
VERSCHILLENDE 
FORMULES MET MEER 
EFFECT OP DE KLASVLOER

DOELGERICHT, 
PRAKTISCH, HAALBAAR  
ÉN MET EFFECT!
Vlajo reikt praktische handvatten aan om als school onderwijs in  
te richten waar het leren en het leven een plaats krijgen.

Bij iedere workshop en traject hoort een digitaal kenniscentrum  
waarop je materialen terugvindt die gemakkelijk kunnen aangepast 
worden aan de eigen schoolcontext. Dit kenniscentrum wordt voort- 
durend geactualiseerd door het team basisonderwijs om een antwoord 
te kunnen blijven bieden op de vragen die leven in het werkveld. 
 

     

Trajecten op maat van de school 
Om met de inhouden en tools aan de slag te gaan op het niveau van 
de klas en de school, kan een ondersteuningstraject op maat van 
de school uitgewerkt worden. Een traject wordt steeds door een 
vrijblijvend intakegesprek voorafgegaan.

Individuele nascholingen in samenwerking met 
diverse nascholingscentra in heel Vlaanderen

Teamgerichte nascholingen  
bij u op school

Vlajo praatcafé 
Netwerkevent waar je volop van gedachten 
kunt wisselen en ideeën kunt delen.

Online ondersteuning.  
Naast gebruiksklare tools in het digitale 
kenniscentrum biedt Vlajo ook online 
ondersteuning aan. (mail, Skype)

MEER INFO 
Jurn Van den Meerssche 

Hoofdcoördinator Basisonderwijs

Vlajobasis@vlajo.org 

0492/73 05 53

Innovatie- en Incubatiecentrum

Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

www.vlajo.org

Workshops  
en trajecten

VOOR DE HELE BASISSCHOOL

die ‘alle’ leerlingen  
laten groeien in  

het leven en het leren.

structurele partners

Clicla
EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

partners

met de steun van

regionale partners



ONDERNEMENDE 
PROJECTEN
Vlajo’s talentenstage (project derde graad BaO,  

eerste graad SO)

Wat als je leerlingen een keer meedraaien in een winkel 
of organisatie? Welke kwaliteiten zouden ze bij zichzelf 
ontdekken? Tijdens interactieve lessen bereiden leerlingen 
zich voor op een talentenstage. Samen met een droomcoach 
gaan ze gedurende één voormiddag aan het werk om hun 
kwaliteiten in de verf te zetten en betere keuzes te kunnen 
maken.

Wil je meer weten over dit project? 
Mail Talentenstage@vlajo.org
Aankondiging voor inschrijvingen verschijnt in de Vlajo- 
nieuwsbrief en digitale nieuwsbrief van Klasse (lerarendirect)

KLEUTERONDERWIJS
Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Hoe bouw je een sterke speel- en leeromgeving uit? Hoe 
richten we ondernemende hoeken in?  Waar zit het even-
wicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen? Na deze 
workshop kijk je beslist anders naar jouw hoeken.

Onthaal centraal 

Hoe richt ik een onthaalmoment in waar plannen, terug-
blikken, doen en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een 
open onthaal willen we het initiatief van kleuters vergroten 
en hun zelfstandigheid stimuleren.  Het open onthaal is 
praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. Geen wachten-
de kleuters meer, maar ondernemende activiteit vanaf het 
eerste moment.

Evalueren in de kleuterklas 

Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leerkracht 
wilt beoordelen? In deze workshop bieden we alle kleuters 
een taal aan met woorden en bewegingen. Kleuters leren 
zo kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan. Je krijgt 
ook tools mee om met meer focus alle kleuters te kunnen 
opvolgen.

LAGER ONDERWIJS
Binnenklasdifferentiatie

De context, onze leerlingen en ons leerplan bepalen meer 
dan ooit onze aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve 
klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde 
instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de 
individuele noden van de kinderen. We hechten bijzonder 
veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende 
vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in 
een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven.

Evalueren en groeigericht rapporteren

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een 
kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en 
visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal 
als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in 
kaart te brengen. De ‘growth mindset’ en ‘eigenaarschap 
van leerlingen’ staan hierbij centraal. Weinig planlast en 
vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele 
groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Doe het eens op mijn manier! Differentiatie in stijl 

Sommige leerlingen leren door veel vragen te stellen, 
anderen leren al doende. Lesgeven vanuit één voorkeurstijl 
levert bijgevolg een lager leerrendement op. Een 
combinatie van verschillende stijlen zal het leerproces 
krachtiger maken rekening houdend met het doel dat je wilt 
bereiken. Tijdens deze actieve workshop krijg je kapstokken 
aangereikt om ruimer naar jouw lessen en kinderen te 
kijken. Dit alles aan de hand van de leerfasen van Kolb.

Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas

Maak kennis met eenvoudige en haalbare werkvormen 
om alle leerlingen actiever te betrekken en het ‘leren van 
en met elkaar’ meer kansen te geven tijdens je lessen. 
Daarnaast verken je ook heel wat organisatorische 
tips en werkvormen om meer rendement te halen uit 
groepswerken. In het kenniscentrum krijg je toegang tot 
ideeën en tools om meteen aan de slag te kunnen gaan.

Zelfstandig aan de slag met contractwerk 

Contractwerk mag er niet ‘nog eens bovenop’ komen. De 
organisatievorm biedt mogelijkheden om gedifferentieerd 
aan het werk te gaan, maar is ook uitermate geschikt om 
zelfstandigheid te vergroten en planmatig te leren werken. 
Ondernemend leren ten top! Tijdens deze praktische 
workshop worden heel wat organisatorische tips aangereikt 
voor de verschillende vormen van contractwerk en krijg je 
een aanzet om een groeilijn op te stellen voor de 6 leerjaren. 

Kinderen leren vliegen met de vleugels van de 

toekomst. (KO + LO)

Tijdens deze actieve workshop  maak je kennis met 
kant-en-klare projecten en concrete materialen die de 
ontwikkeling van zelfsturing en ondernemend gedrag 
bevorderen. Hoe kun je competenties ontwikkelen die 
belangrijk zijn voor onze kinderen in de 21ste eeuw? 
Volgende projecten komen aan bod: De Vlajo Droomfabriek 
(ondernemende lesthema’s) – De Ondernemerskoffer – 
Studio Talentis (werken rond ondernemende competenties).


