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datum onderwerp VM NM voor  door 
dinsdag 20 
september 

Zorg- en kansenbeleid op school 
sessie 1 

X  BaO en BuO Bert De Jonghe 
 

dinsdag 20 
september 

Uitbouwen van een haalbaar en 
gedragen professionaliseringsbeleid 

 X BaO en BuO  Bastien Devos 

dinsdag 11 
oktober 

Onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Brede 
maatschappelijke verwachtingen 

X  BaO en BuO Hans Verpoest 
 

dinsdag 11 
oktober 

Zorg- en kansenbeleid op school 
sessie 2 

 X BaO en BuO Bert de Jonghe 

dinsdag 15 
november 

Conflicthantering en bemiddeling 
Sessie 1 en 2 

X X BaO en BuO Martine Van 
Obbergen 

dinsdag 29 
november 

Conflicthantering en bemiddeling 
Sessie 3 en 4 

X X BaO en BuO Martine van 
Obbergen 

woensdag 14 
december 

Resonantie 1 
(enkel voor de resonantieleden) 

X   Jan Lingier 
 

dinsdag 20 
december 

Leiden van kwaliteitsontwikkeling 
Sessie 1 
Locatie d’Abdij 

X  BaO en BuO Diane Van Hove 

dinsdag 20 
december 

Voorstel voor het opmaken van een 
begroting. Bespreken hoe je de 
begroting als werkinstrument kan 
hanteren. 

 X BaO en BuO Koen Schelpe 

woensdag 18 
januari 

Leiden van kwaliteitsontwikkeling 
Sessie 2 (online) 

X  BaO en BuO Diane van Hove 

dinsdag 14 
maart 

Hoe omgaan met gedragsproblemen 
op school in een verbindend 
schoolklimaat? 

X X BaO en BuO Annick Dheedens 

donderdag 30 
maart 

Hoe zet ik een interdisciplinair team 
flexibel en strategisch in? 
(inhaalsessie) 
Locatie: Guimardstraat Brussel 

X X BuO Bart Jaminé en 
Wouter Jacques 

donderdag 27 
april 

Een welzijnsbeleid implementeren  X  BaO en BuO Lieven Verhaeghe  

donderdag 27 
april 

Identiteit en pastoraal  X BaO en BuO Rik Depré 

donderdag 4 
mei  

Bezoek Agodi (uitgesteld / 
vrijblijvend) 

X X BaO en BuO Medewerkers Agodi 

woensdag 31 
mei 

Persoonlijk leiderschap en leeraanpak 
op basis van het onderzoek 
jobbeleving 

X  BaO en BuO Peter van Iseghem 

woensdag 14 
juni 

Resonantie 2 
(enkel voor de resonantieleden) 

X   Jan Lingier 
 

donderdag-
avond 15 juni  

Certificaatsuitreiking   BaO en BuO  

 
Tenzij anders vermeld, gaan de sessies door in de gebouwen van d’Abdij (Baron Ruzettelaan 435 te Brugge). 
De morgensessies starten om 09.00 uur, ’s middags beginnen we om 13.30 uur. 
Bij afwezigheid, graag het secretariaat verwittigen: via telefoon: 050/372675 of mail: 
ingrid.jost@katholiekonderwijs.vlaanderen  
 
Wanneer er meer dan 18 deelnemers zijn per Profs-jaar, verdelen we deze groep directies voor enkele sessies in 
twee groepen. De indeling van deze groepen wordt in overleg bepaald. 

mailto:ingrid.jost@katholiekonderwijs.vlaanderen


 
Op de dagen met zowel een voor- als namiddagsessie, voorzien we een warme maaltijd in restaurant ‘Pur 
Sang’. 
 
Een vrijblijvende sessie is een aanbevolen aanbod waarbij je zelf kan kiezen hier al dan niet op in te gaan. 
 
Er werd veel tijd geïnvesteerd in het opmaken van deze kalender. 
Door het tijdig opmaken, blijven aanpassingen soms ook nog wel noodzakelijk. De correcte kalender kan steeds 
via deze link geraadpleegd worden: 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/profs  
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