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Basistool: De juiste nascholing 
Hoe vind ik de juiste nascholing?  
BC:  5. De leraar als onderzoeker/innovator 

6. De leraar als inhoudelijk expert 
Uiteraard kunnen nascholingen over alle andere BC’s gaan.  

Wanneer?  Je bent nu al even aan het werk en je zoekt inspiratie en nieuwe ideeën om jezelf 
verder te ontwikkelen.  
Je kreeg van je directie de vraag welke nascholing je dit jaar graag wilt volgen.  

B-kant    
 Blik terug Waarover heb je je de afgelopen tijd veel vragen over 

gesteld en vind je niet meteen een antwoord?  
Kijk eens terug naar je Startkracht!-portfolio. Wat valt op? 
Wat geeft je goesting om bij te leren?  

 Vat-je talent Waar wil je mee bezig zijn?  
Welk thema ligt je nauw aan het hart? 
Waar komt de goesting vandaan om je bij te scholen? 

 Formuleer je 
droom 

Wat boeit je?  
Wat wil je uitproberen?  
Waarin wil je expertise ontwikkelen?  
Waar wil je in uitmunten?  

 Bepaal je koers Wil je iets proeven?  
Kies dan voor kortere bijscholingen, workshops of 
studiedagen. 
Proeven doe je meermaals per jaar over verschillende 
thema’s heen.  
 
Wil je je verdiepen in een thema of domein?  
Kies dan voor vormingen van verschillende dagen.  
 
Wil je je echt gaan specialiseren met misschien effect  op je 
loopbaan en je professionele situatie?  
Kies dan voor langer durende vormingen zoals 
postgraduaten, bachelor-na-bachelors.  
Je specialiseren heeft een grote weerslag op wie je bent en 
in de toekomst zult zijn als professional.  
Je ontwikkelt nieuwe competenties die je in staat stellen om 
je werk anders en meer kwaliteitsvol uit te voeren.  
 
Wanneer je duidelijk zicht hebt op waar je je wilt in 
professionaliseren en hoe, ga dan met je concrete plannen 
naar je directie. Concrete afspraken zullen gemaakt moeten 
worden rond planning, tijdsinvestering en eventueel 
budget. Bespreek tegelijk hoe jou leren zichtbaar gemaakt 
kan worden en een bijdrage kan zijn voor de school.  

 Actie!  Voer uit!  
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Hulp bij 
Actie! 

  

Hoe?  Ga op zoek in brochures en op internet naar interessante vormingen.  
Inhoud  Waar kan je starten bij het zoeken naar een nascholing? 

• De verschillende koepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten 
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-
wetenschap/onderwijsaanbod/officieel-en-vrij-onderwijs-
onderwijsnetten-en-koepels 

• Departement onderwijs 
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-
onderwijs/nascholing-voor-onderwijspersoneel  

• De hogescholen en universiteiten bieden ook heel wat aan.  
Bvb De Arteveldehogeschool:  
http://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren/  
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen//type/bachelor-na-
bachelor 
  
Deze lijst is niet exhaustief.  

 


