
 

Bekijk het volledige aanbod 

Vorming internaten 2022-2023: 
JAARTHEMA ‘PARTICIPATIE’ 

 
 

1 

Voor opvoeders en beheerders 
Titel Inhoud Datum Bijdrage 
Regionale 
studiedagen 
‘participatie’ 
 

Tijdens deze regionale studiedag buigen we ons samen over het thema 'participatie'. 
• Wat is concreet mogelijk binnen de context van een internaat? 
• Hoe kunnen we constructief samenwerken? 
• Waarrond willen we eigenlijk meer inspraak geven? 
• Wat zou een ouder- en/of internenraad kunnen betekenen? 
• Hoe begin je daarmee? 

30/09/2022 – Dod Hasselt 
09.30 – 15.30 uur  
 
14/10/2022 – Sint-Baafshuis 
Gent 
09.30 – 15.30 uur 

€ 80,00 

Leercoaching I: 
Begrijpen van het 
leerproces. Welke 
studiestrategieën 
werken écht? Hoe 
organiseren we onze 
studie best? 

De context van internaten zijn sterk veranderd doorheen de tijd. Internaten werken vaak met steeds 
meer scholen samen en onthalen internen uit verschillende studieniveaus en met verschillende (soms 
uitdagende) zorgvragen. De logistieke uitdagingen die deze samenwerking met meerdere scholen met 
zich meebrengen, doen internaatteams beseffen dat de organisatie en de bestaande manier van 
begeleiding tijdens de studiemomenten vaak niet meer toereikend zijn om de jongeren een gepaste 
ondersteuning te bieden. 

16/09/2022 – Brussel 
10.00 – 15.30 uur 

€ 20,00 

Leercoaching II: Als 
leren moeilijk blijft 
gaan: begrijpen van 
achterliggende 
redenen en 
motivatieproblemen 

Tijdens dit initiatief leer je beter begrijpen waarom sommige internen, ondanks een kwaliteitsvolle 
studiecontext en het aanreiken van effectieve leerstrategieën, toch blijven worstelen en niet goed 
tot leren komen. Het kan gaan om motivatieproblemen, of een deficiet van de executieve functies, 
maar ook ingrijpende persoonlijke ervaringen kunnen het leren bemoeilijken. 

07/10/2022 – Brussel 
10.00 – 15.30 uur 

€ 20,00 

Omgaan met 
moeilijk gedrag 

Tijdens dit initiatief leer je anders kijken naar moeilijk gedrag , en wat een stevige maar verfijnde 
pedagogische houding hierin kan betekenen. 
 
Je leert werken rond en met grenzen, maar vooral wat preventief en curatief handelen hier heel 
concreet kan inhouden. 

18/11/2022 – Brussel 
10.00 – 15.30 uur 

€ 20,00 

Opvolging 
ontwikkeling 
internen 

Tijdens dit initiatief komen we per regio samen om te begrijpen wat er van ons verwacht wordt als 
het gaat over het opvolgen van de ontwikkeling van onze internen. 
 
We ontdekken wat het ondersteunend opvolgen van de ontwikkeling betekent en wat valkuilen 
kunnen zijn. 
 
We kijken wat we nu al doen en durven onze aanpak aftoetsten aan een aantal onderbouwde 
principes die door mensen uit het werkveld (opvoeders en beheerders samen) zijn opgesteld. 

30/01/2023 – Mechelen 
10.00 – 15.00 uur 
10/02/2023 – Sint-Truiden 
10.00 – 15.00 uur 
14/02/2023 – Ledeberg 
10.00 – 15.00 uur 
17/02/2023 – Waregem 
10.00 – 15.00 uur 
 
Digitaal opvolgmoment 
08/05/2023 of 15/05/2023 
10.00 – 12.30 uur 

€ 20,00 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052124
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052124
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052124
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051838
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052229
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052123
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052123
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051802
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051802
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051802
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Voor Opvoeders    
Titel Inhoud Datum Bijdrage 
Basisvorming 
startende opvoeders 

Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de 
opvoeder. Internaatsopvoeders komen vanuit een verschillende opleiding of achtergrond terecht in 
het internaat. 
 
Je krijgt een zicht op de unieke opdracht van een onderwijsinternaat als partner in opvoeding en je 
rol als opvoeder hierin. 
 
Hoe kan je als opvoeder vanuit het eigen opvoedingsproject het internaat tot een warme en 
participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen voor de internen? 
 
Tijdens deze basisvorming krijg je de noodzakelijke handvatten aangereikt om aan de slag te gaan in 
jouw nieuwe context. 

10/10/2022 – Gent 
09.30 – 15.30 uur 

 € 20,00 

Traumasensitief 
opvoeden 

We merken dat er steeds meer internen zich aanmelden op internaat die een serieuze rugzak 
meedragen. 
 
Deze kinderen en jongeren worden soms makkelijk getriggerd en vertonen dan in groep heel moeilijk 
gedrag. 
 
De opvoeder die zich in zo’n situatie bevindt, merkt dat de gewone opvoedstrategieën niet werken 
bij deze kinderen, maar eerder de situatie doen escaleren. Toch moeten ze ook op zo’n momenten 
verder met de groep én de intern in kwestie. 

21-22/12/2022 
Hotel Aazaert Blankenberge 

 € 195,00 

Krachtontwikkeling 
bij internen 
stimuleren: inzetten 
op zelfredzaamheid 
en zelfsturing 

Wil je graag ontdekken op welke krachten van de internen je als opvoeder je bewust kan inzetten en 
hoe je dat best doet? Dan is dit seminarie iets voor jou! 

29-30/03/2023 
Hotel Aazaert Blankenberge 

 € 195,00 

Workshop: een rijk 
en boeiend 
activiteitenaanbod 
uitbouwen – van 
opvoeders voor 
opvoeders 

Tijdens dit initiatief kan je vanuit eerste hand leren hoe ervaren opvoeders aan de slag gaan met het 
uitbouwen van een tof, doordacht, breed en rijk activiteitenaanbod voor je internen. 
 
Je krijgt veel concrete tips en inspirerende ideeën om dan zelf ermee aan de slag te gaan. 

3/03/2023 – Ledeberg 
10.00 – 15.00 uur 

 € 20,00 

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052450
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052450
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051862
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051862
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052279
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052279
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052279
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052279
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052279
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051795
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Voor Beheerders     

Titel Inhoud Datum Bijdrage 
Basisvorming 
nieuwe beheerders 

Als startende internaatsbeheerder kom je in een boeiende context terecht die heel 
wat uitdagingen met zich meebrengt. 
 
Hoe kan je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat tot een warme 
en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen met je team? 
 
Deze opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning. 
 
Met deze opleiding willen we je de nodige handvatten bieden om je opdracht op een 
kwalitatieve manier te kunnen waarmaken. 

22/09/2022 – Brussel 
09.30 – 15.30 uur 
11/10/2022 – Digitaal 
09.30 – 15.30 uur 
24/01/2023 – Brussel 
09.30 – 15.30 uur 
02/06/2023 – Brussel 
09.30 – 15.30 uur 

€ 80,00 

Seminarie 
beheerders 
‘Participatie 
binnen het team’ 

Duurzaam werken aan kwaliteit in het internaat is een zaak van iedereen. 
• Hoe kan je als leidinggevende je teamleden inspireren om bepaalde doelen 

na te streven vanuit gedeeld leiderschap? 
• Hoe kan je de betrokkenheid van alle teamleden verhogen? 
• Hoe faciliteer je participatie en teamwork? Ga er samen over in gesprek aan 

de hand van inzichten en tips tijdens dit seminarie! 

Reeks 1: 
25-27/01/2023 
Hotel Aazaert Blankenberge 
Reeks 2: 
26-28/04/2023 
Hotel Aazaert Blankenberge 
Reeks 3: 
3-5/05/2023 
Hotel Aazaert Blankenberge 

€ 420,00 

Basisvorming 
Welzijn op het 
Werk (WOW) 

Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn? Welke zijn hun verantwoordelijkheden 
en taken in het kader van preventie en welzijn op het werk? In deze 
professionalisering krijg je een antwoord op deze vragen. 

2/02/2023 – Digitaal 
09.00 -12.00 uur 
9/02/2023 – Digitaal 
09.00 -12.00 uur 
3/03/2023 – Digitaal 
09.00 -12.00 uur 
10/03/2023 – Digitaal 
09.00 -12.00 uur 

€ 200,00 

Opleiding 
preventieadviseur 
interne dienst – 
basisvorming niv 3 

• Live 
• Digitaal 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor de eigen leden een opleiding 
preventieadviseur interne dienst – basiskennis (PA3). 

Diverse data € 750,00 
Live in 
Brussel 
 
€ 600,00 
Digitaal 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052449
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052449
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052452
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052452
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052452
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052452
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051349
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051349
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051349
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051337
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Intervisie rond 
medicatie 

We organiseren voor de preventieadviseurs een ondersteuning aan de hand van 
online intervisiesessies.  

Reeks 1: 
6/10/2022 – Digitaal 
08.30 – 10.00 uur 
Reeks 2: 
6/10/2022 - Digitaal 
10.30 – 12.00 uur 

€ 0,00 

 

Vorming evaluatoren 

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. 

Met de vorming evaluatoren die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbieden, nemen we je niet enkel mee in de recente wetgeving maar bieden we kapstokken 

om een eigentijds krachtig personeelsbeleid uit te bouwen. 

Deze opleiding geven we in het schooljaar 2022-2023 als volgt vorm. Het gehele opleidingstraject beslaat vier halve dagen. 

Titel Inhoud Datum Locatie Doelgroep 
Module 1: juridisch-
technisch kader van 
functioneren en evalueren 

• individugericht 
• teamgericht 

De decretale bepalingen rond functioneren en evalueren worden in deze 
module grondig toegelicht. Komt o.a. aan bod: wie kan optreden als 
evaluator, waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal 
onderhandelingscomité, hoe stel je een decretaal correcte 
functiebeschrijving op, waarop moet je letten bij het voeren van 
functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, hoe maak je een 
evaluatieverslag op, hoe verloopt een procedure voor het college van 
beroep … 

Individugericht: 
• 11/10/2022  
• 10/01/2023 
• 28/02/2023 

 
Teamgericht: 
in samenspraak 

Individugericht: 
online 
 
Teamgericht:  
in samenspraak 

Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

Module 2: functioneren en 
evalueren vanuit goed 
werkgeverschap 

• individugericht 
• teamgericht  

De vorming vertrekt vanuit een ruimer perspectief, gekaderd in het belang 
van een integraal en geïntegreerd beleid van loopbaanbegeleiding vanuit 
goed werkgeverschap. Het programma valt daarbij uiteen in drie 
onderdelen: 

• De meerwaarde van een integraal en geïntegreerd HR-beleid. 
• Hoe kan het referentiekader onderwijskwaliteit een opstap 

betekenen richting een kwaliteitsvol(ler) evaluatiebeleid? 
• De plaats en het belang van evaluatie binnen een integraal en 

geïntegreerd HR-beleid.  

Individugericht: 
• 19/10/2022 
• 17/01/2023 
• 08/02/2023 

 
Teamgericht: 
in samenspraak 

Individugericht: 
online 
 
Teamgericht:  
in samenspraak 

Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052113
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052113
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052331
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052342
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052337
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052343
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Module 3 - Werkwinkel 1: het juiste 
gesprek op het juiste moment 

Je kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s. Deze 
werkwinkels bieden we in de loop van het schooljaar 2022-2023 
acht keer aan. Je kiest zelf het moment dat het best past. Het is 
wel belangrijk dat je eerst module 1 en 2 volgde.  
 
Om de interactie te maximaliseren is het juist verrijkend dat de 
deelnemers vanuit verschillende regio’s, achtergronden … kunnen 
aansluiten. Vandaar dat we deze module niet teamgericht 
aanbieden. 

22/09/2022 
20/10/2022 
15/11/2022 
26/01/2023 
28/02/2023 
14/03/2023 
25/04/2023 
24/05/2023  

Fysiek in Gent of 
online 

Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

Module 3 - Werkwinkel 2: 
informatiebronnen voor een 
kwaliteitsvol evaluatiegesprek 

20/10/2022 
15/11/2022 
26/01/2023 
15/02/2023 
16/03/2023 
24/04/2023 

Fysiek of online 
Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

Module 3 - Werkwinkel 3: coaching: 
de evaluator als eerste begeleider 

18/10/2022 
19/10/2022 
15/11/2022 
30/01/2023 
01/02/2023 
03/05/2023 
08/05/2023 

Online 
Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

Module 3 - Werkwinkel 4: 
loopbaanbegeleiding: groeien in je 
loopbaan 

10/11/2022 
14/11/2022 
23/11/2022 
23/01/2023 
31/01/2023 
02/02/2023 
26/04/2023 
02/05/2023  

Fysiek of online 
Directie 
Bestuurder 
Evaluatoren 

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052338
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052339
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052339
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052339
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052340
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052340
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052341
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052341
https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4052341
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Extra aanbod 
Titel  Inhoud Methode Locatie Doelgroep Interesse 
Bezinning op 
internaat 

 Jongeren staan op de drempel van hun 
volwassen leven.  Weldra zullen ze 
uitvliegen om nieuwe horizonten te 
ontdekken en hun plaats te vinden in de 
samenleving. Wat brengt de toekomst?  
Jongeren zijn op zoek naar zin en betekenis 
in hun leven, zodat zij ook voor de wereld 
iets kunnen betekenen.  
Het is meestal vaak na een levenservaring 
die je raakt, dat je behoefte hebt aan be-
zin-ning. Levensgebeurtenissen die raken, 
kunnen mensen met elkaar verbinden en 
zelfs helend werken. 
We willen jongeren de kans geven om 
zichzelf en elkaar beter en dieper te leren 
kennen.  We maken tijd en ruimte voor wat 
hen bezighoudt, voor wat hun leven echt 
waarde en zin geeft, met empathie en 
respect voor ieders mening en overtuiging. 
We besteden ook aandacht aan wat geloven 
vandaag kan betekenen vanuit de bijbels-
christelijke traditie. 

Mix van uitwisseling 
en stiltemoment, 
actieve en ludieke 
werkvormen, humor 
en ernst, binnen en 
buiten, genieten van 
het samenzijn,… 

Bezinning op woensdag 
(13u30 – ongeveer 19 u met 
een vieruurtje tussendoor) 
 
Locatie: af te spreken (een 
locatie of ruimte met een 
religieuze connotatie waar 
we (een deel van de) tijd 
kunnen spenderen, is een 
pluspunt – kan ook op 
internaat zelf) 

Leefgroep zesdejaar 
secundair samen met 
hun opvoeder en ev. 
beheerder  
 
(max 25 pers. ev. 
kunnen vijfdejaars ook 
aansluiten) 

Twee internaten 
kunnen zich 
inschrijven. 
 
Bij interesse graag 
een e-mail naar: 
Anja Dingenen of 
0496 39 51 63. 

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/kwaliteitsontwikkeling-internaten/professionalisering?mainstructuresOuTypeCombinations=%2Fnamedsets%2F75fea99a-e3d6-4b99-b7ae-dbdfeddd2093&positions=%2Fnamedsets%2Fc29d408e-6107-4fd1-b719-e18b2628280a,%2Fnamedsets%2Fc952becd-8e84-4eda-b0d7-967e7033d6da,%2Fnamedsets%2F451cca0f-5fd4-445a-ac56-e6b3de012e15
mailto:anja.dingenen@katholiekonderwijs.vlaanderen?subject=Bezinning%20op%20internaat
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Begeleiding op vraag voor teams van opvoeders en/of beheerders   
Begeleidingstopics rondom de primaire processen: 
• Jongeren begeleiden in het omgaan met verlies (nav scheiding ouders, overlijden van een dierbare, verandering van school, verlies van vriendschappen…): 

methodieken om jongeren taal te geven aan emoties en het bespreekbaar maken van verlies (concrete gesprekstechnieken) 
• Rouw op internaat: het rouwproces begrijpen, jongeren en kinderen begeleiden doorheen de 4 rouwtaken op internaat 
• Kinderen en jongeren en echtscheiding : impact van een echtscheiding  op een kind begrijpen, scheidingslast definiëren,  mogelijke gevolgen, hoe omgaan met 

ouders in een hoog-conflict of complexe scheiding, hoe kinderen hierrond helpen op internaat, komen tot een beleid 
• De stap zetten van een sanctioneringsbeleid naar een herstelgericht, verbindend relatiebeleid 
• De overstap zetten naar een gemengde werking:  wat is zo verschillend aan het opvoeden van meisjes en jongens? 
• Leercoaching – aansturen op zelfredzaamheid : wat is het? wat werkt om beter te kunnen leren? concrete tips en handvaten voor opvoeders die jongeren 

begeleiden tijdens de studie-momenten in het internaat. (1 dag ) 
• Leercoaching implementeren in de werking (2 dagen ) 
• Komen tot een beleid rond suïcidepreventie  (2 à 3 dagen naargelang de noden) 
• Komen tot een beleid rond zelfverwondend gedrag: (2 dagen) 
• Het opstarten van een mentaal welzijnsbeleid 
• Werken aan een pestpreventiebeleid  
• De basis van het werken met ASS op internaat –een helder beeld van wat ASS is - wat vraagt het van ons dan als internaat?  
• Omgaan met moeilijke gebeurtenissen op internaat: hoe verwerken we als team heftige voorvallen? Hoe komen we terug in onze kracht te staan? Hoe gaan we hier 

in de toekomst mee om? 
• Coachen van groepen: hoe als opvoeders groepen kunnen laten doorgroeien en zo de sociale competenties versterken? 
• Inzetten op de persoonlijke ontplooiing van jongeren en kinderen door te spelen met de executieve functies – het tienerbrein begrijpen 
• Voor internen van de lagere school en voor internen van secundair onderwijs 
• Emotionele remediëring installeren in de werking op internaat (traject van een schooljaar met verschillende teamsamenkomsten en opdrachten) 
• Traumasensitief opvoeden. Sommige kinderen en jongeren komen met een zware rugzak aan op internaat. Dit tonen ze vaak door erg uitdagend of verontrustend  

signaalgedrag. De gewone ‘opvoedingsstrategieën’ lijken niet te werken. Trauma leren begrijpen en van daaruit een aangepast handelen als team ontwikkelen, kan 
erg helpend zijn om sneller tot gedragsverandering te kunnen komen. Wat kunnen we doen in een internaatscontext? Waar moeten we op letten. Het gaat om één 
opleidingsdag met ev. een integratiedag nadien indien gewenst - Komend schooljaar (22-23) wordt dit thema in een tweedaags seminarie voor ervaren opvoeders 
aangeboden!  

• Trauma en ASS: hoe help je kinderen met ASS die ook trauma hebben beleefd (1 dag) 
• Hoe internen met ASS ondersteunen in de omgang met hun eigen emoties en die van anderen? (halve dag) 
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Begeleiding op vraag voor teams van opvoeders en/of beheerders   
Begeleidingstopics rondom de secundaire processen:   
• Teambuilding: op een toffe interactieve manier komen tot diepere kennismaking en doelgerichtheid creëren in het team 
• Leren werken met RiK: hoe toets ik mijn werking af aan de 23 kwaliteitsverwachtingen van het RiK en hoe kom ik vandaar tot een actieprioriteitenplanning? 
• Kwaliteitstraject (3 à 4 dagen  rondom de 4 ontwikkelingsdoelen van het pedagogisch Kader+ terugkomdag jaar nadien) 
• ZIN: Zelfevaluatietraject – 360° bevraging rondom (enkele of alle) de primaire en secundaire processen van de internaatwerking (bevraging bij het opvoedersteam, 

internen, ouders, bestuur en externe partners): Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Omzetten van deze info naar concrete acties 
• Professionaliseren van de samenwerking: van het professionaliseren van de communicatie naar professioneel gedrag van iedereen die samenwerkt in het internaat 
• Komen tot een pedagogische visie en ze omzetten naar de praktijk (langer traject- met participatie van opvoeders, internen en ouders) 
• Help! Conflict in het team! Begeleiden en bespreekbaar maken van conflictsituaties in het team (meerdere sessies) 
• Persoonlijke coaching van beheerders rond coachend leidinggeven –tijdsbeheer … 
• Evaluatie van de internaatwerking  - of een bepaald deelaspect 
• Teamzorg: preventief werken aan het welbevinden en energiepeil van de teamleden om burn-out te voorkomen. Hoe pakken we dit best aan? (1 dag) 

Ook kan samen gekeken worden om een pedagogische studiedag een zinvolle invulling te geven die concreet bruikbaar is voor het internaat, naargelang de specifieke 
vragen of uitdagingen die zich stellen in het internaat. Al dan niet zoeken we samen naar een geschikte begeleider. 

Wil je graag meer weten of een vrijblijvend verkennend gesprek  

Mail gerust voor een afspraak: Barbara Vrijdags of 0474 66 50 21. 
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