
KRACHTEN VERBINDEN IN ZORG: 
De leraar in dialoog met andere professionals … 
een meerwaarde!

DONDERDAG 
31 MEI 2012  

Studiedag georganiseerd door

bacheloropleiding logopedie en audiologie en bacheloropleiding toegepaste psychologie van 

Lessius Antwerpen

bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren van Lessius Mechelen, 

Code, expertisecentrum van Lessius Antwerpen 

en LeON, kenniscentrum onderwijs van Lessius Mechelen

SYMPOSIUM



Datum 
donderdag 31 mei 2012 

Doelgroep  
leerkrachten, logopedisten, psycho-
logisch en pedagogisch geschoolden, 
zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders,
graadcoördinatoren, directies en CLB-
medewerkers die een actieve rol spe-
len in het zorgbeleid van een basis- of 
secundaire school

Inschrijven *
www.lessius.eu/leon/studiedag

Kostprijs 
€ 80 (lunch inbegrepen)

Locatie
Lessius Mechelen
Campus De Vest
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen 

Info
LeON, kenniscentrum onderwijs van 
Lessius Mechelen 
tel. + 32 (0)15 36 92 79
leon@lessius.eu

Programma
08.30 uur Onthaal

09.00 uur Verwelkoming en duiding
Sofie Yserbyt, opleidingsverantwoordelijke banaba zorgverbreding en reme-
diërend leren, groep Onderwijs & Vorming Lessius Mechelen

Zorg en onderwijs: recente beleidskeuzes
Theo Mardulier, adviseur bij het Departement Onderwijs en Vorming – 
afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs

Het debat over een nieuw referentiekader voor het omgaan met leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften in het onderwijs loopt al enkele jaren. 
Recent besliste de Vlaamse Regering om een aantal dringende maatregelen 
te nemen in afwachting van een invoering van leerzorg op langere termijn. 
Deze maatregelen worden kort geduid. Hierbij zal ook ingegaan worden op 
de inzet van andere disciplines in het kader van zorg in onderwijs. 

10.15 uur Pauze

10.45 uur Diagnostische protocollen … een hulpmiddel?
Moniek De Keyser, arts-coördinator vrij CLB regio Gent en projectleider Prodia
Christoph De Smedt, zorgcoördinator en medewerker Prodia

Het netoverstijgend project ‘Protocollering van diagnostiek. School en CLB 
samen voor de leerling’, kortweg Prodia, ontwikkelt handelingsgerichte 
diagnostische protocollen in functie van onderwijsgerelateerde zorgvragen 
en onderwijs op maat. We lichten de gebruikte denkkaders en doelstellingen 
kort toe.
Aan de hand van het ‘protocol diagnostiek bij vermoeden van zwakbegaafd-
heid en verstandelijke beperking’ illustreren we hoe diagnostiek gekaderd 
wordt binnen een continuüm van zorg. Hoe kan een protocol voor een 
specifieke doelgroep helpen in een zorgbeleid? Wat betekent protocollering 
voor een school, een zorgcoördinator of leerlingenbegeleider? Doet de 
leerkracht er écht toe? Wat zijn de taken van een school? Hoe werkt de 
school samen met CLB? Hoe afstemmen?

Panelgesprek m.m.v. Moniek De Keyser, Christophe De Smedt, 
Theo Mardulier en Sofie Yserbyt

De sprekers gaan in op vragen van de deelnemers omtrent de kritische 
succesfactoren en mogelijke valkuilen voor een multidisciplinair schoolteam.

12.15 uur Broodjeslunch

13.15 – 14.15 uur Ronde 1 workshops (Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

14.30 – 15.30 uur Ronde 2 workshops (Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 7)

15.30 uur Netwerkmoment, reflectie & feedback

* Na registratie via het digitale inschrijvingsformulier, ontvangt u via e-mail een bevestiging. 
Nadien ontvangt u een factuur van de financiële dienst van Lessius Mechelen, die u voor aanvang 
van de studiedag betaalt. Indien u met opleidingscheques wenst te betalen, gelieve dit duidelijk 
aan te geven bij inschrijving. De betaling moet dan gebeuren tijdens het onthaalmoment. Wie 
inschrijft, betaalt ook, ongeacht de reden van niet deelname. De inschrijving is persoonlijk; bij 
overmacht kan u een vervanger in uw plaats laten deelnemen.



Workshops

Workshop 1 I Praten met ouders op school
Elve Campaerts, bachelor toegepaste psychologie en zorg-
coördinator in de basisschool Sint-Lutgardis te Antwerpen
Eveline Vanmuysen, lector opleiding toegepaste psychologie 
Lessius Antwerpen

De rol van ouders in het onderwijs is de laatste jaren enorm 
veranderd. Een goed contact tussen ouders en school levert 
voordelen op voor iedereen: de school, de ouders en vooral de 
leerling. 
Ouderparticipatie is binnen vele scholen een belangrijk 
aandachtspunt. Toch merken we dat niet elke leerkracht het 
makkelijk vindt om met ouders in gesprek te gaan. Zeker niet als 
de gesprekken verder gaan dan het louter schools functioneren 
van het kind. Binnen deze workshop bekijken we hoe we als 
zorgcoördinator hierbinnen een ondersteunende rol kunnen 
innemen. 

Workshop 2 I De logopedist als 
‘zorgcoördinator’ en als ‘schoollogopedist’: 
visie van enkele mensen uit de praktijk
Heidi Hauquier, logopedist-zorgcoördinator Sint-Jozefinstituut 
Borsbeek
Els Peeters, logopedist-zorgcoördinator ‘t Hofje Hofstade
Marleen Troch, logopedist–schoollogopedist basisscholen Mortsel

We lichten onze concrete taakinvulling als logopedisten, werkzaam 
als zorgcoördinator, toe. Welke visie ontwikkelden we doorheen 
de jaren? Welke accenten leggen we nu? Welke ervaringen kunnen 
we delen? 
Bovendien schetsen we de bijdrage van een schoollogopediste aan 
het zorgbeleid van de Mortselse basisscholen: het opsporen van 
kinderen met problemen op gebied van spraak, taal en gehoor; 
het onderzoeken van kinderen met logopedische problemen; 
controle en nazorg van kinderen met logopedische problemen; 
ondersteunen (geen systematische behandeling) van kinderen met 
lichte logopedische problemen. De inbreng van de deelnemers 
resulteert in een kort debat.

Workshop 3 I Ondersteunen van mondelinge 
taal bij kleuters
Lien Martens, logopediste en lector opleiding logopedie en 
audiologie Lessius Antwerpen 
Ellen Van Den Heuvel, logopediste en lector opleiding logopedie 
en audiologie Lessius Antwerpen

Mondelinge taalontwikkeling is een belangrijk stuk in de complexe 
puzzel van de algemene ontwikkeling van een kind. Aan de hand 
van recente onderzoeksbevindingen staan we stil bij enkele 
ontwikkelingsmijlpalen en leggen de link tussen mondelinge taal 
en ontluikende geletterdheid. Daarnaast geven wij concrete 
tips en hulpmiddelen om taal op een doeltreffende manier te 
stimuleren in de kleuterklas.

Workshop 4 I Zorg-op-maat voor 
de dyslectische leerling vanuit een 
multidisciplinaire benadering
Annelies Aerts, lector opleiding toegepaste psychologie en 
medewerker Code, expertisecentrum Lessius Antwerpen
Charlotte Mostaert, logopediste en medewerker Code, 
expertisecentrum Lessius Antwerpen

In het secundair onderwijs raakt de kennis over dyslexie meer 
en meer verspreid. Heel wat scholen bieden dyslectici reeds 
redelijke aanpassingen, meestal in termen van gestandaardiseerde 
onderwijs- en examenfaciliteiten. We moeten er echter over 
waken dat er niet wordt voorbijgegaan aan de eigenheid en noden 
van elke afzonderlijke leerling. 
Zorg-op-maat impliceert een brede kijk: oog voor de lees- en 
spellingmoeilijkheden van de dyslectische leerling, maar evenzeer 
aandacht voor zijn sterke kanten, mogelijke samenhangende 
emotionele aspecten en beïnvloedende factoren vanuit de 
omgeving. Doorheen de workshop maken we, aan de hand van 
praktische oefeningen, de meerwaarde van een multidisciplinaire 
kijk én aanpak duidelijk. 

Workshop 5 I Het reilen en zeilen in onderwijs 
Katrien Cerpentier, nationaal secretaris COC
Willem Dhollander, provinciaal vrijgestelde COC

Meer en meer worden in het zorgbeleid op school personeelsleden 
ingezet, die niet in het bezit zijn van een diploma van leerkracht. 
In deze sessie geven we hen praktische tips en inzicht in de 
onderwijsadministratie. We bespreken ondermeer de antwoorden 
op volgende vragen: Kan ik terecht in het onderwijs met mijn 
diploma? Wie kan tewerkgesteld worden als zorgcoördinator of 
leerlingbegeleider? Wat zijn de vereiste diploma’s? Wat is het 
verschil tussen een tewerkstelling in een beleidsfunctie en een 
tewerkstelling als leraar? 

Workshop 6 I Op zoek naar het talent van elke 
directielid, elke leerkracht, elk kind:
Het verhaal van Kathee!
Wim Lambrechts, directeur zorgbeleid vzw KT-scholengroep Hasselt
Brigiet Verlaak, directeur externe zaken vzw KT-scholengroep 
Hasselt en pedagogisch directeur Kindercampus ‘Tuinwijk’

Een organisatie, scholengemeenschap die zoekt naar de pas-
sie en talenten van haar medewerkers innoveert en verandert. 
Directies, leerkrachten en leerlingen nemen het eigen ‘leren’ in 
handen en ‘blinken’.
In deze workshop maakt u kennis met een hertekend beleidsplan 
van een scholengemeenschap. De nieuwe missie en beleidsvisie 
probeert leerkrachten, leerlingen en ouders te leiden ‘naar talent 
en bezieling’.

Workshop 7 I Leren in een netwerk, aan de slag 
met een divers palet van talenten 
Wim Lambrechts, directeur zorgbeleid vzw KT-scholengroep Hasselt
Brigiet Verlaak, directeur externe zaken vzw KT-scholengroep 
Hasselt en pedagogisch directeur Kindercampus ‘Tuinwijk’

Deze workshop brengt het verhaal van hoe op het niveau van een 
scholengemeenschap leerkrachten, zorgcoördinatoren en mede-
werkers vanuit een eigen talentverhaal in leercellen worden sa-
mengebracht om van elkaar te leren. Het verhaal biedt aanzetten 
en inspiratie om collega’s met een zorgbrede functie vanuit talent 
en passie te laten leren.
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