
 

 

 

Programma online event Samen veerkrachtig en weerbaar! 

Vrijdag 26 februari 2021 
Foto: © Frank Toussaint voor Kleine Kinderen Grote Kansen 

 

Voor wie? 

Leraren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, brugfiguren, onderwijsonderzoekers, … en 
iedereen die begaan is met grote onderwijskansen voor alle leerlingen in het Vlaamse 

basisonderwijs. 

 
Waar? 

Dit evenement vindt online plaats. De linken naar de verschillende sessies kan je vinden op het 
programma van het event. Er is mogelijkheid tot interactie met de sprekers.  

 

Wat kost het? 
Dit evenement is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven via deze link, uiterlijk 24 februari.   
 

Vragen? 
Neem contact op met Sofie Verschaeve (sofie@grotekansen.be) 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6oDgtrmteUyTA23Pgm-4VEwY_SvmsnpFgIMKJvHC2jxUQVVRQ1lIN1E5Qjc3TkRLTDBOWTdISUczVS4u
mailto:sofie@grotekansen.be


 

 

 

Programma online event  Samen veerkrachtig en weerbaar! 

Vrijdag 26 februari 2021 
 
 

9.30 uur Openingswoord: nieuw Kleine Kinderen Grote Kansen-jaar met herlancering 
van de EHBO-stage  

Koning Boudewijnstichting & Departement Onderwijs en Vorming 
Projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen 

Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 
 

9.45 uur Interactieve plenaire lezing:  Een kompas voor veerkracht  

Anton Stellamans  
Klik op deze Zoomlink om naar de sessie te gaan. 

 

11.00 uur  Inspiratiesessies  

 

• Sessie 1: Focus op de persoon in de lerarenopleiding 

Katrien Hens (Karel de Grote hogeschool lager onderwijs) 
 Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 

• Sessie 2: Veerkracht en schoolontwikkeling in lerarenopleiding lager onderwijs 

Annekatrien Depoorter (Arteveldehogeschool) 
 Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 

 
12.00 uur             Lunch@home 

Wandeling in een bos dichtbij met podcast van Prof. Dr. Elke Van Hoof (VUB)  
 
13.00 uur Inspiratiesessies 
 

• Sessie 3: Krachtig taalonderwijs en grote kansen in de klas van juf Femke 

Juf Femke (Europaschool) & Dr. Carolien Frijns (UGent) 

Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 

• Sessie 4: Bouwen aan veerkracht in de opleiding kleuteronderwijs 

Marlies Vanderhaeghen (Arteveldehogeschool) 

 Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 

 
14 – 14.15 uur  Afsluiting 

Klik op deze Teamslink om naar de sessie te gaan. 
 

 

                                                                                                  
 

https://cdn.webdoos.io/kleinekinderengrotekansen/EHBO2020_final.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwYmI1M2YtYmMzNy00NWI5LTg1NDgtZDcxOTRiNzlhMTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/87813947077?pwd=cnRFOVpoMVo4REE1Z05OUmE5cUZHQT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI5MDA3MzctMjg4Ni00NDdkLTkyNjctYzdmNzI4NzMyZGNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkMjg1OWYtYWU0My00YTg2LTlmNWQtZjRkYTMzYmE0YWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY1ODY5MTktYTM0Yi00MjI0LWFiMzktMDA0ZDRjYTg1MTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y3MDY5ZGItM2FmYS00ZWI3LWI4ZGQtNGE1YzE0NjNjYmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0YzljNDMtNmExZC00Nzc1LTgxOTQtYjIzMmM5ZmRmMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6e080ea-adb9-4c79-9303-6dcf826fb854%22%2c%22Oid%22%3a%222bfd184c-b2e6-457a-8083-0a26f1c2da3c%22%7d

