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Voorwoord
Na een op zijn zachtst gezegd bijzonder schooljaar waarbij de Covid-19 crisis onze
vormingskalender abrupt doorkruiste, buigen we ons nu over de aanpak van het volgende
schooljaar. Twee belangrijke uitdagingen liggen voor ons. Enerzijds hebben we de ambitie
om de professionalisering van Vrij CLB Netwerk te vernieuwen. Anderzijds heeft de Covid-19
crisis ons geleerd dat het aanbieden van online vorming een prominente plaats in dit
professionaliseringsverhaal moet krijgen. Daarvoor gaan we in dialoog met mensen die dit in
de dagdagelijkse praktijk moeten toepassen. Om dit op een goede manier te kunnen
voorbereiden, is het dan ook cruciaal om hier de nodige tijd voor te nemen. We starten met
de omvorming van het instroomtraject en de basisvorming. We kiezen hier voor de
introductie van blended learning. Het begrip professionalisering definiëren we dus ruimer
dan enkel het fysiek volgen van een vorming. Om deze omschakeling te maken, kiezen we
voor een minder omvangrijk vormingsaanbod in 2020 -2021. Het gaat over een
kwantitatieve inperking, we willen in geen geval inboeten aan kwaliteit. Het vormingsaanbod
zal dit schooljaar voornamelijk bestaan uit een herhaling van eerdere succesvolle vormingen
en onze meerjarige opleidingen. Uiteraard zorgen we ervoor dat lopende trajecten kunnen
afgerond worden en voorzien we opnieuw de vormingen die niet zijn kunnen doorgaan in
het voorjaar van 2020.
In het kader van Covid-19 hebben we ervoor gekozen om de vormingen in het najaar van
2020 zo veel mogelijk online te laten doorgaan. Dit is een goede oefening om in de toekomst
te evolueren naar een vormingsaanbod waarbij blended learning centraal staat.

Sonja Buts
Coördinatie professionalisering

Stefan Grielens
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 ervoor 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 1 en 25 september 2020 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 te veel 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 vorming 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
Instroomtraject voor nieuwe medewerkers (september en november online)
Basisopleidingen voor alle (nieuwe) medewerkers
Kansenbevordering (eerste dag online)
Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining
Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met specifieke noden
Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject (online)
Integrale Jeugdhulp
Kennismaking met systematische contactmomenten (voormiddag)
Zelfzorg (namiddag)
Professionalisering
Praten met leerlingen die suïcidegedachten hebben
Buiten de lijnen: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij bijzondere
doelgroepen
Omgaan met kindermishandeling
Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen IJH met Signs of
Safety als kader
Creatief met jonge kinderen communiceren
Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding
Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar
Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 2e jaar (enkele sessies online)
Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 3e jaar (enkele sessies online)
Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling
Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: bruikbare visie voor CLB in de ondersteuning van
ouders en scholen n.a.v. probleemgedrag
Oplossingsgericht werken: 1e jaar (enkele sessies online)
Oplossingsgericht werken: 2e jaar (enkele sessies online)
Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht kader
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Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de hulpvraag van een
leerling/ouder met autisme
Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken
Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding
Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk
Redelijke aanpassingen
Flexibele leerwegen en -trajecten (met insteek (ex)anderstalige nieuwkomers) en duaal leren
Wetgeving gewoon secundair onderwijs
Management
Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld
Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans
LARS-coaches (online)
Basisopleiding kwaliteitszorg (enkele sessies online)
Intervisie kwaliteitszorg
Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten
Opleiding elektriciteit en de risico’s bij technische handelingen
Opleiding vertrouwenspersonen
Supervisie vertrouwenspersonen
Basisopleiding preventiemedewerkers (sessies in september online)
Terugkomdagen preventiemedewerkers
Ambassadeurs Toernee Vital
Teamcoaching
Leiderschapstraject - Startpakket voor nieuwe CLB-directies
Leiderschapstraject – Directietweedaagse en directiedagen
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INSTROOMTRAJECT VOOR
NIEUWE MEDEWERKERS
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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 worden de eerste twee sessies online
gegeven:
dinsdag 8 september 2020 (online) (inschrijven vóór 4 september 2020)
dinsdag 17 november 2020 (online)
dinsdag 12 januari 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
dinsdag 2 maart 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
dinsdag 27 april 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202101A

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 20
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BASISOPLEIDINGEN
VOOR ALLE (NIEUWE)
MEDEWERKERS
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Kansenbevordering
Voor wie
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines.

Toelichting
Tijdens de basisvorming krijgen de deelnemers op dag 1 een aantal kaders aangereikt rond armoede
en worden de specifieke CLB-opdrachten vanuit KB toegelicht . Dag 2 plannen de deelnemers zelf een
inleefdag in een organisatie uit het lokale netwerk. Tijdens de derde dag worden uitwisseling van
ervaringen gecombineerd met getuigenissen van mensen in armoede.

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 27 oktober 2020 (online), inleefdag (zelf te plannen) en vrijdag 26 februari 2021
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202102A

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
Donderdagen 21 januari, 28 januari, 4 februari en 25 maart 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
202102B

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 van alle disciplines of ervaren CLB-medewerkers die hun kennis inzake
onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) wensen op te frissen of bij te spijkeren.

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

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

Wanneer en waar
Dinsdagen 26 januari en 2 februari 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202102C

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Kris Van Den Bossche en Tine Gheysen

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144
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Kapstokken bij een handelingsgericht diagnostisch traject
Voor wie
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines.

Toelichting
Binnen de CLB-werking kijken we gecombineerd door twee ‘brillen’ naar de leerling en zijn context:
de ‘bril’ van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW) en de biopsychosociale bril
van de ICF-CY.
We staan eerst samen stil bij de inhoud en het waarom van deze brillen.
Vervolgens zoomen we in op hoe je kwaliteitsvol een handelingsgericht diagnostisch traject
kan/moet doorlopen volgens de Prodia-protocollen. We bespreken hoe ICF-CY hierin een plaats krijgt
en zelfs het HGD-traject kan versterken. Bijkomend is er aandacht voor de integratie van de
toetsstenen van faire diagnostiek. De deelnemers worden uitgedaagd om via actieve participatie te
reflecteren over het eigen handelen en krijgen de kans om zelf te oefenen aan de hand van casussen
en materiaal dat ontwikkeld werd door het Prodia-team.
Dag 1: denkkaders en de start van een HGD-traject
Dag 2: vanuit een fair integratief beeld doelen, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften formuleren
om gericht te kunnen adviseren

Spreker(s)
Prodia-team en Marleen Van den Mooter (Vrij CLB Netwerk)
Praktisch

Wanneer en waar
De data worden later bekendgemaakt. Deze vorming wordt online aangeboden.

Code
202102D

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Lies Verlinde

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144
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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. 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
202102E

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144
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Kennismaking met systematische contactmomenten (voormiddag)
Zelfzorg (namiddag)
Voor wie
Nieuwe CLB-medewerkers van alle disciplines.

Toelichting
Voormiddag: basisvorming systematische contactmomenten
Systematische contactmomenten vormen een (ruim) deel van de opdracht van PGZ. We kijken naar
de inhoud van deze contactmomenten, naar de ruimere betekenis ervan en hoe deze een plaats
krijgen binnen de opvolging van de individuele leerling en de doelstellingen die we hiermee willen
bereiken.
Namiddag: basisvorming zelfzorg
De job van CLB-medewerker is heel veelzijdig. Je wordt door verschillende actoren in het
onderwijslandschap geappelleerd en bevraagd. Naast je begeleidingstaken worden nog een hoop
administratieve taken van je verwacht. Tijdens dit vormingsmoment krijg je een aantal
aandachtpunten en tips & tricks om met deze tsunami om te gaan. We willen je op weg helpen om
drukke momenten en de combinatie van je taken op een werkbare manier op te vangen. De balans
tussen werk en veerkrachtbevorderende aspecten is hier een belangrijke factor.

Spreker(s)
Elien Geens en Christa Vercruysse (Vrij CLB Netwerk)
Praktisch

Wanneer en waar
Dinsdag 18 mei 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202102F

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Elien Geens en Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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PROFESSIONALISERING
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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. Maximum 15
deelnemers.
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:
2 dagen, data worden later bekendgemaakt (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk) Voor deze reeks kan niet
meer worden ingeschreven aangezien de eerste dag vorig schooljaar al heeft plaatsgevonden. De
deelnemers worden gecontacteerd.
3 dagen, data worden later bekendgemaakt (Gent: Educo) De deelnemers die zich hiervoor in
schooljaar 2019-2020 inschreven, worden gecontacteerd en krijgen voorrang.

Code
212103A

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: An Victoir

Prijs
VCLB’ers: € 108
Externen: € 216
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Buiten de lijnen: omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
bij bijzondere doelgroepen
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines die bezig zijn rond prioritaire en kwetsbare doelgroepen
(bijzondere onderwijsnoden, andere culturele achtergrond, trauma in het verleden). De deelnemers
kennen het Vlaggensysteem van Sensoa uit een eerdere opleiding of uit ruime praktijkervaring met
de methodiek. Maximum 30 deelnemers.
KP 1, 2, 3 en 6

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

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

Wanneer en waar
Donderdag 22 april 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202103B

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: An Victoir

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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Omgaan met kindermishandeling
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines die zich willen bekwamen in het gesprekken voeren met ouders
en kinderen in een verontrustende context. Maximum 15 deelnemers.
KP 4

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

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

Wanneer en waar
Woensdag 17 en dinsdag 30 maart 2021 (Mechelen: CLB Het Kompas)

Code
202103C

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
Dinsdagen 16 maart en 20 april 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202103D

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144
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Creatief met jonge kinderen communiceren
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
Vrijdag 23 april en donderdag 20 mei 2021 (Brugge: Vrij CLB De Havens)

Code
202103E

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144

22

Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding
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 nieuwe
technieken aangeleerd.

Spreker(s)
Shari Jansegers (psychologe)
Praktisch

Wanneer en waar
Deze vorming wordt tweemaal aangeboden:
donderdag 4 februari 2021 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel)
donderdag 25 maart 2021 (Mechelen: CLB Het Kompas)

Code
202103F

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

23

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

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

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

Code
202103G

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300

24

Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 2e jaar
Voor wie
CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het eerste jaar van het programma hebben gevolgd.
KP 3, 4 en 6

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

Spreker(s)
I. Dewitte, M. Wysmans, N. Neyman
Praktisch

Wanneer
De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de deelnemers
bekendgemaakt (Leuven: OPEK). Wegens Covid-19 kunnen een aantal sessies online aangeboden
worden.

Code
202103H

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300

25

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 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, I. Coosemans, A. Victoir, C. Braet, M. Wysmans
Praktisch

Wanneer
De volledige jaarplanning wordt later via de website en per e-mail aan de deelnemers
bekendgemaakt (Gent: Educo). Wegens Covid-19 kunnen een aantal sessies online aangeboden
worden.

Code
202103I

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300

26

Gedrag gezien door de lens van de socio-emotionele ontwikkeling
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines. Maximum 15 deelnemers per dag.
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 vorming 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:
woensdag 10 februari 2021 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel)
donderdag 25 februari 2021 (Gent: Vrij CLB Regio Gent)
dinsdag 9 maart 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202103J

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: An Victoir

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

27

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen
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
Donderdag 7, dinsdag 12 en donderdag 21 januari 2021 (Antwerpen: Vrij CLB De Wissel)

Code
201203K

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 108
Externen: € 216

28

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
Donderdag 29 april en dinsdag 4 mei 2021 (Gent: Vrij CLB Regio Gent)

Code
202103L

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144

29

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 vrijmaakte. Cliënten
ervoeren deze benaderingswijze als uitermate positief. Het bracht hen op een effectieve wijze vaak
sneller tot inzicht in hun beschikbare mogelijkheden om aan de eigen situatie te werken.
Focussen op de cliënt, de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten, de begeleidershouding van nietweten, 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
Dinsdag 6 oktober, woensdagen 18 november en 16 december 2020, dinsdag 19 januari, woensdag
10 februari en dinsdag 16 maart 2021 (Roeselare: De Spil)
Wegens Covid-19 zullen een aantal sessies online aangeboden worden.

Code
202103M

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300

30

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), Elke Gybels (therapeute ‘De Content’ en docente KHLim)
Praktisch

Wanneer en waar
Dinsdag 15 september, donderdagen 29 oktober 2020, 14 en 28 januari, dinsdag 23 februari,
donderdag 4 en dinsdag 23 maart, woensdag 5 mei 2021 (Mechelen: COLOMAplus)
Wegens Covid-19 zullen een aantal sessies online aangeboden worden.

Code
202103N

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300

31

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 psychopedagogisch
consulent voor het CLB, medeoprichter van OTIZ (www.otiz.be) waar ze therapie, coaching en
vormingen geeft)
Praktisch

Wanneer en waar
Woensdag 27 januari 2021 (Brugge: Hof van Watervliet)

Code
202103O

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

32

Oplossingsgerichte taal en gesprekstechnieken afgestemd op de
hulpvraag van een leerling/ouder met autisme
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
De datum wordt later bekendgemaakt (Gent).

Code
202103P

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

33

Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines.
KP 1, 2, 3, 4 en 7

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

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

Wanneer en waar
Deze vorming wordt tweemaal aangeboden:
vrijdag 19 maart 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
donderdag 22 april 2021 (Gent: Educo)

Code
202103Q

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

34

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
Donderdagen 21 januari, 28 januari en 4 februari 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Er kan voor de volledige reeks of per dag worden ingeschreven. Deze vorming valt samen met de
eerste 3 dagen van de basisopleiding ‘Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining’.

Code
202103R

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Annelien Maebe

Prijs
VCLB’ers: € 36 (per dag)
Externen: € 72 (per dag)

35

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk
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:
donderdag 18 maart 2021 (Brugge: Vrij CLB De Havens)
donderdag 25 maart 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202103S

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

36

Redelijke aanpassingen
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines.
KP 2, 3 en 6

Toelichting
Binnen Vrij CLB Netwerk ontwikkelde de Werkgroep redelijke aanpassingen een praktijktool die als
inspiratie kan dienen voor een werkmethode voor CLB-medewerkers om scholen, waar nodig,
stapsgewijs te ondersteunen bij het doorlopen van de procedure 'afweging redelijkheid van
aanpassingen'. De leerling en de ouders worden daarbij ook zo veel mogelijk betrokken en
ondersteund.
Daarnaast werkte Unia een leidraad uit met handvatten voor het CLB, de school en de ouders om het
overleg rond redelijke aanpassingen voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag kwaliteitsvol te
laten verlopen. De leidraad beschrijft hoe de proportionaliteit van aanpassingen en het belang van
het kind op een correcte manier kunnen besproken en beoordeeld worden.
Tijdens deze vorming worden beide instrumenten, nl. de praktijktool en de leidraad ter inspiratie, op
een interactieve manier toegelicht aan de CLB-medewerkers.

Spreker(s)
Gert Backx (Dienst Handicap/VN-Verdrag, Unia), Elke Michiels, Tine Gheysen en Söhret Yildirim (Vrij
CLB Netwerk)
Praktisch

Wanneer en waar
Dinsdag 9 februari 2021 (Schaarbeek: Odisee)

Code
202103T

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Elke Michiels en Söhret Yildirim

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

37

Flexibele leerwegen en -trajecten (met insteek (ex-)anderstalige
nieuwkomers) & duaal leren
Voor wie
CLB-medewerkers uit het lager en secundair onderwijs. Maximum 25 deelnemers.
KP 2 en 6

Toelichting
In een eerste dagdeel maken CLB-medewerkers kennis met de mogelijkheden die scholen hebben
om flexibele leerwegen en leertrajecten aan te bieden en op welke manier deze kunnen ingezet
worden om (ex-)anderstalige nieuwkomers een sterke onderwijsloopbaan aan te reiken.
In een tweede dagdeel komt het kader, het opzet, de uitrol en de praktijk van duaal leren aan bod.

Spreker(s)
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Praktisch

Wanneer en waar
Deze vorming wordt tweemaal aangeboden:
dinsdag 10 november 2020 (online)
woensdag 3 maart 2021 (Gent: VAC)

Code
202103U

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

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

38

Wetgeving gewoon secundair onderwijs
Voor wie
CLB-medewerkers van alle disciplines die een noodzakelijke basis en verdieping in de wetgeving van
het gewoon secundair onderwijs willen krijgen.
KP 1, 2, 3, 5 en 6

Toelichting
Het onderwijslandschap en de bijhorende wetgeving vormt vaak een kluwen voor CLB-collega’s. In
deze vorming krijg je de noodzakelijke achtergrond en verdieping in deze materie. Dit is van
onschatbare waarde voor collega’s die bv. vragen hebben over inschrijvingsrecht, rechten en plichten
bij orde en tucht, toelatingsvoorwaarden …

Spreker(s)
Chris Dockx (Departement Onderwijs en Vorming)
Praktisch

Wanneer en waar
Woensdag 13 januari 2021 (Mechelen: DPC)

Code
202103V

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Kris Van den Bossche

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

39

MANAGEMENT

40

Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en
aambeeld
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 biedt 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
Dinsdag 26 januari 2021 (Hasselt: stadscampus UHasselt)

Code
202104A

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72

41

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
Woensdag 19 en dinsdag 25 mei 2021 (Roeselare: De Spil)

Code
202104B

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144

42

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

Toelichting
Deze dag willen we gebruiken om alle nieuwigheden grondig te overlopen, de nieuwe nomenclatuur,
de nieuwe medische schermen en het verdere verloop van LARS.
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
Wegens Covid-19 wordt deze vorming vijfmaal online aangeboden:
maandag 21 september 2020
dinsdag 22 september 2020
woensdag 23 september 2020
donderdag 24 september 2020
vrijdag 25 september 2020
(inschrijven vóór 17 september 2020)

Code
202104C

Coördinatie
LARS-projectleider Hilde Denys

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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Basisopleiding kwaliteitszorg
Voor wie
Kwaliteitscoördinatoren, teamrollen kwaliteit, vestigingscoördinatoren, CLB-directeurs en andere
leidinggevenden

Toelichting
Tijdens deze basisopleiding wordt een kader aangeboden voor de uitbouw van een kwaliteitsbeleid
in een CLB. Vanuit zowel theoretische invalshoek als concrete praktijken worden basisprincipes van
kwaliteitszorg aangebracht. Er wordt aan volgende onderwerpen zeker aandacht besteed:
-

decretale verplichtingen met vertaling naar concrete praktijk;
het gebruik van de kwaliteitscirkel;
werken aan een kwaliteitscultuur;
rol en positie van de kwaliteitscoördinator (in samenspel met de rollen kwaliteit in de teams);
werken met indicatoren;
allerhande materialen om kwaliteitsvol mee aan de slag te gaan;
…

Tijdens de basisopleiding werken we op een interactieve manier, waarbij we zoveel mogelijk werken
met concrete voorbeelden waar men later in het CLB mee aan de slag kan. Er kunnen ook inhouden
door de deelnemers zelf worden aangebracht.

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

Wanneer en waar
Dinsdagen 20 oktober, 24 november 2020, 26 januari en 11 mei 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
Wegens Covid-19 kunnen een aantal sessies online aangeboden worden.

Code
202104D

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sven Samain

Prijs
VCLB’ers: € 120
Externen: € 240
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Intervisie kwaliteitszorg
Voor wie
Kwaliteitscoördinatoren, directies, coördinatoren …

Toelichting
Deze intervisie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid
in het CLB. De deelnemers wisselen ervaringen uit, tonen goede voorbeelden, kaarten problemen
aan ... over het thema kwaliteitszorg. De deelnemers gaan naar huis met heel wat inspiratie om het
eigen kwaliteitsbeleid concreet te maken.
De concrete inhoud van deze intervisie wordt door de deelnemers zelf vormgegeven. Daarvoor
krijgen ze geruime tijd op voorhand de mogelijkheid om zaken die men graag wil delen aan de
nascholer door te geven.
Tijdens deze intervisie ligt de klemtoon op het uitwisselen van ervaringen.

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

Wanneer en waar
Dinsdag 16 maart 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202104E

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sven Samain

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten
Voor wie
CLB-medewerkers die willen weten hoe ze een beginnende brand kunnen bestrijden. Maximum 15
deelnemers.

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

Spreker(s)
provinciale brandweercentra
Praktisch

Wanneer
Deze nascholing wordt driemaal aangeboden:
dinsdag 18 mei 2021 (Asse: PIVO) (datum onder voorbehoud)
woensdag 26 mei 2021 (Genk: PLOT)
dinsdag 8 juni 2021 (Ranst: Campus Vesta)
Wie inschreef in schooljaar 2019-2020, krijgt voorrang.

Code
202104F

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
Woensdagvoormiddag 16 september 2020 (Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)
(inschrijven vóór 11 september 2020)

Code
202104G

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 18
Externen: € 36
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Opleiding vertrouwenspersonen
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
5 dagen gedurende het kalenderjaar 2021: dinsdagen 25 mei, 1 en 8 juni, 7 en 14 september 2021
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk)

Code
202104H

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 wordt 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 driemaal aangeboden:
dinsdag 15 september 2020 (Leuven: OPEK) Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers
worden gecontacteerd.
dinsdag 16 februari 2021 (Gent: Educo)
dinsdag 18 mei 2021 (Leuven: OPEK)

Code
202104I

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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Basisopleiding preventiemedewerkers
Voor wie
Preventiemedewerkers werkzaam in een CLB
- die nieuw gestart zijn en nog geen opleiding gevolgd hebben;
- die nog geen volledige opleiding gevolgd hebben;
- die reeds de opleiding volgden maar graag eens een opfrissing krijgen.

Toelichting
Basisvorming voor preventiemedewerkers van de interne preventiedienst. We willen de deelnemers
basiskennis bijbrengen om de taak van preventiemedewerker adequaat te kunnen uitvoeren.
Pluspunten:
- praktisch gericht met nuttige tips en tools
- ruimte voor vragen en discussie & uitwisseling van praktijkervaringen
- permanent geactualiseerd en aangepast aan nieuwe thema’s en wetgeving
Programma:
- wetgeving welzijn
- de taken van de preventiemedewerker aangaande welzijn

Spreker(s)
medewerkers Attentia
Praktisch

Wanneer
Dinsdagen 15 en 29 september 2020 (online), 19 januari, 2 en 23 februari 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB
Netwerk) Uitgestelde vorming van vorig schooljaar, de deelnemers worden gecontacteerd.
Wegens Covid-19 worden de sessies in september online aangeboden.

Code
202104J

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 150
Externen: € 300
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Terugkomdagen 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. Wegens Covid-19 worden de sessies in oktober/november
online gegeven:
donderdag 8 oktober 2020 (online) en dinsdag 30 maart 2021 (West-Vlaanderen)
donderdagen 15 oktober 2020 (online) en 1 april 2021 (Oost-Vlaanderen)
dinsdag 20 oktober 2020 (online) en donderdag 22 april 2021 (Antwerpen)
dinsdagen 27 oktober 2020 (online) en 27 april 2021 (Limburg)
donderdagen 12 november 2020 (online) en 29 april 2021 (Brussel en Vlaams-Brabant)

Code
202104K

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 72
Externen: € 144
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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 30 maart 2021 (West-Vlaanderen)
donderdag 1 april 2021 (Oost-Vlaanderen)
donderdag 22 april 2021 (Antwerpen)
dinsdag 27 april 2021 (Limburg)
donderdag 29 april 2021 (Brussel en Vlaams-Brabant)
De ambassadeurs sluiten in de namiddag aan bij de terugkomdag van de preventiemedewerkers.

Code
202104L

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Christa Vercruysse

Prijs
VCLB’ers: € 36
Externen: € 72
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Teamcoaching
Voor wie
Teamcoaches en leidinggevenden van teamcoaches van de Vrije CLB’s.
Om het proces van zelforganisatie in goede banen te begeleiden is een belangrijke rol toebedeeld
aan de teamcoach. De teamcoach combineert deze rol met een andere functie. Afhankelijk van het
centrum is dit iemand uit het team, een collega uit een ander team, een coördinator of een
beleidsondersteuner of …

Toelichting
Dit traject heeft als doelstelling om personeelsleden die de rol van teamcoach opnemen in de centra
te ondersteunen en te versterken in deze rol. Concreet wil men hen handvatten geven in het
begeleiden van hun teams in het veranderingstraject richting zelforganiserende teams.
Het traject teamcoaching bestaat uit 1 dag met de betrokken leidinggevenden van de deelnemende
centra en 5 dagen met de teamcoaches. Deze 5 dagen zullen regionaal georganiseerd worden.
Nadien voorziet Vrij CLB Netwerk de verdere opvolging & ondersteuning.
Vormingsdag met de betrokken leidinggevenden
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, eerst een vormingsdag met de leidinggevenden van
de betrokken teamcoaches. 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
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 deze vijfdaagse krijgen de deelnemers praktijkgerichte theorie, oefeningen, huiswerk … en
worden de hierboven opgesomde thema’s met hen besproken en getraind.
De vorming wordt georganiseerd voor kleine groepen van maximaal 15 personen.
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Opvolging & intervisie
Vrij CLB Netwerk voorziet ondersteuning aan de teamcoaches via intervisie. Bedoeling is om de
teamcoaches voldoende samen te brengen en van elkaar en van de praktijk te blijven leren, en
daarnaast te waken dat het aangeleerde kader, de handvatten voldoende gekend en toegepast
blijven.

Spreker(s)
Johan Bastiaensen (Interactie-Academie Antwerpen)
Praktisch

Wanneer en waar
Dit traject wordt driemaal aangeboden, op 3 verschillende locaties:
Schaarbeek (Vrij CLB Netwerk):
woensdagen 16 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, donderdag 12 november 2020
(teamcoaches)
De dag voor leidinggevenden heeft in het schooljaar 2019-2020 plaatsgevonden. De teamcoaches zijn
al ingeschreven.
Mechelen (COLOMAplus):
woensdag 16 december 2020 (leidinggevenden)
woensdag 13 en dinsdag 26 januari, donderdag 4 en dinsdag 9 februari en donderdag 4 maart 2021
(teamcoaches)
Gent (Vrij CLB Regio Gent):
woensdag 31 maart 2021 (leidinggevenden)
donderdag 22 en woensdag 28 april, donderdagen 6 en 27 mei en woensdag 16 juni 2021
(teamcoaches)

Code
202104M

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Rebecca Cogneau

Prijs
VCLB’ers: € 36 (dag voor leidinggevenden), € 150 (5 dagen voor teamcoaches)
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Leiderschapstraject
Startpakket voor nieuwe CLB-directies
Voor wie
Beginnende CLB-directies die op 1 september 2020 max. 2 jaar als directeur aangesteld zijn.

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

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

Wanneer en waar
Donderdagen 15 oktober en 19 november, dinsdag 15 december 2020 en donderdag 21 januari 2021
(Schaarbeek: Vrij CLB Netwerk).
Directies die eerder deze opleiding volgden, kunnen ook apart inschrijven voor de intervisie van
donderdag 21 januari 2021 via mail naar nascholing@vrijclbnetwerk.be.

Code
202104N

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: Sonja Buts

Prijs
VCLB’ers: € 80
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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 1 en vrijdag 2 oktober 2020 (Blankenberge: Hotel Aazaert)
Directiedagen: donderdagen 3 december 2020, 11 februari en 10 juni 2021 (Schaarbeek: Vrij CLB
Netwerk)

Code
202104O (directietweedaagse)
202104O1 (directiedag 1), 202104O2 (directiedag 2), 202104O3 (directiedag 3)

Coördinatie
Vrij CLB Netwerk: André Verdegem
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AGENDA

September

Code

Vorming

8

202101A1

Instroomdag voor nieuwe medewerkers ONLINE

15

202104J

15

202103N

15

202104I1

Supervisie vertrouwenspersonen (Leuven)

16

202104M1

Teamcoaching (Schaarbeek – vervolg: 7/10/20, 14/10/20, 21/10/20, 12/11/20)

16

202104G

Opleiding elektriciteit en de risico’s bij technische handelingen

21

202104C1

LARS-coaches ONLINE

22

202104C2

LARS-coaches ONLINE

23

202104C3

LARS-coaches ONLINE

24

202104C4

LARS-coaches ONLINE

25

202104C5

LARS-coaches ONLINE

Oktober

Code

Vorming

1

202104O

Directietweedaagse (vervolg: 2/10/20)

6

202103M

8

202104K1

15

202104K2

15

202104N

20

202104D

20

202104K3

27

202102A

Kansenbevordering ONLINE (vervolg: 26/02/21)

27

202104K4

Terugkomdagen preventiemedewerkers Limburg ONLINE (vervolg: 27/04/21)

Basisopleiding preventiemedewerkers ONLINE (vervolg: 29/09/20, 19/01/21,
2/02/21, 23/02/21)
Oplossingsgericht werken: 2e jaar ONLINE (vervolg: 29/10/20, 14/01/21,
28/01/21, 23/02/21, 4/03/21, 23/03/21, 5/05/21)

Oplossingsgericht werken: 1e jaar ONLINE (vervolg: 18/11/20, 16/12/20,
19/01/21, 10/02/21, 16/03/21)
Terugkomdagen preventiemedewerkers West-Vlaanderen ONLINE (vervolg:
30/03/21)
Terugkomdagen preventiemedewerkers Oost-Vlaanderen ONLINE (vervolg:
1/04/21)
Startpakket voor nieuwe CLB-directies (vervolg: 19/11/20, 15/12/20,
21/01/21)
Basisopleiding kwaliteitszorg ONLINE (vervolg: 24/11/20, 26/01/21, 11/05/21)
Terugkomdagen preventiemedewerkers Antwerpen ONLINE (vervolg:
22/04/21)
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November

Code

10

202103U1

12

202104K5

17

202101A2

Vorming
Flexibele leerwegen en -trajecten (met insteek (ex-)anderstalige
nieuwkomers) & duaal leren ONLINE
Terugkomdagen preventiemedewerkers Brussel en Vlaams-Brabant ONLINE
(vervolg: 29/04/21)
Instroomdag voor nieuwe medewerkers ONLINE

December

Code

Vorming

3

202104O1

Directiedag 1

16

202104M2

Teamcoaching met leidinggevenden (Mechelen)

Januari

Code

Vorming

7

202103K

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen (vervolg: 12/01/21,
21/01/21)

12

202101A3

Instroomdag voor nieuwe medewerkers

13

202103V

Wetgeving gewoon secundair onderwijs

13

202104M3

Teamcoaching (Mechelen – vervolg: 26/01/21, 4/02/21, 9/02/21, 4/03/21)

21

202102B

Beroepsgeheim, deontologie en dilemmatraining (vervolg: 28/01/21, 4/02/21,
25/03/21)

21

202103R

Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding (vervolg:
28/01/21, 4/02/21)

26

202102C

Onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen zonder en met specifieke noden
(vervolg: 2/02/21)

26

202104A

Onthaal- en administratief medewerkers, tussen hamer en aambeeld

27

202103O

Begeleiden van jongeren met faalangst vanuit het oplossingsgericht kader

Februari

Code

Vorming

4

202103F1

Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding (Antwerpen)

9

202103T

Redelijke aanpassingen

10

202103J1

Gedrag gezien door de bril van de socio-emotionele ontwikkeling (Antwerpen)
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11

202104O2

Directiedag 2

16

202104I2

Supervisie vertrouwenspersonen (Gent)

25

202103J2

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

Maart

Code

Vorming

2

202101A4

Instroomdag voor nieuwe medewerkers

3

202103U2

Flexibele leerwegen en -trajecten (met insteek (ex-)anderstalige nieuwkomers)
& duaal leren (Gent)

9

202103J3

16

202103D

Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen
IJH met Signs of Safety als kader (vervolg: 20/04/21)

16

202104E

Intervisie kwaliteitszorg

17

202103C

Omgaan met kindermishandeling (vervolg: 30/03/21)

18

202103S1

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk (Brugge)

19

202103Q1

Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken (Schaarbeek)

25

202103F2

Creatief met jonge kinderen communiceren, uitbreiding (Mechelen)

25

202103S2

Dilemmatraining, morele oordeelsvorming in de praktijk (Schaarbeek)

30

202104L1

Ambassadeurs Toernee Vital (West-Vlaanderen)

31

202104M4

Teamcoaching met leidinggevenden (Gent)

April

Code

Vorming

1

202104L2

Ambassadeurs Toernee Vital (Oost-Vlaanderen)

22

202103B

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

22

202103Q2

Oplossingsgericht werken: creatieve communicatietechnieken (Gent)

22

202104L3

Ambassadeurs Toernee Vital (Antwerpen)

22

202104M5

Teamcoaching (Gent – vervolg: 28/04/21, 6/05/21, 27/05/21, 16/06/21)

23

202103E

Creatief met jonge kinderen communiceren (vervolg: 20/05/21)

27

202101A5

Instroomdag voor nieuwe medewerkers

27

202104L4

Ambassadeurs Toernee Vital (Limburg)

29

202103L

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (vervolg: 4/05/21)

29

202104L5

Ambassadeurs Toernee Vital (Brussel en Vlaams-Brabant)

Gedrag gezien door de bril van de socio-emotionele ontwikkeling (Schaarbeek)
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Mei

Code

Vorming

18

202102F

Kennismaking met systematische contactmomenten (voormiddag) – Zelfzorg
(namiddag)

18

202104F1

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Asse)

18

202104I3

Supervisie vertrouwenspersonen (Leuven)

19

202104B

Onthaalmedewerkers, eerste onthaal in het Frans (vervolg: 25/05/21)

25

202104H

Opleiding vertrouwenspersonen (vervolg: 1/06/21, 8/06/21, 7/09/21,
14/09/21)

26

202104F2

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Genk)

Juni

Code

Vorming

8

202104F3

Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten (Ranst)

10

202104O3

Directiedag 3
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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
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, 3000 Leuven, tel. 016/29 55 49
PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse, tel. 02/456 89 20

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

Provincie Oost-Vlaanderen
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
VAC, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, tel. 09/276 10 03

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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