 212201A2 Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

16 212203Y Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding (inhaalsessies)  

17 

 

212203A2 
Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, een uitdaging voor de CLB-
medewerker (Schaarbeek) 

18 212203K1 Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Mechelen – vervolg: 14/12/21) 

19 

 

212203T1 
Oplossingsgericht werken: figuring futures (inhaalsessies) (Schaarbeek - 
vervolg: 26/11/21) 

23 212203AF Maak kennis met het Vademecum Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs 

23 

 

212204D 
Baliewerk, kort en krachtig. Een sterk eerste contact, ook voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen (vervolg: 3/12/21) 

24 

 

212203P 
Oplossingsgericht werken: 1e jaar (vervolg: 7/12/21, 22/12/21, 18/01/22, 
9/02/22, 23/03/22) 

25 212204T Belanghebbendenmanagement voor leidinggevenden 

 

December Code Vorming 

1 212203V Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht kader  

2 212203R Oplossingsgericht werken (inhaalsessies) (vervolg: 16/12/21) 

2 212203AD CHC en het gebruik van de sjablonen: van theorie naar praktijk (webinar) 

2 212204V1 Directiedag 1 

3 212203D ‘Maar ik ben geen meisje!’ Begeleiding van transgender leerlingen 

14 

 

212203A3 

 

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, een uitdaging voor de CLB-
medewerker (Gent) 

14 

 

212203AM2 

 

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk (inhaalsessies) 
(Brugge) 

  

Januari Code Vorming 

11 

 

212203G2 

 

Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen 
IJH met Signs of Safety als kader (online – vervolg: 20/01/22) 

12 212203AJ2 Duaal leren (Gent) 

13 212203J1 
Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling 
(inhaalsessies) (Schaarbeek) 
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14 

 

212203T2 

 

Oplossingsgericht werken: figuring futures (inhaalsessies) (Gent, vervolg: 
28/01/22) 

14 

 

212203AO 

 

Van breuk naar overdracht. Vertrouwen opbouwen met leerlingen en ouders 
en dan toch weer loslaten en doorgeven (vervolg: 4/02/22, 22/02/22) 

18 

 

212201A3 

 

Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

 

25 

 

212203X1 

 

Creatief met jonge kinderen communiceren (inhaalsessies) (Gent – vervolg: 
8/02/22) 

26 

 

212203Q 

 

Oplossingsgericht werken: 2e jaar (vervolg: 15/02/22, 9/03/22, 18/03/22, 
19/04/22, 3/05/22, 12/05/22, 8/06/22) 

 

Februari Code Vorming 

2 

 

212203E 

 

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school: het 
Vlaggensysteem van Sensoa (vervolg: 9/02/22) 

2 

 

212203S 

 

Oplossingsgericht werken: gesprekken bij (v)echtscheiding en nieuw 
samengestelde gezinnen 

3 

 

212203B1 

 

Frans voor hulpverleners in kansarmoede situaties (Mechelen – vervolg: 
8/02/22, 18/02/22) 

10 212204V2 Directiedag 2 

15 

 

212203H1 

 

Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben (Schaarbeek – vervolg: 
22/02/22, 8/03/22) 

15 

 

212203AM3 

 

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk (inhaalsessies) 
(Mechelen) 

16 212203F1 Omgaan met verontrusting (inhaalsessies) (Mechelen – vervolg: 24/11/22) 

22 212203J2 
Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling 
(inhaalsessies) (Antwerpen) 

22 212204N1 Terugkomdag preventiemedewerkers (Brugge) 

22 212204O1 Ambassadeurs Toernee Vital (Brugge) 

 

Maart Code Nascholing 

8 

 

212203G3 

 

Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen 
IJH met Signs of Safety als kader (Brugge, vervolg: 24/03/22) 
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8 212204N2 Terugkomdag preventiemedewerkers (Deinze) 

8 212204O2 Ambassadeurs Toernee Vital (Deinze) 

11 

 

212203B2 

 

Frans voor hulpverleners in kansarmoede situaties (Schaarbeek – vervolg: 
15/03/22, 31/03/22) 

15 212201A4 Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

15 

 

212203C 

 

Praten over relaties en seksualiteit met cliënten uit diverse etnisch-culturele 
groepen 

15 212204N3 Terugkomdag preventiemedewerkers (Antwerpen) 

15 212204O3 Ambassadeurs Toernee Vital (Antwerpen) 

18 212203K2 Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Gent – vervolg: 31/03/22) 

22 

 

212202C 

 

Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met specifieke noden 
(vervolg: 29/03/22) 

22 

 

212203J3 

 

Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling 
(inhaalsessies) (Gent) 

22 212204N4 Terugkomdag preventiemedewerkers (Genk) 

22 212204O4 Ambassadeurs Toernee Vital (Genk) 

29 212204N5 Terugkomdag preventiemedewerkers (Schaarbeek) 

29 212204O5 Ambassadeurs Toernee Vital (Schaarbeek) 

 

April Code Vorming 

19 

 

212203H2 

 

Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben (Gent – vervolg: 26/04/22, 
10/05/22) 

22 

 

212204C1 

 

Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans (Mechelen, vervolg: 
5/05/22) 

26 212201A5 Instroomdag voor nieuwe medewerkers 

26 

212203U 

 

Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de hulpvraag van 
een leerling/ouder met autisme (inhaalsessies) 

 

Mei Code Nascholing 

10 212203K3 Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Brugge – vervolg: 19/05/22) 

11 212203F2 Omgaan met verontrusting (inhaalsessies) (Gent – vervolg: 19/05/22) 

17 212202F Kennismaking met systematische contactmomenten 
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17 212204I1 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Genk) 

 

Juni Code Nascholing 

1 

 

212204C2 

 

Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans (Roeselare – vervolg: 
7/06/22) 

2 

 

212203T3 

 

Oplossingsgericht werken: figuring futures (inhaalsessies) (Mechelen – vervolg: 
16/06/22) 

2 

 

212203X2 

 

Creatief met jonge kinderen communiceren (inhaalsessies) (Brugge: vervolg: 
14/06/22) 

9 212204V3 Directiedag 3 

14 212202G Zelfzorg 

14 212204I2 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Gent) 
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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 

Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC), F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel. 015/29 84 91 

Vrij CLB De Wissel, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne, tel. 03/285 34 50 

De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, 2600 Antwerpen, tel. 0471/70 13 90 

’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, tel. 03/288 21 80 

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, Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek, tel. 02/240 68 44 

OPEK, Vaartkom 4, 3010 Leuven, tel. 016/29 55 49 

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016/26 70 00 

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse, tel. 02/456 89 20 

 

Provincie Limburg 

Stadcampus Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, tel. 011/26 81 11 

PXL, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, tel. 011/77 55 55 

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 

Vrij CLB regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09/277 84 00 

Educo, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent, tel. 09/241 89 79 

RodeBol Events, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent, tel. 09 242 82 10 

Campus Paulo, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk, tel. 09/345 69 64 

Vrij CLB regio Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze, tel. 09/381 06 80 
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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 

De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare, tel. 051/26 57 00 
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Netoverstijgend vormingsaanbod CLBch@t en blended 
hulpverlening  
 

In 2021-2022 wordt een gemengd face-to-face en online aanbod gedaan van een aantal vormingen & 
workshops voor alle CLB-medewerkers over het thema blended hulpverlening. Daarnaast is er ook 
een face-to-face vormingsaanbod voor nieuwe chatmedewerkers. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf 
eind juni 2021, onder meer via de zomer- en herfstnieuwsbrieven CLBch@t (juni en september 2021) 
en via de vertrouwde CLB-nieuwsbrieven. Sommige workshops zijn betalend omdat er met externe 
sprekers samengewerkt wordt, hoewel er een kans is dat deze alsnog gratis zullen aangeboden 
worden. 

1. Vorming nieuwe chatmedewerkers 

CLBch@t is op zoek naar nieuwe chatmedewerkers om het team te versterken. In september 2021 
wordt telkens van 9-16u een vorming op volgende data en locaties georganiseerd (telkens max 10 
deelnemers): 

- Do 9/9/2021 - Vrij CLB Gent, Halvemaanstraat 96 te 9000 Gent. 
- Di 14/9/2021 - Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 
- Do 16/9/2021 - Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 
- Di 21/9/2021 - Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 

Voorwaarden voor deelname: 

- Minstens 1 jaar ervaring hebben als CLB-medewerker. 
- Bereid zijn om gemiddeld 1 chatsessie van 2 à 3u per 4 weken op te nemen tijdens het schooljaar 

2021-2022 en om deel te nemen aan intervisies en vorming. 
- In dit document kan je nalezen welke taken en competenties van toepassing zijn op chatmedewerkers. 
- Deze afspraken zijn van toepassing wanneer een CLB-medewerker ingeschakeld wordt als 

chatmedewerker. Lees het document goed na wanneer je overweegt om deel te nemen aan de 
vorming. 

 

2. Splendid Blend-it, basisvorming blended hulpverlening 

2.1. Face-to-face aanbod: Kennismaking met online tools die blended inzetbaar zijn in de CLB-
sector + namiddaggedeelte met ruimte voor het oefenen met en reflecteren over blended CLB-
trajecten. 

- Prijs: gratis 
- Aantal deelnemers: max 15 
- Data & locaties: telkens van 9.30-16u: 

o Do 2/12/2021: Vrij CLB Roeselare, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare 
o Di 7/12/2021: Vrij CLB De Wissel Oost, Hallershofstraat 7, 2100 Antwerpen/Deurne 
o Do 9/12/2021: Vrij CLB Genk,  Emiel Van Dorenlaan 147, 3600 Genk 
o Di 14/12/2021: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel. 
o Do 16/12/2021: Vrij CLB Gent, Halvemaanstraat 96, 9000 Gent. 

- Wat mag je verwachten van de vorming?  
o Na het volgen van Splendid Blend-it heb je kennis over het hoe en waarom, de voor- en 

nadelen, kansen en risico’s van blended hulpverlening. 
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o Je krijgt een breed zicht op de mogelijkheden van een aantal online tools & 
communicatiekanalen die blended inzetbaar zijn in de CLB-sector (met name: noknok, 
geluksdriehoek, tools van de zelfmoordlijn, conflicthelden, m-Path, Onderwijskiezer, blended 
chatten, beeldbellen). 

o Tijdens de face-to-face vorming wordt tijdens het namiddaggedeelte tijd voorzien om aan de 
hand van praktijkcasussen te oefenen met (en te reflecteren over) mogelijke trajecten 
waarbij in het kader van blended hulpverlening gebruik gemaakt wordt van 1 of meer van de 
behandelde tools / communicatiekanalen. 

2.2. Online aanbod (Webinar): Kennismaking met online tools die blended inzetbaar zijn in de CLB-
sector 

o Kostprijs: gratis 
o Aantal deelnemers: max 100 per sessie 
o Data: telkens van 9-12.30u: 

 di 18/1/2022 
 do 20/1/2022 
 vr 28/1/2022 

o Wat mag je verwachten van dit online aanbod? 
 Na het volgen van de Splendid Blend-it webinar heb je kennis over het hoe en 

waarom, de voor- en nadelen, kansen en risico’s van blended hulpverlening.  
 Je krijgt een breed zicht op de mogelijkheden van een aantal online tools & 

communicatiekanalen die blended inzetbaar zijn in de CLB-sector (met name: 
noknok, geluksdriehoek, tools van de zelfmoordlijn, conflicthelden, m-Path, 
Onderwijskiezer, blended chatten, beeldbellen). 

 

3. Verdiepende vorming blended hulpverlening 

Algemene voorwaarde voor deelname aan de verdiepende workshops:  

 Deelnemers worden geacht de basisvorming Splendid Blend-it te hebben gevolgd.  
 

Wat mag je verwachten? 

 Door het volgen van een verdiepende workshop leer je de tool/communicatiekanalen in kwestie meer 
van nabij kennen. Je krijgt handvatten om de tool in de praktijk in te zetten als CLB-medewerker. 

 Er is behoorlijk meer ruimte dan in de basisvorming Splendid Blend-it om in te gaan op technische en 
inhoudelijke vragen.  

 Je gaat zelf aan de slag aan de hand van een of meerdere casussen. 

Voor welke tools wordt er verdiepende vorming georganiseerd?  

Onderstaande tabel geeft je een beeld van de verschillende tools/communicatiekanalen waarvoor 
verdiepende workshops georganiseerd worden. 

 

Tool/communicatiekanaal Toelichting CLB doelgroep 
Tools van de zelfmoordlijn Zelfmoord 1813 biedt 3 online tools (Backup, On 

Track Again en Think Life) aan die kunnen 
ingezet worden ter ondersteuning van jongeren 
(en volwassenen) met zelfmoordgedachten. 

leerlingen 
secundair 
onderwijs  

Noknok Noknok is een online tool met als doel het 
versterken van de veerkracht en het mentaal 

Leerlingen 12-16 
jaar 
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welbevinden. De tool bevat een genormeerde 
veerkrachttest en tal van oefeningen. 

Geluksdriehoek Online tool met tips, oefeningen, filmpjes en 
verhalen die leerlingen (en volwassenen) 
kunnen helpen om te werken aan hun 
geluksgevoel. 

Leerlingen 16+ 

Conflicthelden Het doel van conflicthelden is het ondersteunen 
van de begeleiding van conflictsituaties (pesten, 
agressie,…) met online methodieken 
(oefeningen, filmpjes/getuigenissen,…). 

Leerlingen 13-18 
jaar 

Beeldbellen en blended chatten Blended chatten (niet-anoniem chatten op 
afspraak) en beeldbellen zijn manieren om 
online tot gesprek te komen met leerlingen & 
ouders. Tijdens de workshop wordt stilgestaan 
bij het aan de slag gaan met deze werkwijzen. 
Hoe integreer je ze in je werking en waar dien je 
op te letten? 

Leerlingen BaO + 
SO en ouders 

Onderwijskiezer als blended tool Onderwijskiezer is meer dan een bron van 
informatie over studierichtingen. Tijdens de 
workshop leer je aan de hand van 
praktijkvoorbeelden onder meer gebruik maken 
van de talloze vragenlijsten en het online 
keuzerooster. 

Leerlingen (5de en 
6de lj) Ba0 en SO 
en ouders 

M-Path m-Path is een  platform voor hulpverleners en 
hun cliënten. De hulpverlener stelt een aantal 
vragen op die vervolgens via de smartphone of 
tablet van de cliënt op bepaalde tijdstippen 
gesteld worden. Doel: laagdrempelige 
monitoring van gedrag, gevoelens en feiten, 
doelen/gedragsverandering nastreven, 
handvatten bieden ter bespreking op het 
volgende face-to-face (begeleidings)gesprek, 
vooruitgang meten van het 
hulpverleningsproces. 

Leerlingen BaO en 
SO, ouders en 
schoolpartners 

 

3.1. Face-to-face verdiepende workshops  

Locatie: telkens in het huis van het GO! te Brussel (Willebroekkaai 36 / 10 minuten te voet vanuit 
station Brussel-Noord) 

Aantal deelnemers: max 15/workshop 

Kostprijs: De prijs voor deelname aan de workshops staat vermeld in onderstaande tabel.  

 

 

Je kan voor elke 
workshop 
afzonderlijk 
inschrijven 

Vrijdag 11/2/2022 Donderdag 
17/2/2022 

Donderdag 
24/2/2022 

Voormiddag  1. Noknok (40€) 
2. Beeldbellen en 

blended 
chatten (gratis) 

1. Conflicthelden 
(40€) 

2. Tools van de ZM 
lijn (40€) 

1. Onderwijskiezer 
als blended tool 
(gratis) 

2. Noknok (40€) 
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(9-12u en 9-
12.30u voor 
conflicthelden) 

Namiddag  

(13-16u en 13-
16.30u voor 
conflicthelden) 

1. Conflicthelden 
(40€) 

2. m-Path (gratis) 

1. Tools van de ZM 
lijn: Backup, on 
track again en 
Think Life (40€) 

2. m-Path (gratis) 

1. Beeldbellen en 
blended 
chatten (gratis) 

2. Geluksdriehoek 
(40€) 

  

3.2. Online verdiepende workshops 

Tijdstip: telkens van 9-12.30u via MS Teams 

Aantal deelnemers: max 15 per workshop 

Kostprijs: De deelnameprijs van de online workshops staat hieronder vermeld. 

1. Tools van de zelfmoordlijn: Backup, On Track Again en Think Life - di 1/2/2022 (40€) 
2. Noknok: vr 4/2/2022 (40€) 
3. Geluksdriehoek: di 8/2/2022 (40€)  
4. Conflicthelden: do 10/2/2022  (40€) 
5. Beeldbellen en blended chatten: di 15/2/2022 (gratis)  
6. Onderwijskiezer als blended tool: vr 18/2/2022 (gratis) 
7. M-Path: di 22/2/2022 (gratis) 

 

Voor meer info kan je terecht bij Tom Billiet, coördinator CLBch@t: tom.billiet@clbonline.be. 

 

 


