Vormingsaanbod

Open aanbod
Het open aanbod vind je in onze kalender op
www.agii.be/vormingen.

Vorming op maat in
West-Vlaanderen
Daarnaast kan je ook kiezen voor vorming op
maat van jouw organisatie. In deze folder geven
we een overzicht van de thema’s en inhouden. We
bekijken graag met jou hoe we kunnen samenwerken. De afspraken leggen we vast in een
overeenkomst.

Heb je interesse voor onze vormingen?
Vind je misschien niet wat je zoekt?
Heb je nog vragen?
Neem dan zeker contact met ons op via
WVL_leren@integratie-inburgering.be.

VU: Leen Verraest, Agentschap Integratie en Inburgering, Tour & Taxis-Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel

Om aan de slag te gaan met de uitdagingen
van de diverse samenleving kan je deelnemen
aan ons uitgebreid vormingsaanbod.

Vorming
op maat
Aanbod West-Vlaanderen

Prijs per dagdeel: €250
Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 20
Agentschap Integratie en Inburgering
President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk
integratie-inburgering.be/west-vlaanderen
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VORMING OP MAAT IN WEST-VLAANDEREN
TAAL
1

Duidelijke taal

Leer vlot mondeling en/of schriftelijk communiceren met
anderstaligen en laagtaalvaardigen. Deze vorming maakt
je bewust van je taalgebruik. Je krijgt ook tal van tips en
instrumenten, die je onmiddellijk toepast in oefeningen.
2

Omgaan met talendiversiteit

We spreken steeds meer talen onder elkaar. Als het aantal moedertalen van de leerlingen op school toeneemt,
ontstaan nieuwe uitdagingen. Leerkrachten twijfelen
over de aanpak in de klas en op de speelplaats. Ze vragen zich soms af hoe te reageren als een kind zijn moedertaal spreekt met klasgenootjes. En hoe kunnen ze de
kinderen op een positieve, speelse manier stimuleren om
Nederlands te gebruiken? Ook de communicatie met de
anderstalige ouders vraagt wel wat strategie.
Door middel van oefeningen geven we leerkrachten
nieuwe inzichten, zodat ze versterkt voor de meertalige
klas staan en zodat de visie en de aanpak van de team
leden naar elkaar groeit.
3

Meertalig opvoeden

Werk je vanuit je school of organisatie met anderstalige ouders? Merk je dat de ouders vragen hebben rond
meertalig opvoeden? Vraag dan deze vorming aan.
We staan met de ouders stil bij het proces van taalverwerving. Ze krijgen informatie over de meertalige opvoeding van hun kind. Centraal staan: de moedertaal, de
factoren die taalverwerving bevorderen, de afstemming
met de school of de opvoedingsondersteunende dienst
die deze vorming programmeert.

OMGAAN MET DIVERSITEIT
1

Omgaan met discriminerende uitspraken

Discriminerende uitspraken zijn helaas niet uitzonderlijk. Hoe reageer je best in specifieke situaties? In deze
vorming sta je stil bij een aantal begrippen. We houden
je hierbij een spiegel voor. Je zoekt naar de motieven
achter een discriminerende uitspraak en je gaat na wat
mogelijke reactiestrategieën zijn.
2

Omgaan met diversiteit

In deze vorming krijg je handvaten mee voor het omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te maken
van je referentiekader, de vooroordelen die we allemaal
hebben en kijken hoe je errond kan werken. Tot slot geven we je enkele tips mee om drempels te verlagen in
jouw omgeving.

3

Tien tips om actief met diversiteit aan de slag
te gaan in je sportclub

In deze interactieve sessie sensibiliseren we je rond diversiteit in je sportclub of vereniging. De sessie is opgebouwd uit tien topics. Er is telkens één tip aan gekoppeld.
4

5

Diversiteit en communicatie

Dit aanbod verscherpt je competenties om op een verbindende en respectvolle manier moeilijke thema’s aan
te snijden. Binnen deze trainingen krijg je inzicht in je
eigen referentiekader. We reiken je ook strategieën aan
om verbindend te communiceren met klanten, partners en collega’s.
6

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn partners bij de opvoeding en
de ontwikkeling van een kind. Wil je als school werk
maken van een sterke samenwerking tussen ouder en
school? Volg dan deze vorming en krijg inzicht in:
• Hoe je de betrokkenheid van ouders op onderwijs
verhoogt?
• Hoe je de betrokkenheid van de school op ouders
versterkt?
• Hoe de samenwerking tussen ouder en school er kan
uitzien?

Inburgering in de praktijk

Wil je graag meer weten over het inburgeringstraject
voor nieuwkomers? Dan is deze workshop wat je zoekt.
Vanuit het perspectief van inburgeraars maak je kennis
met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. Je ervaart hoe ze het traject doorlopen. Oefeningen
en uitwisseling staan hierbij centraal.

www.integratie-inburgering.be/west-vlaanderen

