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Startkracht! is een professioneel ontwikkelingsinstrument 
en werd ontworpen in samenspraak met de verschillende sta
keholders in aanvangsbegeleiding: in het bijzonder de starten
de leerkrachten, pedagogische begeleiding, lerarenopleiders, 
directies, coördinerende directies. Het is een instrument waar
bij de startende leerkracht eigenaar is van zijn leren en dat de 
mogelijkheid biedt om begeleiding vanuit diverse invalshoeken 
af te stemmen op zijn eigen ervaren noden. 

PJK Academie voor Opvoeding en Coaching:

Versterken, verbinden, verrijken
Ben je op zoek naar versterking van professionals die werken 
met en voor kinderen, jongeren en hun gezinnen? 

De PJK Academie voor Opvoeding en Coaching zet actief in op 
het verbinden van verschillende actoren, praktijken en 
thema’s in het boeiende veld van opvoeding. Samen nieuwe 
kennis en inzichten creëren betekent een verrijking in twee 
richtingen: enerzijds voor een breed werkveld en anderzijds 
voor onze eigen bacheloropleiding. We bouwen mee aan een 
positieve en toekomstgerichte samenleving met een krachti
ge plaats voor kinderen, gezinnen, en professionals die met 
hen werken.

Vorming met impact.
De inhoud van onze vorming is actueel en onderbouwd. (Eigen) 
onderzoek is een motor daarvoor.

We garanderen impact door in elke vorming te vertrekken van
uit een ondernemende en onderzoekende houding bij 
alle betrokkenen. Deelnemers en lesgevers gaan samen actief 
aan de slag. Inhouden worden niet louter gepresenteerd maar 
dynamisch verwerkt met relevantie voor de eigen praktijkcon
text en/of de eigen professionele ontwikkeling.

https://sites.arteveldehogeschool.be/pjkacademie/

Partners in leren:

Navormingen
› eenmalige praktijkgerichte navormingen
› korte professionaliseringstrajecten
› opleidingsonderdelen uit een langer traject
›  dienstverlening in het kader van lopende  

onderzoeksprojecten
› begeleiding en coaching op maat van jouw team of school

Trajecten bij jou op school of voor jouw bedrijf
De lerarenopledingen hebben veel ken nis en expertise te bie
den binnen de ruime context van onderwijs en begeleiding en 
willen dit graag delen met het werkveld, scholen en organisa
ties. Ga op zoek naar de domeinen die we ook bij jou, op school 
of in je bedrijf kunnen aanbieden.

Leermateriaal
Hier krijg je een overzicht van documenten uit verschillende 
vormingen en projecten:
https://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/leermateriaal

Startkracht! 

Als praktijkonderzoeker in gesprek gaan met leerkrachten is 
inspirerend maar ook krachtig. Als praktijkonderzoeker heb je 
altijd ook impact, je wordt als coach ervaren.

ONDERZOEKERS: Sofie Michels (Kleuteronderwijs), Giselinde Bracke 
(Pedagogie van het jonge kind), Bart De Lathouwer (Schoolontwikkeling) 
en Leen Permentier (Lager onderwijs)

››››  Download de volledige toolbox op  
https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/

https://sites.arteveldehogeschool.be/pjkacademie/
https://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/leermateriaal
https://sites.arteveldehogeschool.be/startkracht/?

