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Zoals elk jaar biedt het Departement Onderwijs 
en Pedagogie van de Erasmushogeschool 
Brussel navormingen aan voor (zorg)leraren, 
zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, 
pedagogische coaches en directies van het basis- 
en secundair onderwijs.

In deze brochure volgt een overzicht van ons 
standaard nascholingsaanbod voor educatieve 
professionals in het :

 Secundair onderwijs
 Basisonderwijs (zie achterkant)

Deze navormingen vinden plaats op onze campus te 
Jette en vanaf 2020 op onze nieuwe campus in het 
hartje van Brussel, campus Kanal. 

Volgen jullie liever een navorming op jullie 
eigen school? Geen probleem! We verzorgen alle 
navormingen uit deze brochure ook graag op 
verplaatsing.

Tot slot, bieden we vanaf dit jaar ook trajecten aan 
voor scholen die in het kader van hun pedagogische 
studiedagen een heel jaar willen werken rond 
eenzelfde thema. Verderop in de brochure komen 
de verschillende trajecten aan bod.

Wij kijken alvast uit naar de leerrijke momenten en 
nieuwe ontmoetingen.

Vele groeten,
Het EDU-team,

#samenbouwenaandeschoolvandetoekomst

ehb.be/navormingen

ehbplus_edu@ehb.be

@EDU_Ehb 





NAVORMINGEN 
voor educatieve 
professionals in het 
secundair onderwijs

Het Archief voor Onderwijs: aan de slag met 
VRT-programma’s en meer in je lessen

VRT – databank – audiovisueel – programma’s – 
film – lesvoorbereidingen

Ben jij als leraar vaak op zoek naar beeld- en 
audiofragmenten om je lessen te verrijken? Vind je nu 
vooral materiaal op websites als YouTube, maar zoek 
je Vlaams beeldmateriaal en televisieprogramma’s van 
landelijke omroepen zoals VRT, regionale omroepen, 
musea en/of archieven? Op ‘Het Archief voor Onderwijs‘ 
vind je uniek audiovisueel materiaal dat auteursrechtelijk in 
orde is voor gebruik in het onderwijs, én met links die nooit 
verdwijnen.

In deze navorming word je een volleerd gebruiker van ‘Het 
Archief voor Onderwijs’. Je leert fragmenten en collecties 
zoeken én vinden en leert hoe je jouw lesmateriaal kan 
delen met je collega’s. 

Tijdstip: donderdag 10/10/2019 van 13u tot 16u
Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette
Kostprijs: 10 euro

Actief aan de slag met IT in de klas: 
van Smartschool tot zelfverbeterende 
oefeningen

digitale leermiddelen –- Smartschool – interactiviteit – 
differentiatie – ICT – leerkrachtvaardigheden

In deze navorming kom je alles te weten over de opties en 
de mogelijkheden van je eigen Smartschoolvak: vaknieuws, 
uploadzone, enquête, individuele leertrajecten enzovoort. 
Een Smartschoolvak geeft je leerlingen ook de kans om 
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zelf educatieve oefeningen te maken, elk op hun eigen 
tempo. We maken daarom kennis met “H5P”: een gratis 
online omgeving die je toelaat om op eenvoudige wijze 
digitale oefeningen te ontwikkelen. Die oefeningen kan je 
vervolgens in je eigen Smartschoolvak plaatsen. 

Tijdstip: dinsdag 22/10/2019 van 9u tot 12u
Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette
Kostprijs: 50 euro

Taalstrategieën…ook tijdens de 
wetenschapsles

taalgericht vakonderwijs – taalstrategieën – wetenschappen

Ook al gemerkt dat leerlingen het vakjargon niet juist 
gebruiken, of dat ze de instructietaal niet lijken te 
begrijpen? Deze navorming speelt daarop in en staat 
stil bij taalgericht vakonderwijs (TVO). Vanuit de drie 
pijlers van TVO –  context, interactie en taalsteun – krijg 
je uitleg en concrete voorbeelden. Ook bekijken we hoe 
leerlingen de leesstrategieën binnen wetenschapslessen 
kunnen toepassen, zoals ze dit geleerd hebben bij het 
vak Nederlands. Kortom, deze navorming geeft je tal van 
inzichten en concrete voorbeelden, waarmee je zelf aan de 
slag kunt in je eigen wetenschapslessen. 

Tijdstip: donderdag 07/11/2019 van 9u tot 12u
Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette
Kostprijs: 50 euro

Gevoelige thema’s binnen de sportles: 
dialoogtools ter bevordering van je eigen 
sportpraktijk

lichamelijke opvoeding – sport – gevoelige thema’s – 
dialoog – leerkrachtvaardigheden 

1 op 2 LO-leraren in het Brusselse wordt wel eens 
geconfronteerd met gevoelige thema’s in de sportles. 30% 
geeft bovendien aan zich onvoldoende competent te voelen 
om een constructieve dialoog over dergelijke thema’s aan
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te gaan. In deze navorming gaan we daarom dieper in 
op de verschillende communicatiestijlen en gevoelige 
thema’s in de sportpraktijk. We vertrekken van een 
probleemgerichte aanpak vanuit je eigen lespraktijk en 
cocreëren haalbare oplossingen om gesprekken rond 
gevoelige sportissues aan te gaan met je leerlingen, ouders, 
collega’s en directie. Dit doen we aan de hand van een 
educatieve spelvorm die werd ontwikkeld binnen het 
onderzoek ‘Sportcultscan’ van het Kenniscentrum Urban 
Coaching & Education. 

Datum: dinsdag 18/02/2020 van 13u tot 16u
Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel
Kostprijs: 50 euro

Van kaartspelen tot gaming: spel- en andere 
activerende werkvormen in de les

spel – games – activerende werkvormen – motivatie – 
betrokkenheid – leefwereld

Ook op zoek naar tools om je lessen nog uitdagender te 
maken? In deze navorming maak je kennis met een brede 
waaier aan activerende spel- en werkvormen: van een 
eenvoudig tussendoortje aan het begin of het einde van 
de les, tot bordspellen, videogames en interactieve apps. 
Je krijgt niet alleen een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden, maar gaat hands-on aan de slag, zodat 
je de verschillende activiteiten ook kan integreren in je 
eigen klaspraktijk. Tijdens de navorming gebruiken we 
geschiedenislessen als uitgangspunt, maar de aangereikte 
instrumenten kunnen ook eenvoudig worden ingezet in 
andere vakgebieden. 

Tijdstip: donderdag 05/03/2020 van 13u tot 16u
Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel
Kostprijs: 50 euro

Co-teachen met behulp van het ADI-model

co-teaching – activerende instructie – lesfasenmodel – 
differentiatie

Deze nascholing richt zich op co-teaching met behulp
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van het ADI-model (Activerende Directe Instructie). De 
focus ligt op het gebruik van een gefaseerde lesopbouw, 
met korte instructie en activerende verwerkings- en 
toepassingsvormen. We verkennen strategieën inzake 
co-teaching die de binnenklasdifferentiatie kunnen 
ondersteunen. Tijdens de workshop ga je concreet aan de 
slag met eigen lesvoorbereidingen en/of voorbeelden uit de 
onderwijspraktijk.

Tijdstip: woensdag 29/04/2020 van 9u tot 12u
Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel
Kostprijs: 50 euro

Aardrijkskundelessen levendiger maken 
voor je leerlingen: visualiseren en 
personaliseren

aardrijkskunde – visuele leermiddelen – auditieve 
leermiddelen – concretisering leerstof 

In deze nascholing leer je hoe je als leraar de lessen 
aardrijkskunde levendiger kan maken. Je krijgt concrete 
voorbeelden over hoe je bepaalde onderwerpen kan 
visualiseren en personaliseren, zodat leerlingen de leerstof 
sneller en beter begrijpen. In de nascholing zullen films, 
cartoons, strips, liedjes, afbeeldingen, verhalen, animaties, 
geoproeven en grafieken aan bod komen. De aangereikte 
voorbeelden zijn afkomstig uit de drie graden.

Tijdstip: donderdag 14/05/2020 van 9u tot 12u
Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel
Kostprijs: 50 euro

Creatief denken over klas en stad

creatief denken – creativiteit – stad – methodieken 

In deze workshop leer je de 5 creatieve denkgeneratoren 
kennen, waardoor je zelf inventiever gaat denken én je 
leerlingen kan uitdagen om creatieve pistes te bewandelen.
Het gaat niet om grote, theoretische methodieken, maar
eenvoudige, kleine tips en tricks waardoor je je les én
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de stedelijke onderwijscontext vanuit een ander en meer 
uitdagend perspectief bekijkt. De inspiratiewaaier ‘Creatief 
Denken over Klas & Stad’ vormt het uitgangspunt van deze 
workshop; je krijgt hem dan ook gratis mee naar huis! 

Heb je interesse, maar kan je niet komen naar de 
workshop? Check dan http://bril.brussels voor het online 
traject en de inspiratietool. 

Tijdstip: dinsdag 26/05/2020 van 13u tot 16u
Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel
Kostprijs: 50 euro

OPLEIDINGEN 
voor educatieve 
professionals in het 
secundair onderwijs

Opleiding tot filosofisch gespreksleider

Wanneer is een verandering een verbetering? Kan je 
geluk organiseren? Wanneer draagt kennis bij tot een 
beter leven? Filosoferen in een klas is het vormen van een 
gemeenschap van onderzoek vanuit filosofische vragen die 
de leerlingen zelf de moeite waard vinden om samen over 
na te denken. Het is geen discussie of twistgesprek en ook 
geen vrijblijvende uitwisseling van meningen of anekdotes. 
Onderzoek en samen denken staan centraal. Het is een 
oefenschool voor het vormen van vrije, kritische burgers, 
ook tegenover de eigen overtuigingen. 

In deze opleiding krijg je de nodige achtergrond, neem je 
deel aan filosofische gesprekken en leer je om deze zelf 
te leiden en zo je klas om te vormen tot een filosofische 
gemeenschap van onderzoek. Wie de opleiding succesvol 
afrondt, krijgt een attest van ‘Filosofisch gespreksleider’.

Datum: oktober 2019 (start van de opleiding)
Locatie: Campus De Oranjerie Diest (Boudewijnvest 3, 
3290 Diest)
Kostprijs: 242, 80 euro
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PEDAGOGISCHE 
STUDIEDAGEN op maat

De docenten en onderzoekers van het Departement 
Onderwijs en Pedagogie helpen graag mee om jullie 
pedagogische studiedagen vorm te geven. Zo verzorgen we 
de navormingen uit deze brochure ook op verplaatsing in 
jullie school. 

Willen jullie doorheen het jaar liever rond eenzelfde thema 
werken? Dan bieden we vanuit onze (onderzoeks)expertise 
trajecten aan over de volgende thema’s. 

Coaching in een school- en klascontext
Wat is coaching? Wat betekent coaching voor de visie en 
het pedagogisch project van je school? Welke coachende 
houding kan werken binnen jouw schoolcontext?
Tijdens dit traject voor secundaire scholen maken jullie 
kennis met de basisprincipes van coaching en gaan we 
praktisch aan de slag vanuit de vragen en behoeften van je 
school. 

Lego® Serious Play®
De Lego® Serious Play®-techniek gebruikt de bekende 
blokjes om als team net dat stapje verder te gaan. Zoek 
je een manier om je schoolvisie verder uit te puren? Wil 
je inzetten op team development? Sta je open voor een 
nieuwe manier van brainstormen? Dan is Lego® Serious 
Play® iets voor jouw schoolteam. Onze gecertificeerde 
facilitator leidt alles in goede banen en bezorgt je na afloop 
een actieplan. Zo kunnen jullie zelf verder aan de slag.

Verbindende dialoog in de klas
Waarom zijn bepaalde thema’s polariserend en moeilijk 
bespreekbaar in de klas? Hoe reageer je op uitspraken 
die botsen met je eigen waardenpatroon? In dit traject 
maak je kennis met (het belang van) een cultuurbewuste 
houding om zo open en constructieve communicatie in je 
klas mogelijk te maken. Ook leer je de dialoogtechnieken 
van ‘Democratische Dialoog’ kennen om zo controversiële 
uitspraken en ideeën kritisch te benaderen. 

Interesse? Neem contact op via ehbplus_edu@ehb.be.






