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Beste collega’s,

Het vorige schooljaar was er eentje vol pittige uitdagingen en ingrijpende veranderingen. Na 
de afgelopen fusiegolf zijn we voorlopig geland op 16 GO! CVO’s en mochten we een aantal 
nieuwe medewerkers en cursisten vanuit andere onderwijsnetten verwelkomen. Voor ons team 
volwassenenonderwijs was het minstens even pittig om jullie daarin maximaal te ondersteu-
nen.  

En er volgen nog meer uitdagingen… 

In onze steeds sneller evoluerende maatschappij krijgt “levenslang leren” een steeds  
belangrijkere rol. Mensen zullen in de nabije toekomst heel wat nieuwe vaardigheden nodig 
hebben en deze continu moeten blijven bijschaven.  Dat geldt ook voor onze  
onderwijsprofessionals. In deze context is het essentieel dat onze CVO’s wendbaar en slag-
krachtig een antwoord kunnen bieden op de commerciële spelers die steeds meer positie 
innemen in ons onderwijslandschap.  

Als GO! streven we ernaar zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich een leven lang levens-
breed te ontwikkelen. Vanuit ons motto “samen leren – samen ondersteunen” willen we samen 
met jullie onze schouders zetten onder deze nieuwe uitdagingen en jullie vanuit onze visie op 
“onderwijs van de toekomst“ mee begeleiden naar een professionele leergemeenschap voor 
levenslang leren conform de waarden van ons PPGO! 

Saskia Lieveyns

Adviseur-coördinator PBD-GO!
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Bij het begin van het vorige schooljaar lanceerde PBD-GO! zijn driejaarlijks begeleidingsplan 
(3BP) voor de periode 2018-2021. Met dit begeleidingsplan presenteerde PBD-GO! zijn  
vernieuwde begeleidingsvisie en –filosofie waarbij we in het aanbod streven naar een  
doelgerichte en consequente integratie van verandertrajecten (VT) en 
professionaliseringsinitiatieven (PI).

De principes van kwaliteitsontwikkeling worden geïntegreerd toegepast in al onze 
begeleidingstrajecten. Dat betekent dat in elk begeleidingstraject volgende aspecten aan bod 
komen: 

• het gebruik van R-OK en R-OK-wijs als referentiekader
• datageletterdheid
• vooropstellen van effecten op niveau van de lerende
• het toepassen van de PDCA-cirkel
• het verhogen van de kwaliteitscultuur in de organisatie.

In het 3BP voor het volwassenenonderwijs zetten we maximaal in op expertise uitwisseling 
door het faciliteren van lerende netwerken, collegiale visitaties en inspiratiedagen over thema’s 
die jullie aangegeven hebben. 

Voor jullie meest prangende ondersteuningsvragen bieden we elk schooljaar een aantal  duur-
zame verandertrajecten (VT) en professionaliseringsinitiatieven (PI) aan.  
Daarnaast verzamelden we opnieuw een stevig flankerend aanbod aan kortdurende oplei-
dingen voor diverse doelgroepen, om de reeds aanwezige expertise bij te schaven.

Voor het volwassenenonderwijs focust het 3BP op twee decretale veranderingen:
1. Ondersteuningsaanbod in het kader van de Fusies: 

• VT Fusies in het volwassenenonderwijs
• PI Managementvaardigheden voor leidinggevenden

2. Ondersteuningsaanbod voor kwaliteitsontwikkeling via het Referentiekader Onderwijs-
kwaliteit (R-OK): 

• PI Kwaliteitsontwikkeling via R-OK(wijs)
• VT Evaluatiebeleid
• PI Inclusie in het volwassenenonderwijs  
• Opleiding Talenbeleid binnen de meertalige realiteit in het volwassenenonderwijs 

3BP en begeleidingsvisie



VT en PI’s
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VT Fusies in het volwassenenonderwijs

Het ultieme doel van elke fusie is om, door schaalvergroting, beter aan de wensen van de  
cursist te voldoen. Op welke manier dat kan verwezenlijkt worden, is een verhaal voor het 
hele schoolteam. Elke fusie is anders, ieder centrum heeft haar eigen context. 
Bij een fusie de teams laten samenwerken aan hun nieuwe gezamenlijke toekomst is minder 
evident dan het lijkt. Ook al werden vooraf plannen gemaakt over processen, structuren en 
systemen, de effectieve implementatie ervan duurt het langst en heeft de grootste impact op 
het geheel.  

De teams worden pas in die implementatiefase effectief geconfronteerd met de veranderin-
gen en de kans op weerstand is reëel.
Om die grote uitdagingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, voorziet PBD-GO! een 
begeleidingstraject  “Fusies in het volwassenenonderwijs” op maat van het centrum. 

Volgens de principes van de integrale organisatieontwikkeling vertrekt een centrum bij veran-
deringen best vanuit een “integrale benadering”. Dat betekent dat vanuit een missie en visie 
de kernprocessen worden georganiseerd. 

Om die processen te realiseren, om duurzame schoolontwikkeling mogelijk te maken, heeft 
een centrum nood aan sterk leiderschap en steunt het centrum best op de vier pijlers: men-
sen, cultuur, structuur en systemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Na een intakegesprek wordt een individueel en praktijkgericht traject opgesteld.
Via deze link kan je reeds heel wat ondersteunend materiaal terugvinden: 
https://sites.google.com/view/vwofusies

Leden van beleidsteams, veranderteams, vakgroepen,…

Contacteer je pedagogisch begeleider.
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Toelichting

Doelgroep

Opbouw

Hoe aanvragen?
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PI Managementvaardigheden voor leidinggevenden
Toelichting

Heel wat van onze gefusioneerde centra bevinden zich in de fase waarin de oorspronkelijke 
centra effectief moeten integreren tot één nieuw fusiecentrum. Dat vergt van het beleidsteam 
een set splinternieuwe vaardigheden. Om deze grote uitdagingen zoveel mogelijk in goede 
banen te leiden, voorzien we een professionaliseringstraject “Managementvaardigheden” dat 
inzoomt op verschillende aspecten van een fusie.

Het accent wordt gelegd op het leidinggeven in dat verande-
rende organisatiemodel.
Kwaliteitsvol beleid voeren betekent leiderschap inzetten. Het 
ondersteunen van dat leiderschap is binnen PBD-GO! geba-
seerd op de principes van integrale organisatieontwikkeling. 

Duurzame schoolontwikkeling is slechts mogelijk als er aan 
volgende 4 pijlers gelijktijdig wordt gewerkt: mensen, cultuur, 
structuur en systemen.
Deze pijlers worden uitgebreid belicht in dit professionalise-
ringstraject.

Ik heb geleerd om doordacht keuzes te maken 
en daarop een passend organisatiemodel te maken“ deelnemer aan PI 2018-2019

Leden van beleidsteams.

Doelgroep

Het traject bestaat uit drie lesdagen, gevolgd door een terugkomdag en netwerkmomenten, 
waarin leidinggevenden ervaringen kunnen uitwisselen, problemen en uitdagingen bespreken, 
aan intervisie doen, feedback geven aan peers,… Het traject werd gebaseerd op deze princi-
pes: 

• Leiderschap: hoe een groot CVO aansturen,  hoe mensen inspireren, enthousiasmeren,  in 
beweging te brengen en te houden, hoe afbakenen van verantwoordelijkheden

• Mensen: hoe nieuw samengestelde teams aansturen, hoe constructief omgaan met weer-
stand, hoe de talenten van de teams optimaal inzetten

• Cultuur: hoe krijgen we vat op de bestaande organisatieculturen, hoe werken aan een 
cultuurtransitie

• Structuur: hoe medewerkers op de juiste plaats krijgen,  welke omkadering is optimaal, 
• Systemen: welke systemen bestaan er om centra te ondersteunen

Opbouw

Het PI gaat van start op 23 oktober 2019. Je kan inschrijven en alle praktische informatie 
nalezen via de link: https://pro.g-o.be/kalender/detail/4768/8749

Hoe inschrijven?
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PI kwaliteitsontwikkeling in het volwassenenonderwijs via 
R-OK(wijs) 

Kwaliteit heeft te maken met de juiste dingen goed doen. Kwaliteitsontwikkeling is  een 
draaiende motor voor het steeds beter én effectiever maken van de ontwikkeling van elke 
cursist.  Binnen het R-OK formuleert de onderwijsinspectie de kwaliteitsverwachtingen als 
een opdracht voor het schoolteam. Het is m.a.w. belangrijk dat directeurs, beleidsteams, co-
ordinatoren en leerkrachten erin slagen om vorm te geven aan de kwaliteitsverwachtingen en 
de bijhorende kwaliteitsbeelden. 

Binnen dit traject leren we de kwaliteitsverwachtingen en bijhorende kwaliteitsbeelden begrij-
pen en er mee aan de slag te gaan tot op de klasvloer.  

Met R-OK en R-OK wijs als rode draad gaan we in je centrum verder aan de slag om op  
een systematische wijze de onderwijskwaliteit te onderzoeken en te ontwikkelen.

Toelichting

Leden van beleidsteams, vakgroepen, lesgevers.

Doelgroep

Het traject start met een intake waarbij de gewenste vormingssessies worden  geselecteerd 
(naargelang doelgroep, beginsituatie en prioriteiten). 

Inhoud traject per doelgroep: 

Opbouw

Sessie 3Beleidsteams

Sessie 1 

Sessie 2

• Kennismaking met het R-OK
• Verdiepende verkenning van kwaliteits-verwachtingen en kwali-

teitsbeelden voor beleidsteams
• R-OK wijs reflecteren: wat kunnen deze verwachtingen beteke-

nen voor ons centrum?

• inspectie 2.0: de nieuwe manier van doorlichten met het (R)-OK 
als basis

• Wat verwacht de inspectie van kwaliteits-ontwikkeling in een 
CVO? 

• Een nulmeting: het inschalen van teams 

Sessie 2 • Opstellen van een R-OK wijs en PDCA gericht kwaliteitsontwik-
kelplan voor het centrum

• Datageletterdheid: welke data kunnen een meerwaarde  
betekenen bij kwaliteits-ontwikkeling?
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Train de trainer

Sessie 1 

Sessie 2

• Hoe laat je teams kennismaken met het R-OK?
• Hoe kan je het R-OK verdiepend verkennen ?
• Hoe kan je teams R-OK wijs laten reflecteren? 

• Inspectie 2.0: de nieuwe manier van doorlichten met het (R)-OK 
als basis: wat is relevant voor teams?

• Wat verwacht de inspectie van kwaliteits-ontwikkeling in een 
CVO?

• Hoe kan je teams zichzelf laten inschalen ?

Sessie 2 • Hoe beginnen we aan een R-OK wijs en PDCA gericht actieplan 
voor de teams?

• Welke data hebben we hiervoor nodig en hoe zetten we deze 
in ?

Lesgevers/vakgroepen

Sessie 1 

Sessie 2

• Het R-OK: een eerste kennismaking. 
• Verdiepende verkenning van kwaliteits-verwachtingen en kwali-

teitsbeelden voor lesgevers/vakgroepen
• R-OK wijs reflecteren: wat kunnen deze verwachtingen beteke-

nen voor onze vakgroep?

• Inspectie 2.0: de nieuwe manier van doorlichten met het (R)-OK 
als basis

• Wat verwacht de inspectie van kwaliteits-ontwikkeling in mijn 
vakgroep

• Een nulmeting: het inschalen van mijn vakgroep

Sessie 2 • Van inschaling naar prioriteiten voor mijn vakgroep
• Opstellen van een R-OK wijs en PDCA gericht actieplan voor 

mijn vakgroep

Contacteer je pedagogisch begeleider.
 

Hoe aanvragen?



VT Evaluatiebeleid 
Toelichting

Evalueren is veel meer dan een cijfer geven.  Het is een integraal onderdeel van ons onder-
wijssysteem. Het is het complexe geheel van controleren, beoordelen, feedback geven, werken 
aan het groeipotentieel bij de cursisten, maar ook het bijsturen van je eigen manier van 
werken en lesgeven. 

De visie op evalueren is de laatste jaren sterk veranderd.  Meer dan ooit wordt in het R-OK 
duidelijk omschreven aan welke criteria een goede evaluatie en een goed evaluatiebeleid 
moeten voldoen. 

“Moeten we alles evalueren?”, “Geldt dit ook voor praktijkvakken?” of “Moet iedereen aan de 
evaluatie deelnemen?” zijn slechts enkele van de vele vragen die leerkrachten of vakgroepen 
zich stellen. 

Tijdens het verandertraject Evaluatiebeleid gaan we op maat van het centrum na in welke 
mate de manier van evalueren overeenstemt met de vereisten van kwaliteitsvol onderwijs. 
Na een grondig intakegesprek met directie, beleidsmedewerker of  vakgroepcoördinator zal 
een traject op maat worden uitgewerkt voor de gewenste doelgroepen.
Mogelijk verloop van het verandertraject: 

• Basis R-OK (algemene inleiding tot het referentiekader)
• Inschalingsoefening van de vakgroep
• Behoeftebepaling van de vakgroep
• Opstellen van prioriteiten (tijdslijn opmaken, doelstellingen bepalen, …)
• Infosessies: 

• verdieping in het R-OK (obv noden)
• competentiegericht evalueren
• vormen van evaluatie
• evalueren met portfolio
• feedback geven aan cursisten
• …

• Opvolging van de acties in de vakgroepen

Leden van beleidsteams , coördinatoren, vakgroepen, lesgevers.

Doelgroep

Opbouw

Contacteer je pedagogisch begeleider.

Hoe aanvragen?
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PI Inclusie in het volwassenenonderwijs 

Centra voor volwassenenonderwijs worden steeds vaker geconfronteerd met specifieke 
zorgvragen van cursisten. Gezien de focus van de overheid op kwetsbare doelgroepen (finan-
cieringsdecreet, M-decreet, Referentiekader onderwijskwaliteit,…) verwachten we dat deze 
zorgvragen zullen blijven toenemen.  Tegelijk stelt het R-OK hoge verwachtingen ten aanzien 
van leer- en trajectbegeleiding en het positief omgaan met diversiteit. 

Hoe komen we tot een professionele leergemeenschap die toegankelijker en inclusiever is?
Met het professionaliseringstraject “inclusie in het volwassenenonderwijs” willen we centra 
ondersteunen om de toenemende zorgvragen op een gestructureerde manier aan te pakken.
Na deze sessies hebben jullie de nodige handvaten om een zorgbeleid uit te bouwen,  met als 
doel zoveel mogelijk cursisten te helpen hun leerhindernissen te overwinnen en tot succesvol-
le leerervaringen te komen.  

Toelichting

Leden van beleidsteams, trajectbegeleiders, (zorg)coördinatoren, lesgevers

Doelgroep

Tijdens 4 opleidingsdagen maak je kennis met ‘waarom’ en ‘hoe’ we groeien naar krachtige 
inclusieve leeromgevingen waar elke cursist voldoende kansen krijgt. De eerste dag benaderen 
we het begrip inclusie inhoudelijk om vervolgens de vertaling te maken naar het eigen cen-
trum en de klasomgeving. We zoeken naar wat nodig is op organisatie- en klasniveau: “Wat 
betekent dat voor mijn centrum of klas”? 

De tweede dag werken we rond het concept “redelijke aanpassingen”. We vertrekken vanuit 
het belang van en het recht op redelijke aanpassingen om in het namiddag gedeelte actief 
en casusgericht op zoek te gaan naar wat relevante redelijke aanpassingen kunnen zijn.
De derde dag bekijken we de gedifferentieerde klaspraktijk. We gaan aan de slag met ons 
huidige aanbod in de klas en hoe we onze lessen, ondersteunende beleidssystemen en struc-
turen zo toegankelijk en gedifferentieerd mogelijk kunnen maken om tegemoet te komen 
aan de verschillen tussen cursisten. 

Elke voormiddag bieden we een instructie en inhoudelijk luik aan; elke namiddag werken we 
samen en reflecteren we over de inhouden. 

De vierde en laatste halve dag komen we samen en kijken we wat er nog nodig is op vlak van 
verdere professionalisering.  
 
Geïnteresseerde centra kunnen zich aansluitend intekenen voor een try-out van ons nieuw VT 
Inclusief Volwassenenonderwijs.

Opbouw

Het PI gaat van start op 9 december 2019. Je kan inschrijven en alle praktische informatie 
nalezen via de link: https://pro.g-o.be/kalender/detail/4766/8740
Geïnteresseerde centra kunnen aansluitend intekenen voor het piloottraject ‘VT Inclusief 
Volwassenenonderwijs’ 

Hoe inschrijven?
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Flankerend aanbod
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Lerende netwerken binnen het GO!
Toelichting

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, 
tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

In een lerend netwerk worden doelbewust kennis en ervaringen uitgewisseld over een bepaald 
kennisgebied. Het netwerk geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar, 
zo krijg je dankzij de andere deelnemers een ruime blik (helikopterzicht). Participeren in een 
lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert expertiseuitwisseling 
en innovatief denken.

Doelstellingen van een lerend netwerk:
• adhv gezamenlijk bepaalde thema’s komen tot een inhoudelijke uitdieping van het  

probleem;
• adhv uitwisseling van ervaringen, reflectie en samenwerking nieuwe inzichten  

ontwikkelen;
• streven naar een kruisbestuiving door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij elkaar;
• leren staat centraal; werken in een kader van wederzijds vertrouwen en de kans geven 

elkaar op professioneel vlak letterlijk te leren kennen;
• professioneel netwerk opbouwen onder collega’s;
• de collega’s nemen de inzichten mee naar het centrum om hun eigen werking te  

versterken. 

De collega’s van de begeleidingsdienst treden op als procesbegeleider en staan in voor het 
goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken  
thema’s en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Afhankelijk van het netwerk: leden van beleidsteams, coördinatoren, lesgevers.

Doelgroep

Opbouw

Een lerend netwerk komt doorgaans drie keer per schooljaar samen
Het aanbod van deze netwerken wordt gezamenlijk met de deelnemers bepaald.

Afhankelijk van het thema kunnen deelnemers worden gevraagd om aspecten van de eigen 
werking voor te stellen of worden externe sprekers uitgenodigd.

Dit schooljaar staan volgende lerende netwerken ingepland: 
• ICT
• AAV
• NT2
• Moderne vreemde talen
• Coördinatoren technische opleidingen
• Kwaliteitszorg
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Naast deze lerende worden ook volgende inspiratiedagen (1 x per jaar) ingericht:

• afstandsonderwijs
• trajectbegeleiding (voor alle opleidingen)
• secretariaatsmedewerkers 

De data en inschrijvingslink voor deze netwerkdagen worden via mail aan de directieteams 
en opgegeven contactpersonen meegedeeld.

Deelname aan lerende netwerkdagen en inspiratiedagen is doorgaans gratis, tenzij er een 
vergoeding voor eventuele externe sprekers vereist is. 

Wanneer?

Prijs?

Contacteer je pedagogisch begeleider.

Ook deelnemen?
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Netoverstijgende initiatieven
Toelichting

PBD GO! is ook betrokken bij een aantal netoverschrijdende initiatieven.
We geven mee vorm aan de samenwerkingsverbanden tussen de begeleidingsdiensten G-O!, 
Katholiek onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, VOCVO en VDAB.

Voor meer info contacteer je best de GO-begeleider die vermeld staat naast
het netoverschrijdende initiatief, of neem je contact met de regiobegeleider van je CVO

Afhankelijk van het initiatief: leden van beleidsteams, coördinatoren, lesgevers.

Doelgroep

Opbouw

• Geletterdheid (Tania – Sarah – Davy)
• Lerend netwerk Personenzorg (Davy)
• NT2 – www.NT2020.be (Sarah)

• trajectbegeleiding
• richtgraad 3 & 4
• verlengde trajecten
• Sector 2 - NT2 – VDAB 
• Expertise uitwisseling geïntegreerde trajecten
• Expertise uitwisseling aanvangsbegeleiding

• Lerend netwerk OKOT/BKOT – VDAB (Davy)
• Lesgevers in de gevangenis (Davy)
• EVC (Tania)
• AAV (Tania – Sarah – Davy)

De data en inschrijvingslink voor deze netoverschrijdende initiatieven worden via mail aan de 
directieteams en opgegeven contactpersonen meegedeeld.

Wanneer?

Deelname aan de netoverschrijdende  initiatieven is doorgaans gratis, tenzij er een vergoe-
ding voor eventuele externe sprekers vereist is.

Prijs?

Contacteer je pedagogisch begeleider.

Ook deelnemen?
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Collegiale visitaties
Toelichting

Bij een collegiale visitatie komen speciaal daartoe gevormde teams, bestaande uit directies, 
coördinatoren, lesgevers, en eventueel cursisten van 3 of 4 centra op vrijwillige basis beurte-
lings bij elkaar op bezoek voor een 3-tal dagen.

Doel van het bezoek is om – op basis van een uitgeschreven werkwijze – de werking en kwali-
teit van een centrum te bespreken. Om het vertrouwen van de groepen niet te schaden wordt 
hiertoe uiteraard een deontologische code opgesteld waaraan de deelnemers zich verplicht 
dienen te houden .

Het team stelt gerichte vragen en verzamelt informatie over de kwaliteit van het bezochte 
centrum en de inspanningen die dit centrum levert om die kwaliteit te borgen of te verbete-
ren.
Ze geven hierover een waardeoordeel en doen aanbevelingen om de kwaliteit in het gevisi-
teerde centrum verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Een collegiale visitatie wordt vaak netoverschrijdend georganiseerd, maar kan op verzoek van 
enkele centra ook binnen het GO! worden begeleid.
Als alternatief voor de uitgebreide collegiale visitatie is het mogelijk om een verkorte versie te 
organiseren van 1 dag tussen bijvoorbeeld 2 GO! centra.

vakgroepen van verschillende (netoverschrijdende) centra.

Doelgroep

Tijdens een collegiale visitatie wordt gedurende een vooraf te bepalen periode (meestal 3 
werkdagen) een bezoek aan een centrum georganiseerd. 

Voorbereidende Opleidingsdag 
Om de deelnemers beter te leren kennen, een eerste blik te werpen op de deontologische 
code en vooral om de focus te bepalen van de visitatie. Deze focus blijft voor de deelnemen-
de centra hetzelfde.

Verloop van de visitatie
Kennismaking met / rondleiding in het bezochte centrum
Ondertekenen van de deontologische code

Bronnenanalyse 
De bezoekers verdiepen zich in het materiaal van de opleiding: lesmateriaal, evaluaties, 
slaagcijfers, … Dit alles om zich een goed beeld te kunnen vormen van de opleiding die wordt 
bezocht.

Teamoverleg 
Meermaals tijdens de visitatie zullen de commissieleden
overlopen wat ze hebben gezien, gelezen, … Op basis van dit teamoverleg
wordt later een goed verslag vorm gegeven.

Opbouw
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Panelgesprekken
We gaan in een diepgaand gesprek doorvragen naar de werking van het centrum en van de 
opleiding, spreken met cursisten over hun ervaringen, betrekken eventuele derden, …

Shadowing 
De commissieleden kijken mee over de schouders van een rechtstreekse collega. Leerkrachten 
volgen een les bij andere leerkrachten, de directies gaan elkaars beleid wat dieper bekijken, …

Rapport
Uiteindelijke doel van de visitatie is de interne kwaliteitszorg te verbeteren. Dat gebeurt door 
op het einde van elke sessie aan het bezochte centrum een rapport mee te geven over de 
domeinen in de focus.  

Alle informatie over de geplande collegiale visitaities wordt via mail aan de directieteams 
meegedeeld. 

Zelf een collegiale visitatie aanvragen?
Contacteer je pedagogisch begeleider.

Ook deelnemen?

18



Workshop: omgaan met verschillen in je klas – Ik differentieer in 
de taalopleidingen.
Toelichting

Tijdens deze workshop word je ondergedompeld in het differentiëren voor taalopleidingen  
in het volwassenenonderwijs. Zowel de voorbeelden als de aanpak zijn verbonden aan dit 
bruisend thema. 

Je onderzoekt waar differentiatie in je klas nodig is en wat je al doet. Je lesopbouw wordt 
met een differentiatiebril grondig overlopen. Je kan vervolgens opdrachten aanpassen in 
functie van de doelgroep. Via een model krijg je de mogelijkheid om ook te differentiëren in 
je evaluaties. Maximale leerkansen dus voor elke cursist. 

Gedurende deze workshop kan je regelmatig expertise uitwisselen. Deze workshop duurt 3 
uur en wordt begeleid door Marlène Rasier, docente Fran bij CVO Cursa en zelfstandig  
navormer.

Docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs.

Doelgroep

Deze workshop wordt ‘op maat’ in jouw instelling gegeven. 

VRAAG ZE HIER AAN

Waar en wanneer?
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Workshop: vaardigheden combineren - communicatief 
vaardigheidsonderwijs voor taalopleidingen 

Toelichting

Je hoort interessant nieuws via radio, nieuws dat je later met collega’s bespreekt. Je leest een 
interessant artikel in een magazine waarover je chat met vrienden. Het is de realiteit dat je 
vaardigheden spontaan combineert, dat je kennis integreert in een communicatieve situatie. 
En in de klas? Communicatief vaardigheidsonderwijs is de uiteindelijke doelstelling van het 
taalonderwijs. 

Tijdens deze vormingsmodule boots je, via activerende werkvormen, deze realiteit op verschil-
lende - soms speelse - manieren na. De inspirerende ideeën kan je met elk handboek combi-
neren en je kan ze gebruiken voor uiteenlopende doelen en op verschillende momenten in je 
les. De nieuw opgedane kennis probeer je ter plekke uit en kan je al meteen van de nodige 
feedback voorzien. 

Deze workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door Marlène Rasier, docente Fran bij CVO 
Cursa en zelfstandig navormer.

De data en locatie worden in onderling overleg bepaald.

Waar en wanneer?

Deze workshop wordt ‘op maat’ in jouw instelling gegeven. 

VRAAG ZE HIER AAN

Hoe inschrijven?
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Workshop: coöperatieve werkvormen en feedback voor de 
taalopleidingen  
Toelichting

Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn 
cursisten? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn 
cursisten vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan? 

Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de  
motivatie van je cursisten kan vasthouden of zelfs verhogen. Kleine technieken komen aan 
bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer 
“ruimte” creëert voor observatie. Je cursisten leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaar-
schap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen 
enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van 
feedback.
De activiteiten zijn niet methode-gebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en 
voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 

Deze Workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door Marlène Rasier, docente Fran bij CVO 

Docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs (ook TKO).

Doelgroep

Deze workshop wordt ‘op maat’ in jouw instelling gegeven. 

VRAAG ZE HIER AAN

Hoe inschrijven?
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Opleiding: Talenbeleid binnen de meertalige realiteit in het 
Volwassenenonderwijs
Toelichting

Een steeds grotere instroom van anderstalige cursisten en cursisten met taalhindernissen 
confronteert ons met het talige aspect van ons lesmateriaal. Hoe zorg je ervoor dat schrif-
telijk cursusmateriaal aangepast is aan de taalbehoeftes van je cursisten, zonder afbreuk te 
doen aan het niveau van de vakopleiding? 

Vanuit praktijkvoorbeelden van collega’s leer je technieken om cursusmateriaal toegankelijker 
te maken

Neem een kijkje via de link:  https://pro.g-o.be/kalender/detail/4813/8866 

Gezien het beperkte aantal plaatsen wordt voorrang gegeven aan de deelnemers van het PI 
Inclusie in het volwassenenonderwijs.

Vakgroepen, Coördinatoren, Lesgevers.

Doelgroep

Hoe inschrijven?
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Opleiding: leiding geven aan cursisten in het VWO
Toelichting

Iedere docent in het volwassenenonderwijs wil lesgeven aan prettige groepen en elke cursist 
wil deel uitmaken van een fijne klas. 

Als docent ligt het binnen je mogelijkheden om een veilig klimaat te scheppen waarin ieder-
een aan zijn trekken komt zonder de anderen te schaden. Of om het tij te keren als de sfeer 
verzuurd is. Het herkennen en beïnvloeden van de verschillende fases die een groep door-
maakt, is daarbij een grote hulp. 

In deze cursus wordt door Dominique Roos aan de hand van praktische voorbeelden, uitge-
legd hoe je gebruik kan maken van de principes van groepsdynamica om een constructief 
klimaat te creëren. Er wordt daarnaast voldoende tijd voorzien om eigen casussen in te 
brengen.

Deze workshop wordt ‘op maat’ in jouw instelling gegeven.  

VRAAG ZE HIER AAN

Hoe inschrijven?
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