
PRAKTISCHPRAKTISCH

LOCATIE: Campus Arteveldehogeschool Sint Amandsberg, 
J. Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg
KOSTPRIJS: 75eur/vormingstraject
INSCHRIJVEN: via de website www.PJKacademie.be

Op zoek naar vormingOp zoek naar vorming
voor jou of jouw organisatie?voor jou of jouw organisatie?

Ben je op zoek naar vorming voor jou?   De PJK Academie voor Opvoeding en Coaching start met 
een open aanbod! Kijk hieronder voor de eerste vormingen in ons aanbod.
Ben je op zoek naar vorming voor jouw organisaƟ e?   De PJK Academie voor Opvoeding en
Coaching hee   een divers aanbod voor de sectoren waar gewerkt wordt met kinderen en jonger-
en. Contacteer ons via PJKacademie@arteveldehs.be of www.PJKacademie.be 

VORMING WANNEER VOOR WIEVORMING WANNEER VOOR WIE

BUITENgewoon kinderspel Traject van twee halve dagen: Kinderbegeleiders,
Dursun Akbel - Xzekoo 4/11/2018 & 6/12/2018 leerkrachten,
  (team)coaches
  
Coaching op de werkvloer Volledige dag Leidinggevenden van een
Vicky Cauwels 12/10/2018 team, coaches,… 

Risicovol spel? Het leren is Traject van een volledige dag Leidinggevenden van een
aan de durvers! & een halve dag: team, coaches,…
Helena Sienaert 8/11/2018 & 13/12/2018

Het kind en zijn vele Traject van twee halve dagen: Kinderbegeleiders, leer-
muzische talen 8/01/2019 & 15/01/2019 krachten, (team)coaches, 
Ann Steverlynck  leidinggevenden,…
   
In verbinding aan de slag Volledige dag: Leidinggevenden van een
bij burn-out 25/10/2018 team, coaches,…
Cecilia De Winter

Stapsgewijs innoveren Volledige dag: Leidinggevenden van een
Karolien Huylebroek 8/10/2018 team, coaches,…

Open aanbod voor 2018:Open aanbod voor 2018:

Passen de bovenstaande momenten 

niet voor jou, maar ben je wel

geïnteresseerd? Stuur een mailtje 

naar PJKacademie@arteveldehs.be 

en je wordt op de hoogte gehouden 

in de toekomst!



Buitenspelen met kinderen? Ja, graag! Maar… hoe doe je dit met een groep kinderen? Hoe 
kan je dit best organiseren? Wil je wel graag naar buiten maar heb je geen inspira  e om iets 
te doen? Houd je dan maar vast aan de takken van de bomen!
In deze workshop krijg je ideeën bij de verschillende face  en van het buitenspelen met kin-
deren het hele jaar door. We hebben het onder andere over toff e ac  viteiten, de veiligheid 
en organisa  e alsook over het aanbieden van verschillende uitdagingen in het buitenspelen.
Na deze workshop weet je hoe jij aan de slag kan met buitenspel en ben je heel wat  ps en 
tricks rijker over hoe je buitenspel kan realiseren.

Begeleiders die zichzelf doelen stellen om te groeien in hun job, een droom van elke leiding-
gevende! Maar welke rol speel je daar als verantwoordelijke zelf in? Hoe kan je al coachend 
de impact op de kwaliteit van het werk en op het welbevinden van je medewerkers verho-
gen? 
In deze workshop word je sterker in het uitlokken en s  muleren van leren bij medewer-
kers. Je ervaart hoe ‘vragen stellen’ een krach  g middel is om leren te s  muleren en hoe 
je van dagdagelijkse interven  es coachende tussenkomsten kunt maken. Je waarderende 
en explorerende vaardigheden worden aangesproken waardoor je al coachend naar huis 
vertrekt!

Een collega is een  jdje afwezig door burn-out… Het klinkt niemand on-
bekend in de oren. Maar hoe kan je de terugkomst van die collega nu 
best voorbereiden en hoe kan je preven  ef aan de slag om burn-out te 
voorkomen? Deze vorming gee   jou inzicht in de verschillende face  en 
van burn-out. We baseren ons hierbij onder meer op de resultaten van het 
Team@Work-onderzoek van de Arteveldehogeschool over re-integra  e na 
burn-out.
Je gaat naar huis met heel wat Ɵ ps & tricks en een aantal tools die helpen om het begrip 
voor elkaar te vergroten en om de communicaƟ e tussen medewerker, team, leidinggevende 
en organisa  e die geconfronteerd worden met burn-out op gang te brengen of ‘warm’ te 
houden. 

BUITENGEWOON KINDERSPEL - BUITENGEWOON KINDERSPEL - Dursun AkbelDursun Akbel

COACHING OP DE WERKVLOER - COACHING OP DE WERKVLOER - Vicky CauwelsVicky Cauwels

IN VERBINDING AAN DE SLAG BIJ BURN-OUT -IN VERBINDING AAN DE SLAG BIJ BURN-OUT -
Cecilia De WinterCecilia De Winter

4/11/2018 & 6/12/2018
4/11/2018 & 6/12/2018

12/10/201812/10/2018

25/10/201825/10/2018



Risicovol spel hoort bij het spontane spel van kinderen. Via 
getuigenissen en beeldmateriaal uit het onderzoeksproject 
RePLAY Toddler van de Arteveldehogeschool tonen we hoe 
risicovol spel zeer waardevolle leermomenten kan opleveren 
voor kind(eren) en begeleider(s).  
Met gepaste ondersteuning maken begeleiders risicovol spel tot een educa  ef moment met 
blijvende aandacht voor veiligheid. Maar hoe ondersteun jij je team(s) met diverse begelei-
derss  jlen hierin? Je gaat de noden in jouw team(s) na. 
Je maakt kennis met de ontwikkelde tool(s) uit het onderzoeksproject RePLAY Toddler en 
maakt een plan voor een ondersteuningstraject met jouw team(s). In de tussenperiode ga je 
alvast aan de slag met dit plan.  

Wat zeggen kinderen ons? Wat tonen ze ons? Wat zijn 
ze aan het ontdekken, onderzoeken? Welke muzische 
signalen zien we? Hoe kunnen we onze ac  viteiten base-
ren op die signalen? In deze vorming gaan we zelf aan de 
slag met de signalen van kinderen door te observeren via
video-materiaal. We houden rekening met de autonomie 
van de kinderen en leggen meer nadruk op het proces dan 
het product. Educa  eve ondersteuning ten top dus! 
Wat zijn de do’s en dont’s? Je ontdekt het allemaal in deze sessie en ervaart persoonlijk hoe 
je een leuke muzische ac  viteit kunt maken door verrijkende en verdiepende spelprikkels 
te geven.

Vernieuwing, verandering, inspelen op trends, uniek zijn, … Er wordt veel verwacht van een 
organisa  e anno 2018. Hoe kan je als organisa  e inspelen op al wat lee   in en rond jouw
organisa  e? We innoveren door kleine stappen te ze  en. We gaan aan de slag met de Inno-
vator-Generator, een ondersteunend instrument ontwikkeld door de Arteveldehogeschool. 
Na deze workshop zie jij mogelijkheden en kansen om te innoveren en kan je de eerste 
stappen richƟ ng innovaƟ e ze  en.

RISICOVOL SPEL? Het leren is aan de durvers! -RISICOVOL SPEL? Het leren is aan de durvers! -
Helena SienaertHelena Sienaert

HET KIND EN ZIJN VELE MUZISCHE TALEN -HET KIND EN ZIJN VELE MUZISCHE TALEN -
Ann SteverlynckAnn Steverlynck

STAPSGEWIJS INNOVEREN -STAPSGEWIJS INNOVEREN -
Karolien HuylebroekKarolien Huylebroek

8/11/2018 & 13/12/2018
8/11/2018 & 13/12/2018

8/8/01/2019 & 15/01/2019
1/2019 & 15/01/2019

8/10/20188/10/2018



PJK Academie voor Opvoeding en Coaching
J. Gerardstraat 18, 9040 Gent-Sint-Amandsberg
Tel +32 9 234 88 00
PJKacademie@arteveldehs.be


