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Kom jij ook?



PROGRAMMA 9u - 9u30 Onthaal

9u30 - 10u Welkomswoord

10u- 11u Dhr. Jan Masschelein

11u- 11u20 Pauze

11u20- 12u20 Dhr. Luk Dewulf

12u30- 13u15 Lunchbreak

13u15- 14u05 Workshop

14u05- 14u15 Verplaatsing

14u15- 15u05 Workshop

15u05- 15u30 Plenaire uitzwaai

Campus T2

Thor Park 8040

3600 Genk

Kostprijs
Voormiddag (zonder lunch) - 25 euro

Hele dag (met lunch) - 35 euro

Inschrijven vóór 1 maart hier
Opgelet: er zijn maar een beperkt aantal 

plaatsen!

Na inschrijving wordt er een bevestigingsmail 
verzonden met de betalingsmodaliteiten

https://forms.gle/St3c95rSHsYoj9YN6


SPREKERS
Jan Masschelein is hoogleraar aan de Faculteit van Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en samenleving.

Misschien hebben we meer school nodig?

Niet als gepersonaliseerde leeromgeving op maat, maar als gedeelde werkplek 

met weerstand.

Tegen de achtergrond van (1) de vaststelling dat niet alleen ouders en politici, 

maar merkwaardig genoeg ook heel wat jongeren tijdens de pandemie hun 

verlangen naar school uitdrukten en (2) de waarschuwing van UNICEF (en andere 

instanties) dat er wereldwijd een grote toename is van psychische klachten bij 

jongeren, wil ik eerst aangeven hoe nieuwe media het 'klimaat' waarin jongeren 

groot worden heeft veranderd, en de atmosfeer waarin ze leven dreigt toxisch te 

maken. Om vervolgens aan te geven hoe school, wanneer ze school is, niet alleen 

een zekere bescherming kan bieden tegen deze (sociale) klimaatsverandering, 

maar ze ook een werkplek en werkgemeenschap kan vormgeven waarin bepaalde 

ervaring van vrijheid en gelijkheid mogelijk is in de relatie tot een zaak buiten 

onszelf. Een zaak die weerstand biedt, die niet 'op maat' is, maar juist de eigen 

'maat' uitdaagt en op de proef stelt. Misschien moeten we in deze tijden van 

klimaatsverandering spreken over schoolrecht naast leerrecht?



SPREKERS Luk Dewulf is pedagoog en studeerde onderwijskunde aan de 

Universiteit Leuven. Hij is auteur van diverse boeken over talent en 

burn-out en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch 

iedereen? Maar hoe kun je als ouder, leerkracht, opvoeder... daarbij 

helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk. “Focus 

op hun talent en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze 

minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”

In zijn lezing vertrekt Luk vanuit het boek 'Ik kies voor mijn talent'. 

Hij gaat in op wat talent is. Hoe je talent al op jonge leeftijd kan 

ontdekken en herkennen. Hoe je als ouder of leraar context kunt creëren 

waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen 

waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, 

het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en 

zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn 

om meer uit talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar een 

kind of jongere echt niet goed in is.



WORKSHOP 1 – WARME SCHOLEN

Heel wat cijfers doen onze wenkbrauwen fronsen, kinderen en jongeren die niet goed in hun vel zitten, jongeren die uitstromen

zonder diploma, een hoge spijbelgraad, leerkrachten die uitvallen… Daar moeten we toch iets aan doen?

Een warme school wil elk kind mee hebben, wil elk kind zin in leren en leven geven door een hecht (leer)nest te creëren. Een warme 

gemeenschap waar vertrokken wordt van ieders uniciteit en talent. Een warme school breekt met de traditionele structuren. Warme 

Scholen bevatten teams van leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor leergemeenschappen over de jaren heen. Zo kunnen de 

leerlingen ook een gepersonaliseerd leertraject krijgen. Er is gedeeld leiderschap waar de teams van leerkrachten autonoom zijn.

Wat neem je mee naar huis? Inspiratie en goesting om een Warme School te worden, handenspel, Brochure Warme Scholen.

Door: Sarah Peene (Warme Scholen) & Gert Van Passel (exemplarische school, Adite)



WORKSHOP 2 – WAAROM DOEN JONGEREN WAT 

ZE (NIET) DOEN?
Gebrek aan motivatie is vermoeiend voor iedereen, voor de jongeren en voor hun omgeving. Hoe zorg je ervoor dat jongeren 

gemotiveerd raken om hun talenten te benutten? Om naar school te gaan, te leren, hun werk te doen? Jongeren zijn onderling heel 

verschillend. De kunst is om jongeren op een dusdanige manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen.

Vanuit het ABC van motivatie gaan we op zoek naar strategieën om jongeren te motiveren.

Wat neem je mee naar huis? Basiskennis van het ABC van motivatie (soorten motivatie, voordelen en effecten, vitamines van groei,

motiverende begeleidingsstijlen). Concrete voorbeelden en tips om jongeren te motiveren.

Door: Ilse Hornikx en Hilde Swennen (Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Limburg ('Motivatie, motor voor de toekomst')



WORKSHOP 3 – GRENZEN IN DE KLAS! - VOLZET

Hoe rust en veiligheid waarborgen binnen je klasklimaat? Hoe praktisch aan de slag met escalatie? Gepast reageren vanuit een 

natuurlijke flow en een waaier aan tips, zelfs als de ander niet luistert!

Deze 2 uur durende workshop is meer dan een inspiratiemoment. Het zit boordevol hands on tools die onmiddellijk inzetbaar zijn 

binnen een schoolse omgeving. De kracht binnen onze methodieken zit in het jezelf laten ervaren van datgene dat werkt!

Je gaat naar huis met heel wat praktische tools en ervaringen die je kan inzetten binnen een klascontext.

Door: Rens Hellinx en Joeri Noels (trainers ActieReActie, CANO Pieter Simenon)



WORKSHOP 4 – PROFIEL LEERRECHTCOACH: VAN 

LEERPLICHT NAAR LEERRECHT

Garanderen van het leerrecht is een opdracht van heel wat partners. Een netoverschrijdende werkgroep van CLB-medewerkers 

formuleert in het Profiel Leerrechtcoach een krachtige ambitie die bijdraagt aan het garanderen van het leerrecht van elke leerling. 

Verbindend samenwerken tussen school, CLB en netwerkpartners is hierbij aan de orde. Hoe nemen we de leerling en zijn/haar 

ouders/opvoedingsverantwoordelijke(n) mee in dit verhaal? Welke bijdrage kan elke partner hierin leveren binnen de verschillende

fasen van het zorgcontinuüm? Waar botsen we op onze grenzen en hoe gaan we hier dan mee om?

Door: An Dylst, Ria Conings & Wendy Mertens (CLB)



WORKSHOP 5 – WERKEN MET EEN GEZINSPLAN

Omdat we weten dat samenwerking wérkt, dat een stevige samenwerking met een duidelijke rolverdeling verlicht, zowel voor 

gezinnen/jongeren áls voor hulpverleners.

Omdat we weten dat we beweging, verandering en groei kunnen faciliteren wanneer we vragen en noden van gezinnen/jongeren 

centraal kunnen stellen.

Een gezinsplan helpt ons hierbij! Door het werken met een gezinsplan zetten we de vraag én de oplossing van het gezin (of de 

leerling, jongere, de leefgroep,…) centraal. Het versterkt hun kracht en zelfregulering en hulp is zichtbaar van op 1 plek.

Wil jij graag weten wat de achterliggende gedachten en voordelen zijn van het werken met een gezinsplan en hoe je dat dan in de 

praktijk kan doen - ook voor je leerling(en) in je school, je jongere(n) in je leefgroep of voorziening,… - schrijf je dan zeker in voor 

deze workshop!

Door: de medewerkers van 1 gezin 1 plan – Gezin Centraal Noord-Limburg



WORKSHOP 6 – DE KRACHT VAN VERBINDING

Het is voor elke leerkracht een zoektocht naar hoe je authenticiteit kan combineren met de verwachtingen die verbonden zijn aan je 

'rol' van leerkracht. Een leerkracht kan hard zijn, maar tegelijk zorgzaam. Een leraar kan warmte uitstralen maar ook hoge en

duidelijke verwachtingen stellen. 

In deze workshop maak je op een actieve manier kennis met het belang van verbinding, werken aan noden en samen vooruit!

Door: Laura Schoofs & Fabienne Joris (NAFT Limburg)



WORKSHOP 7 – STEM-BELEVING

EducaThor geeft op de T2-campus vorm aan een uniek onderwijsaanbod. Klasgroepen kunnen gebruik maken van hypermoderne 

TECHlabs of een STEM-dag op maat beleven. Om jongeren warm te maken voor een STEM-studie of job heeft EducaThor een uniek 

belevingslab gecreëerd: TECHville.

TECHville neemt jongeren van 10 tot 19 jaar mee in een STEM-avontuur. Als klasgroep werk je samen aan een slimmere stad waar 

het beter is om te wonen. Met behulp van technologie verbeteren jongeren stap voor stap de stad TECHville. Beleving staat 

centraal.

In deze workshop maken jullie kennis met TECHville en hoe we hiermee het verschil maken in de motivatie van jongeren voor STEM. 

Welkom in TECHville!

Door: Ingrid Cruysberghs & Christina Thys (EducaThor)


