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Heb je soms ook het gevoel dat het enthousiasme en de werkvreugde bij zieke leerlingen ver te 

zoeken is? Is het soms moeilijk om het vuur terug in leerlingen aan te wakkeren tijdens of na ziekte? 

Hoe krijg je deze leerlingen zover dat ze spontaan initiatief nemen en taken met een duurzame 

betrokkenheid aanpakken? Ziekte brengt extra uitdagingen voor leerlingen mee die de motivatie van 

jongeren kan belemmeren om de schooltaken op te nemen. 

Het installeren van een leer- en schoolcultuur die de persoonlijke groei van leerlingen voedt is 

daarom cruciaal. Via een interactieve inspiratiesessie beoogt deze sessie enkele verfrissende 

strategieën te bieden om het vuur bij leerlingen (terug) aan te wakkeren. Je krijgt naast een 

theoretisch en praktisch kader ook concrete handvatten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.  

Doelstellingen :  

• Kunnen onderscheiden van verschillende motieven van leerlingen om zich in te zetten  

• Begrijpen hoe de kwaliteit van motivatie een rol speelt voor het functioneren van leerlingen  

• Inzicht krijgen in de psychologische basisbehoeftes autonomie, verbondenheid en 

competentie (ABC) als vitamines voor de groei van leerlingen  

• Reflecteren over de voor- en nadelen van verschillende stijlen van les geven.  

• Inzicht krijgen in wat je als leerkracht concreet kunnen doen om op dagelijkse basis 

leerlingen te motiveren. 

Professor Nele Laporte heeft gedoctoreerd binnen de Zelf-Determinatie Theorie als 

ontwikkelingspsycholoog waar ze onderzocht hoe mensen hun eigen psychologische basisbehoeftes 

kunnen voeden. 

Ze is werkzaam als trainer en psycholoog bij Impetus Academy & praktijkassistent aan de Universiteit 

Gent. Haar expertise kadert zich vooral naar Adolescenten, Zelf-Motivatie, Behoefte-ondersteunend 

lesgeven en leidinggeven. 

  



Workshop 1: Deze workshop moet door elke deelnemer gevolgd worden 

De leraar als coach 

Sarah De Backer - En route 

In het kader van onderwijs aan zieke kinderen binnen thuis- of ziekenhuiscontext wordt een 

inspiratieworkshop ‘De leraar als coach aangeboden’. De workshop inspireert je om het zelfsturend 

vermogen van je leerlingen te versterken. Wat kun je als leraar doen of laten opdat leerlingen aan 

hun eigen leer-stuur gaan zitten? De leraar als coach zet de leerling telkens weer in een actieve rol 

enerzijds, anderzijds is de leerling bereid om zijn eigen groei in handen te nemen rekening houdend 

met wat mogelijk is. Deze gedeelde verantwoordelijkheid maakt het verschil tussen controleren en 

autonomie geven. Tijdens de vorming verkennen we de grenzen en voorwaarden van deze 

verantwoordelijkheid. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met volgende thema’s:  

• Hoe vermijd je als leraar het aandragen van oplossingen en adviezen?  

• Van fixed naar growth mindset: doorzetten en vertrouwen in de eigen mogelijkheden  

• Anders kijken naar datgene wat is: denken voorbij het (zelf)oordeel denken  

• Beginnen met het succes voor ogen: wat is de kleinste stap die je al zou kunnen zetten?  

• Coachingsvaardigheden: luisterposities, vragen en doorvragen, spiegelen –  

• Het coachgesprek: het GROW model als kapstok  

 

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving.  

Als vergelijkende cultuurwetenschapper en ACTP gecertificeerd coach gaat Sarah  en route met 

organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers. Doorheen haar professionele loopbaan 

specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken 

van conflicten en pestsituaties.  

Met een scherpe en meedogenloze blik kijkt Sarah zonder oordeel en grote mildheid naar 

organisaties, teams, leidinggevenden en vragen van eenieder over datgene dat speelt. Ze helpt in het 

ontrafelen en helder krijgen van knopen, laat mensen nieuwe en oude mogelijkheden ontdekken en 

helpt hen in het vinden van oplossingen voor kleine en grote problemen. Dankzij haar vinden teams 

elkaar terug en ontstaan er fijne momenten van verbinding.  

 

  



Workshop 2 

Afstand en nabijheid  

Tinne De Smet - Pleegzorg Vlaanderen 

In de workshop ‘afstand en nabijheid’ gaan we op zoek naar hoe we onszelf opstellen als 

professional. Het werken met de doelgroep van zieke kinderen kan zeer intens zijn. Het is dan ook 

niet steeds gemakkelijk om in de relatie met je cliënt de gepaste houding te vinden. Hoe bied je een 

luisterend oor en een helpende hand maar hou je op bepaalde vlakken toch ook een zekere 

professionele afstand? En hoe ga je om met machtsverhoudingen? Aan de hand van jullie 

voorbeelden, cases en vragen staan we in deze workshop stil bij vragen rond professionele houding 

en afstand en nabijheid. We vertrekken hierbij vanuit jullie concrete vragen en cases en proberen 

door reflectie in groep een antwoord te bieden.  

Tinne De Smet is orthopedagoge (UGent) en psychotherapeute (Contextuele therapie, Balans Gent) 

van opleiding. Ze werkt deeltijds voor Pleegzorg West-Vlaanderen waar ze vorming geeft aan 

pleegouders en pleegzorgmedewerkers. Daarnaast werkt ze in een zelfstandige praktijk als 

psychotherapeute met volwassenen.  

  

Workshop 3:  

Omgaan met diversiteit en cultuursensitief handelen  

Els Soenens en Karima Reddahi – Agentschap integratie en inburgering 

Binnen je job ervaar je wellicht ook veel diversiteit bij de leerlingen en hun gezinnen.  Culturele 

diversiteit kan je job als leerkracht of begeleider (nog) uitdagender maken.  Misschien stoot je op 

taalbarrières? Hoe communiceer je met anderstalige ouders? In welke mate moet of kan je rekening 

houden met culturele verschillen?  Misschien heb je tijdens huisbezoeken al situaties meegemaakt 

waar je wat twijfelde hoe best te reageren? Wat kan je wel of niet aanvaarden als professional?  Of je 

bent zoekend om meer aansluiting te vinden bij de leefwereld van de nieuwkomers gezinnen?  

Cultuursensitief zijn kan je daarbij helpen. Tijdens de workshop krijg je tips en tricks die je kan 

toepassen in je dagdagelijkse praktijken.   

Deze workshop wordt begeleid door Els Soenens  en Karima Reddahi. Beiden zijn consulent 

integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij geven vorming en begeleiden diensten of 

organisaties op vlak van omgaan met (culturele) diversiteit. 

 

  



Workshop 4 

De draad van Vignero  

Hilde L’Ecluse - VIVES 

In deze workshop maken we kennis met de metafoor van ‘de draad’ (G. Vignero). De draad 

verheldert de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en geeft aan hoe wij als ouder, 

leerkracht, begeleider mee kunnen helpen om vorm te geven aan deze ontwikkeling. 

https://gerritvignerodedraad.wixsite.com/dedraad 

Voor heel wat kinderen en jongeren verloopt deze ontwikkeling spontaan en als het ware vanzelf, 

maar in een aantal situaties botsen we op zorgen en kwetsbaarheden die de ontwikkeling onder druk 

zetten. Dan is het goed om expliciet aandacht te geven aan ‘verbinding’, ‘relatie’, ‘hechting’ en hier 

‘taal’ voor te zoeken.  

Gedragsproblemen worden gekaderd vanuit een draad (verbinding) die verbroken, warrig, te kort… 

is. Vaak moeten we, samen met het kind of de jongere, een stap terug zetten en de lat 

(verwachtingen) lager leggen. En hoe stemmen ouders en begeleiders dit samen af?  

De draad is gebaseerd op de gewone ontwikkelingspsychologie, vandaaruit dus herkenbaar en zinvol 

voor alle kinderen en jongeren, ongeacht de moeilijkheden waar zij en hun omgeving mee kampen.  

In deze workshop krijgt u een introductie van de draad, geïllustreerd met voorbeelden. Er wordt ook 

tijd vrijgemaakt voor uw inbreng en vragen.  

 

Hilde L’Ecluse is master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek. Zij werkt als 

orthopedagoog in het buitengewoon basisonderwijs, waar zij, samen met collega’s, instaat voor de 

zorg en begeleiding van leerlingen met o.m. verstandelijke beperking en autisme. Daarnaast is zij 

verbonden aan de banaba buitengewoon onderwijs van hogeschool VIVES. Emotionele ontwikkeling 

en autisme zijn de thema’s waar zij meest intensief mee bezig is.  

 

Workshop 5 

Adequaat omgaan met moeilijk gedrag bij leerlingen: doen wat werkt! 

Tijs Maerten - VIVES 

We worden allemaal geconfronteerd met moeilijk gedrag bij leerlingen, en soms zitten we daarbij 

met de handen in het haar. In deze workshop staan we stil bij de betekenis van ‘moeilijk’ gedrag en 

gaan we op zoek naar werkzame bestanddelen om hiermee goed om te kunnen gaan. Via dialoog, 

het delen van ervaringen en bespreken van enkele nuttige benaderingswijzen verrijken we elkaar. 

 

Tijs Maerten is reeds diverse jaren actief als psychotherapeut binnen zijn eigen praktijk en werkt als 

lector aan de VIVES Hogeschool Kortrijk. 


