
 

 

8u45 – 9u30: Onthaal 

9u30 – 10u15: Startmoment in het auditorium  

10u30 – 12u00: Sessieblok 1 

 

Sessie 1: Verbolgen verbonden, opgroeien in een complexe wereld – Em. prof. dr. Peter 
Adriaenssens 

Verdiepen 
 
Lezing 
Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, inspectie, hoger onderwijs , …. 
 

Een opvallend pleidooi om jongeren te helpen de complexiteit van onze tijd te 

omarmen 

We leven in een post-truth-tijdperk, waarin het onveiligheidsgevoel groeit, de kloof 

tussen arm en rijk groter dan ooit is en het 'wij-eerst'-denken allesoverheersend lijkt 

te zijn. Maar laten we ons niet allemaal te makkelijk meeslepen in een collectieve 

angstpsychose? 

Wat staat onze kinderen morgen in hemelsnaam te wachten? Veel goeds, aldus Peter 

Adriaenssens, als we ten minste allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de 

verharding in onze samenleving tegen te gaan en samen een antwoord zoeken op de 

uitdagingen van de 21ste eeuw. Welke rol kan cultuureducatie daarin opnemen zodat 

leven in complexe tijden helemaal niet negatief hoeft te zijn, integendeel zelfs. 

Na de lezing is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan.  

Prof. Em. dr. Peter Adriaenssens was als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het 
Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij schreef meerdere bestsellers over opvoeden en is een 
veelgevraagd opiniemaker in Vlaanderen. 

 



Sessie 2: Filosoferen = kunst – Wally De Doncker 

Verruimen 
 
Interactieve lezing 
Lager en secundair onderwijs, dko, inspectie, hoger onderwijs, …. 
 
Filosofische gedachtes vind je in zowat alle boeken van Wally De Doncker terug. De 
lezer leert op zichzelf te reflecteren en op de wereld rondom hem/haar. Heel wat 
kunstenaars laten zich inspireren door het werk van De Doncker: illustratoren, 
theatermakers, filmmakers, componisten... Verschillende buitenlandse musea en 
tentoonstellingen focusten op zijn filosofische werk. Binnen- en buitenlandse scholen 
laten zich inspireren om kunst te maken rond zijn literaire werk. Dompel je in deze 
sessie onder in zijn filosofische wereld en het laat je niet meer los. 
 
Wally De Doncker probeert in zijn boeken heel alert te reageren op wat er rondom hem 
gebeurt. De gebeurtenissen in zijn leven (of van mensen rondom hem heen) zijn zijn 
voornaamste inspiratiebron. Hij probeert zowel kinderen als volwassenen te boeien. 
 
De Doncker was leraar leesbevordering. Voor een aantal Vlaamse en Nederlandse 
tijdschriften schrijft hij bijdragen over de internationale dimensie van de kinder- en de 
jeugdliteratuur. Verder was hij internationaal president (2014- 2018) van de 
wereldorganisatie IBBY. Hij is een veelgevraagd internationaal spreker. Verschillende boeken 
werden bewerkt voor theater, film en musical. 
 
Hij was jurylid van de internationale prijs voor leesbevordering, de IBBY-ASAHI Reading 

Promotion Award 2012 en de Bologna Ragazzi Awards in 2016. 
 

Sessie 3: Cultuuronderwijs en muzische vorming: over het wat en het hoe – Lode 
Vermeersch en Katrien Van Iseghem 

Verdiepen 
 
Lezing 
Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, inspectie, hoger onderwijs, … 

In deze sessie nemen Lode Vermeersch (HIVA KuLeuven) en Katrien Van Iseghem 

(CANON Cultuurcel) jullie mee voor een tocht langs ons kunst- en cultuuronderwijs. 

Hoe sluit de Vlaamse en Europese sleutelcompetentie ‘cultureel bewustzijn en 

expressie’ aan bij jouw lespraktijk?  

Vanuit het kader Cultuur in de Spiegel bieden ze jou praktische handvaten over hoe 

je dit kan toepassen.  Ze geven inzicht in het beleid en onderzoek naar 

cultuuronderwijs en toetsen dit aan goede praktijkvoorbeelden en bestaande tools  

voor de klas. 

Lode Vermeersch werkt sinds 2007 aan de universiteit van Leuven waar hij wetenschappelijk 

onderzoek doet. Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema's: levenslang en 



levensbreed leren, kunst- en cultuureducatie, geletterdheid, cultuurbeleid, sociaal-cultureel 

werk.  

Katrien Van Iseghem werkt sinds 2008 voor de CANON Cultuurcel als beleidsmedewerker en 

projectleider Kunstkuur en Cultuur in de Spiegel. Haar interesse gaat vooral uit naar beleid en 

onderzoek op het raakvlak van cultuur en onderwijs. 

 

Sessie 4: Cultuur op school: praktijkvoorbeelden secundair onderwijs  

Verbinden 
 
Praktijkvoorbeeld 
Secundair onderwijs 
 
In deze sessie belichten we 2 praktijkvoorbeelden van een samenwerking tussen een 
school en een cultuurpartner in het secundair onderwijs. 
 
Love at First Sight – structurele samenwerking GO! Spectrumschool en CC Deurne 
 
GO! Spectrumschool verweeft cultuur structureel in haar scholenwerking. Niet 
evident met een leerlingenpubliek met meer dan 50 beroepsgerichte en technische 
opleidingen in haar aanbod en een uiterst divers leerlingenpubliek van meer dan 80 
nationaliteiten. De school vond met Cultuurcentrum Deurne de gedroomde partner 
om hun visie op cultuur mee uit te dragen. Een intensieve en duurzame 
samenwerking werd op gang gebracht. Voor beiden een win-win situatie. In deze 
sessie lichten ze het hele proces van deze samenwerking toe. 
 
Bert Roos is cultuurcoördinator bij GO! Spectrumschool waar hij 13 jaar geleden begon als 
leerkracht Engels, geschiedenis en RK godsdienst. Enkele jaren werkte hij in muziekcentrum 
TRIX als medecoördinator van het educatieve luik, maar bleef steeds verbonden aan de 
school. Daarnaast is Bert al 20 jaar gepassioneerd muzikant en cultuurliefhebber in de 
breedste zin van het woord. Ondertussen geeft hij geen les meer, maar gebruikt hij zijn kennis 
van het culturele landschap en zijn jarenlange ervaring met jongeren met verschillende 
maatschappelijke en culturele achtergronden om naast communicatie en PR de school te 
voorzien van een geïntegreerd cultuurbeleid op maat van de leerlingen, vertrekkend vanuit 
Cultuur in de Spiegel. 
 
Filip Baeyens is sinds 10 jaar cultuurcoördinator van het district Deurne en directeur van 
cultuurcentrum Deurne. Het Lokaal Cultuurbeleid Deurne omvat 7 verschillende werkingen en 
staat voor innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden, steeds vertrekkend vanuit 
opportuniteiten en de leefwereld van de beoogde doelgroepen. Het vond in die missie een 
gedroomde partner in de GO Spectrumschool die leidde tot diverse, inspirerende, grote en 
kleine cultuureducatieve trajecten en projecten. 
 

Poëziejongens: Leerlingen uit technisch onderwijs schrijven een dichtbundel – 

samenwerking Mustafa Kör en THHI Tessenderlo 

 



Kan je poëzie laten rijmen met industrie? Zeker. Dat bewijst dichter en auteur 

Mustafa Kör. Zeven vrijdagen trok hij naar het Technisch Heilig-Hartinstituut in 

Tessenderlo. Bij de 13 jongens van 5 Electro-Mechanica en Industriële 

Wetenschappen wilde hij een zaadje planten. Zodat ze misschien een boek ter hand 

zullen nemen, terugdenkend aan die gekke meneer Mustafa die zei: “Poëzie is het 

leven. Lees, lees, lees.” 

Mustafa Kör en Filip Huybrechts vertellen over het unieke poëzieproject dat 

verrrassende resultaten opleverde en leidde tot de uitgave van Poëziejongens. Een 

project van CANON Cultuurcel i.s.m. het Poëziecentrum 

Mustafa Kör is geboren in Konya TR, getogen in Limburg. Romancier en dichter. 

Filip Huybrechts is leerkracht Nederlands en Engels aan het THHI Tessenderlo 

 

Sessie 5: Drama als leermiddel in je klas? Mantle of the expert – Bob Selderslaghs 

Verruimen 
 
Workshop 
Lager onderwijs 
 
WAT ALS… jouw klas een team vol experten wordt? Wetenschappers in een 
laboratorium bijvoorbeeld, of archeologen die een tombe uitgraven, of een 
reddingsteam tijdens een natuurramp… In deze workshop gaan de deelnemers aan 
de slag met Mantle of the Expert (MoE), een methodiek waarbij fictieve contexten 
gecreëerd worden om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen in 
verschillende leergebieden van het lager onderwijs. Het doel is om het curriculum 
aantrekkelijk en zinvol te maken en om de klasgroep in het centrum van het 
leerproces te plaatsen. Na deze workshop kennen de deelnemers de theoretische en 
praktische basisprincipes van MoE. 
 

Bob Selderslaghs studeerde in 1996 af als Meester in dramatische kunst aan het Koninklijk 
Conservatorium van Antwerpen (KCA). De afgelopen 24 jaar werkte hij o.m. als acteur, 
regisseur, teaching artist en coördinator van de lerarenopleiding drama op het KCA. In 2013 
co-publiceerde hij “4 je mee?” (Garant), een handboek voor leerkrachten met initiatielessen 
drama, dans, muziek en beeld. In 2018 volgde "Mantle of the Expert. Een handleiding voor 
beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs" (Garant). Momenteel voert Bob een 
doctoraatsonderzoek in de kunsten aan het KCA en de UA en werkt hij als onderwijsinspecteur 
woordkunst-drama bij de Vlaamse overheid. 
 

 

 

 

 



Sessie 6: Meditatie en verstilling in het secundair onderwijs – Timotheus vzw 

Verruimen 
 
Workshop 
Secundair onderwijs 
 

Wie als leerkracht authentiek en goed in voeling met zichzelf aanwezig is in de klas 

kan vanuit een diep basisvertrouwen in interactie gaan met pubers en 

jongvolwassenen. We wisselen verhalen uit over die momenten waarop we stevig bij 

onszelf kunnen blijven bij conflicten, bewust zijn wat dat oproept in onszelf. We 

stappen zelf in de ervaring om als begeleider de nodige stilte en heling op te roepen 

om van daaruit in verbinding te gaan. We oefenen een begeleidershouding van 

verstilling en bewustwording om stilaan te komen tot kleine en korte meditatieve 

oefeningen die met de leerlingen kunnen toegepast worden in de praktijk. 

Timotheus-Intuïtie vzw, die het belangrijkste onderdeel  uitmaakt van het Timotheus Project, 

is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend door het Vlaams ministerie van cultuur. Al 

meer dan 25 jaar zijn ze actief op het gebied van de niet-formele educatie. Ze leggen zich toe 

op intuïtieve ontwikkeling, bewustzijns-verruiming, persoonlijke groei en levensverdieping. 

 

Sessie 7: Yoga als break tijdens de les in het lager onderwijs – Jozefien Scheepers  

Verruimen 
 
Workshop 
Lager onderwijs 
 

Tijdens deze sessie ervaar je  hoe je je leerlingen een fijne yogabreak kan aanbieden. 
Dit zowel voor de momenten als het erg druk is en de concentratie soms ver zoek is, 
als voor de momenten dat de klas lijkt in te dommelen en ze wat nieuwe energie 
nodig hebben.  

 
Jozefien Scheepers is gepassioneerd en gediplomeerd yogaleraar en oprichter van Yoga 
Time. Ze wil yoga toegankelijk maken voor iedereen en op elk moment van de dag! 

 

Sessie 8: Hoe breng je meer cultuur op school met Cultuurkuur en Kunstkuur? – Raf 
Schevenels, Kay Lambrechts en An Favoreel 

Verbinden 
 
Workshop 
Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, hoger onderwijs, inspectie,… 

Een kunstenaar bij jou in de klas? Gratis met de bus naar het museum? Tips van 
leerkrachten voor een sterk cultuurproject? Het kan! Raf en Kay van Cultuurkuur 



vissen het eerste uur samen met jou in de grote cultuurkuurvijver met activiteiten, 
organisaties, goede praktijkvoorbeelden en vele tips & tricks. Op het einde van dit 
uur steek je een eigen cultuurproject in elkaar. Bovendien kom je te weten welke 
subsidies jouw project kunnen ondersteunen.  

In het laatste half uurtje krijg je meer info over Kunstkuur.  

Met Kunstkuur stimuleer je de samenwerking tussen een school uit het basis-, 
secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Tijdens een driejarig 
traject delen een leerkracht en een dko-docent samen de klasvloer. Zo leren beide 
leerkrachten van elkaar. Daardoor kan je niet alleen het cultureel bewustzijn en de 
culturele expressie van je school versterken, maar vinden jouw leerlingen ook sneller 
de weg naar het deeltijds kunstonderwijs. 

Raf Schevenels en Kay Lambrechts zijn leerkrachten gebeten door het cultuurvirus. Raf geeft 
les in het secundair onderwijs als leerkracht Project Algemene Vakken en kunstvakken. En Kay 
geeft les in het secundair onderwijs als leerkracht zedenleer. Zij zijn al meer dan 10 jaar fan 
van creatieve (dynamo)projecten op school. Nu werken zij even bevlogen als voorheen voor 
CANON Cultuurcel aan Cultuurkuur en dynamo. 
An Favoreel maakte na een ‘zingende’ job in de opera de overstap naar het onderwijs. Daar 
geeft zij MO en expressie. Sinds kort is zij medewerker bij CANON Cultuurcel voor Kunstkuur. 

 

Sessie 9: Kiki en de verdwenen letters – Sara Pieters (Theater van A tot Z) 

Verruimen 
 
Voorstelling 
Kleuteronderwijs 

Kleuters enthousiast maken voor letters en boeken. Dat is Kiki’s doel. En dat doet ze 
samen met haar beste vriend Olaf, de boekenwurm. Actrice Sara Pieters brengt het 
kleine meisje tot leven, in een veelkleurige, muzikale voorstelling, waarin poppen het 
gesprek met de kleuters aangaan. 

Tegenwoordig zitten in elke kleuterklas kinderen met een anderstalige achtergrond. 
Daar houdt Theater van A tot Z bij het creëren van hun theaterproducties rekening 
mee. Want iedereen hoort erbij. Ze proberen taalprikkels te geven aan zowel de 
Nederlandstalige als de anderstalige kinderen, ze maken ze nieuwsgierig en 
stimuleren hun verbeelding. ‘Kiki en de verdwenen letters’ kan een eerste 
theaterervaring zijn. 

Tijdens deze voorstelling nodig we een klas kleuters uit zodat de deelnemers de 
reacties van de kleuters kunnen zien op de voorstelling.  

Sara Pieters gaat na de voorstelling in gesprek met de leerkrachten.   

Sara Pieters studeerde af als meester in de dramatische kunst, optie musical, aan het 
Koninklijk Conservatorium te Brussel. Later volgde ze de specifieke lerarenopleiding drama 
aan het Conservatorium van Antwerpen. Na haar studies speelde ze mee in theater, muziek- 



en figurentheater voor kinderen en jongeren. Zo werkte ze samen met theatergezelschappen 
zoals de MAAN, Fast-forward, MartHa!tentatief,...  

Dit seizoen komt ook het interactief boek “Kiki en Olaf” uit waar ze de tekst en muziek voor 
schreef én de liedjes inzong. 

Sara doet veel koorwerk, waar ze al een aantal cd’s voor inzong o.a. voor Scala. Zelf zingt ze 
ook in verschillende muzikale projecten. Ze geeft workshops musical, dans, drama, 
kleuterinitiatie, creatieve vakken en muzische vorming (beeld, media, beweging, drama en 
muziek) aan verschillende leeftijden en beperkingen. Ook doet ze de coördinatie van 
cultuurklassen in Lier en is ze verbonden aan het Conservatorium Antwerpen en AP 
hogeschool als onderzoeker voor het project ART4DEM rond burgerschapseducatie aan de 
hand van de creatieve methode “Mantle of the Expert” (drama als leermiddel). 

 

12u00 – 13u00: Lunch  

 

In de namiddag kies je ofwel voor 2 sessies van 1 u ofwel voor een doorlopende sessie op 
verplaatsing van 2,5 u met verplaatsing inbegrepen (we verzamelen om 13 u aan de trap) 

 

13u15 – 14u15: Sessieblok 2 

 

Sessie 10: Expeditie Moendoes: een pleidooi voor inclusieve interdisciplinariteit - Jonge 
Academie - Bert Seghers (ov) 

Verbinden 
 
Lezing 
Lager en secundair onderwijs, hoger onderwijs, inspectie,… 
 

We leren kinderen en jongeren heel wat aan, maar al die kennis wordt vaak 
opgedeeld in disciplinaire hokjes: wiskunde | geschiedenis | biologie | taal | 
aardrijkskunde | kunst & cultuur ... Die evolutie is erger geworden in de tijd, zowel in 
de wetenschap zelf als in het onderwijs. Met het acroniem STEM zien we een 
tegenbeweging: de leerinhouden uit wiskunde en wetenschappen willen we niet 
geïsoleerd onderwijzen, maar verweven met elkaar en die toepassen in het ontwerp 
van technische systemen. Mooi, maar niet genoeg: interdisciplinariteit gaat immers 
niet over STEM-disciplines alleen. De Jonge academie wil ook elementen uit taal, 
geschiedenis, kunst, psychologie, recht, sociologie, economie ... verbinden met die 
STEM-inhouden. Maar hoe doe je dat concreet in de klas? 

In deze sessie komt de case study van Expeditie Moendoes, een educatief spel voor 
10- tot 14-jarigen dat hen leert denken als een echte onderzoeker, aan bod. Ze 
brengen een onbekende planeet met intelligente bewoners (Moendianen) in kaart 



door hun taal te leren kennen, hun getalsysteem te begrijpen, de dier- en 
plantensoorten te onderzoeken, het weer en klimaat op Moendoes te analyseren etc. 
En ze hebben elk ervan nodig om steeds diepere inzichten in de andere 
kennisgebieden te verkrijgen. Een leuke springplank voor inclusieve 
interdisciplinariteit later in de klas. 

 

Sessie 11: Ben jij liefde? – Maud Vanhauwaert en Mustafa Kör  

 Verdiepen 

 Lezing 

 Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, hoger onderwijs, inspectie, … 

Het langverwachte poëziedebuut van Mustafa Kör ‘Ben jij liefde’ is een muzikale 
bundel, vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden. Intiem 
en donker tegelijk schept de dichter uit een barokke bron en vraagt aan stenen, 
vogels en koningen: Ben jij liefde. Een bevreemdende bundel, eens je hem als 
granaatappels openscheurt. 

In deze sessie gaan Maud Vanhauwaert en Mustafa Kör in gesprek over leven en 
werk en hun poëzieprojecten. Een beklijvend verhaal waar je stil van wordt.   

Mustafa Kör  is geboren in Konya TR, getogen in Limburg. Romancier en dichter. 

Maud Vanhauwaert is schrijver en theatermaker. Ze behaalde een masterdiploma Taal-en 
Letterkunde aan de universiteit van Antwerpen en een masterdiploma Woordkunst aan het 
Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelf doceert. Voor haar poëziedebuut ‘Ik 
ben mogelijk’ (2011, uitgeverij Querido) kreeg ze de Vrouw Debuut Prijs, voor haar bundel 
‘Wij zijn evenwijdig_’ (2014) de Hughues C. Pernathprijs en de Publieksprijs van de Herman De 
Coninck- wedstrijd. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie 
publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen en 
buitenland, van opera tot schapenstal.  Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne. 
In 2018-2019 is ze stadsdichter van Antwerpen. 

 

Sessie 12: Teamteaching als hefboom voor (kunst)kuur in de klas – Charlotte Arnou en Lisa 
Arnou 

 Verbinden 

Interactieve lezing 
Lager en secundair onderwijs, dko, inspectie, hoger onderwijs, … 
 
In het project Kunstkuur delen leerkrachten met verschillende expertises de 
klasvloer. Hoe kunnen we, als nieuw-samengesteld-leraren-duo, het maximum uit 
elke les halen? Welke kansen biedt teamteaching ons, als leerkrachten, en de 
leerlingen? Hoe zorgen we ervoor dat onze samenwerking een hefboom is voor het 
leren van elke leerling? Hoe kunnen we elkaars expertise optimaal benutten en 
waarderen? In deze workshop krijg je tips en modellen om succesvol te teamteachen 
- zelfs met een onbekende partner.  



 
Charlotte Arnou gaf jaren les in het bso, korte tijd in het CLW en aan okan-lln. Sinds kort 
werkt ze als lerarenopleider en Schoolmaker. In al deze contexten ging Charlotte met 
teamteaching aan de slag met succes! 
 
Lisa Arnou is leerkracht PKV en PO. Lisa houdt ervan om te creëren en anderen hiertoe aan te 
zetten. Ze gaf les in het tso en bso in diverse creatieve vakken en werkt momenteel in het 
BuSO. Daarnaast gaf ze ook workshops aan kinderen in een museum. 

 

Sessie 13: Cultuur op school: praktijkvoorbeelden lager onderwijs  

 Verruimen 

 Praktijkvoorbeeld 

Lager onderwijs  

 In deze sessie krijg je een inkijk in 2 goede praktijkverhalen uit het lager onderwijs 

Radio Copain – 4 scholen uit Poperinge 

Vier lagere schoolklassen in Poperinge maakten live radio. Wekenlang oefenden ze 
zich in spontaneïteit, mochten ze zich creatief helemaal uitleven en knutselden ze 
een radiostudio in elkaar, dit alles in samenwerking met de Kunstacademie.  

De bezielers zijn drie leerkrachten van de Kunstacademie. Zij gingen vanuit hun 
specialisatie (woord, beeld en digitale media) met deze vier klassen aan de slag. Het 
eindresultaat na zeven weken? Vier voormiddagen radio. 

Hoewel de uitzendingen een mooie climax vormen, was het proces minstens even 
belangrijk. Zij vertellen graag over dit proces en hun ervaringen. 

Schimmelschoenen: een wetenschapsopera gemaakt door kinderen – 
Methodeschool De Buurt, Dieter Vanfleteren 

 

Onder begeleiding van Jeugdtheaterhuis Larf! maakte methodeschool De 
Buurt (Gent) met het eerste tot derde leerjaar in drie weken tijd een 
wetenschapsopera. Als inspiratie bezochten ze Opera Vlaanderen en de 
Schimmelschoenen in het KASK. Ekoli zorgde voor een wetenschappelijke workshop 
over schimmels. Experimenteren stond centraal en dat kwam de zelfgeschreven 
opera alleen maar ten goede! Dieter Vanfleteren neemt je mee in het project en de 
samenwerking met de culturele partners. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpaginas.cultuurkuur.be%2Fagenda%2Fg%2Fstedelijke-academie-voor-beeldende-kunst%2Fa7b90278-074c-4991-a0b7-1bb7d45e7c2d&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7C2d8b498c2e524f61e6b008d783931b67%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122540145183738&sdata=ZSj%2BzSTeRXaUtqmxgH7YEHvuuiQfOwiMVkCPYPXHrSw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpaginas.cultuurkuur.be%2Fagenda%2Fg%2Fstedelijke-academie-voor-beeldende-kunst%2Fa7b90278-074c-4991-a0b7-1bb7d45e7c2d&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7C2d8b498c2e524f61e6b008d783931b67%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122540145183738&sdata=ZSj%2BzSTeRXaUtqmxgH7YEHvuuiQfOwiMVkCPYPXHrSw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpaginas.cultuurkuur.be%2Fagenda%2Fg%2Fstedelijke-academie-voor-beeldende-kunst%2Fa7b90278-074c-4991-a0b7-1bb7d45e7c2d&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7C2d8b498c2e524f61e6b008d783931b67%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122540145193672&sdata=PBYVFmIyF%2BSOF80hDOJYL6cYbwvU9D964hyutxQJuR0%3D&reserved=0
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Sessie 14: Vanuit spreektaal, boekentaal en nonsenstaal op weg naar ‘danstheater’ – Bert 
Van Gorp 

Verruimen 
 
Workshop 
Lager onderwijs 
 

Ga zelf aan de slag met boeken, dans en theater met Bert Van Gorp. Probeer uit, 
werk actief en fysiek met boeken, alleen of per twee. Breng specifiek scenes uit werk 
van Tine Mortier in beeld. Vanuit haar jeugdboeken Bruin over huidskleur, en Raar 
over vooroordelen, worden er zeer korte `taferelen` gemaakt en aan elkaar getoond, 
spannend! 

 
Bert Van Gorp is danser, kleuterleider en choreograaf. Hij werkt als danser (o.a. voor Lea 
Anderson en Steve Blake) en leeft momenteel in Wales. Meer dan 13,5 jaar stond hij voltijds 
voor de klas (3 – 5 jarigen) in verschillende landen (UK/B/Fr/NL).  
Spel als uitgangspunt, fris energetisch en ludiek in vormgeving, door actieve, zelf uit te 
proberen opdrachten. 

 
 

Sessie 15: De binnenzak van de ziel – Kurt Defrancq 

 Verdiepen 

Voorstelling 

 Secundair onderwijs, hoger onderwijs, inspectie, … 

Een voorstelling die het rauwe verleden naast het confronterende heden plaatst. 
Vanuit de Dossinkazerne werden tienduizenden mensen op transport gezet naar de 
vernietigingskampen. Hoe is ooit zoiets kunnen gebeuren? 

Kurt Defrancq zet dit naast de realiteit van vandaag waarbij mensen zich verstoppen 
in vrachtwagens in de hoop op een beter leven. Hoe kan dit vandaag nog gebeuren? 

De Binnenzak van de Ziel is een voorstelling voor iedereen vanaf 12 tot 102 jaar en 
kan geboekt worden als schoolvoorstelling. Kurt werkte voor dit project samen met 
de Dossinkazerne. 

Sessie 16: Voer voor poëzie in de kleuterklas – Floortje De Backer 

 Verruimen 

 Workshop 

Kleuterklas 

 
Poëzie is overal. Tussen de lussen van je veters, ergens in een wiskundesom die veel 
te moeilijk is, of in de haren van het meisje of de jongen die je leuk vindt. 
 



Gek dus dat het leerkrachten, ouders en soms jonge kinderen zo afschrikt. In deze 
sessie laat Floortje De Backer jullie zien dat poëzie echt niet moeilijk hoeft te zijn en 
dat je er op tal van manieren mee kan werken; een activiteit met een eindproduct, 
een leuk tussendoortje, of als extraatje wanneer je op weg bent van de speelplaats 
naar de klas. 
 
Met een groot assortiment aan poëziebundels en ervaring als juf en auteur, maakt ze 
jullie warm voor poëzie. Samen zoeken jullie wat een gedicht de moeite waard maakt 
en hoe je dit kan vertalen naar onze klas. 
 
Poëzie maakt je rijker. En het leuke is dat je je fortuin met iedereen kan delen zonder 
ooit met lege handen achter te blijven. 
 

Floortje De Backer is juf, schrijfster en verliefd op poëzie.  

 
 

Sessie 17: Laptops gebruiken om muziek te maken in de klas: het kan! – Gert De Coster en 
Frank Duchêne 

Verruimen 
 
Workshop 
Lager onderwijs 
 
Leerkrachten uit het lager onderwijs die interesse hebben in muziek of ICT: deze 
workshop is voor jou. Voorkennis van muziek of ICT is niet vereist. Na een 
eenvoudige en korte instructie maak je tijdens deze workshop zelf je eerste beats, je 
eerste klanken. Nadien onderzoek je hoe je deze tools kan gebruiken binnen je eigen 
klas aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk. 
 
Deze workshop is een onderzoeksproject van PXL-music en PXL-education en werkt 
onder de naam STrOOM. 
 
Frank Duchêne is freelance technieker en producer. Bij PXL-music doceert hij 
productieanalyse, begeleidt hij de bachelorproeven binnen de afstudeerrichting 
Muziektechniek, is hij domeinverantwoordelijke internationalisering en is hij onderzoeker 
voor dit project STrOOM. 
 
Gert Decoster is popcoach en begeleidt bachelor proeven voor de afstudeerrichting 
"muzikant" bij PXL-music. Daarnaast is hij promotor van dit project STrOOM. Voordien 
organiseerde en begeleidde hij cursussen in het SO, BO en in de socio-culturele sector. 

 

 

 

 



Sessie 18: Omdat een illustratie meer is dan de som van de lijntjes - Sabien Clement  

 Verruimen 

 Lezing 

 Lager en secundair onderwijs, dko, hoger onderwijs, inspectie, … 

In deze lezing vertelt Sabien Clement over de gelaagdheid en het troostende effect 

van beelden. Het is bij deze ook een ode aan de verbeeldingskracht. Met haar zotte 

fantasie wil ze graag jouw blik op de wereld verwarmen en kleuren. Zacht, met de 

glimlach en een vleugje humor. Of rakend. Omdat haar illustraties het stille 

onverwoordbare kunnen verwoorden. 

Sabien Clement maakte het campagnebeeld voor onze inspiratiedag. 

Illustratrice Sabien Clement debuteerde in 2002 met 'Jij lievert' (Geert de Kockere, De 

Eenhoorn, 2002). Dit prentenboek voor volwassenen was voor zijn tijd nogal gedurfd en 

vernieuwend, en werd bekroond met een boekenpluim. Daarna volgden heel wat boeken, en 

een rij aan prijzen (Gouden Uil 2008, Boekenpauw 2009, Boekenpluim 2003, 2008, 2013, 

2014, winnares Picturale Ronse 2013, Prijs Letterkunde West-Vlaanderen 2014, …) 

Sabiens stijl is niet in een hokje te duwen. Soms tekent ze zwierige vrolijke lijnen met pen, dan 

weer gaat ze met verf en penseel, of papier en schaar te keer. Iedere keer anders, maar 

telkens met een portie humor en een vleugje poëzie.  

Illustreren gaat ook verder dan tekenen op papier, zoals live tekenen op scène: Het boek 'De 

koningin is verdwenen' bestaat ook in theaterversie (bij de Kopergietery te Gent) en gaat 

momenteel internationaal.  

 

13u00 – 15u30: Sessieblok 2 doorlopende sessies  

Deze sessies gaan door op verplaatsing en lopen over sessieblok 2 en 

sessieblok 3. Je kiest dus geen sessie meer in sessieblok 3. 

 

Sessie 19: De wereld in boeken - Kristien Dieltiens DOORLOPENDE SESSIE 

Verruimen 
 
Lezing 
Secundair onderwijs 
 
Deze sessie gaat door in Predikherenbibliotheek.  
 

Via boeken maken jongeren een wereld mee die vakoverschrijdend is. Soms 
herkenbaar, soms nieuw en uitdagend, maar altijd verrijkend. Vele thema's en 
gevoelens waar jongeren mee te maken hebben, krijgen een gezicht en een stem in 
een boek. De auteur Kristien Dieltiens tekent/vertelt aan de hand van haar oeuvre 



welke onderwerpen ze heeft verwerkt in haar boeken voor kinderen en 
adolescenten. 
 
Kristien Dieltiens is auteur/illustrator van 98 boeken (voor alle leeftijden) Haar boeken zijn 
filmisch en spannend en haar personages zijn psychologisch sterk uitgewerkt. Ze zijn 
meermaals vertaald in 10 talen en wonnen vele prijzen waaronder de prestigieuze Woutertje 
Pieterseprijs voor 'Kelderkind'. Haar gezin telde 6 kinderen en ze stond gedurende 35 jaar in 
het basis- en midden onderwijs als juf, zorgleerkracht, leerkracht cultuurbeschouwing en 
plastische opvoeding. 

 

Sessie 20: Het museum Hof van Busleyden in je klas – Arne Vandelanotte DOORLOPENDE 
SESSIE 

Verruimen 
 
Rondleiding 
Lager onderwijs 
 
Deze sessie gaat door in het museum Hof van Busleyden. 

Maak via enkele praktijkvoorbeelden kennis met de scholenwerking van het museum 
Hof van Busleyden en hoe het kader Cultuur in de Spiegel hierin een plaats krijgt. In 
dit museum blikken we terug op de glorieuze geschiedenis van de stad en kijken we 
samen vooruit naar de toekomst. Reis heen en weer tussen toen en nu. In deze sessie 
focussen we op twee educatieve pakketten rond erfgoed die ook toepasbaar zijn in je 
klas.  

 
We brengen een bezoek aan 'The Neverending Park'. Twee jaar lang verzamelden 
theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van 
Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project ‘De grond der dingen’ kreeg elke 
inwoner één vierkante meter om samen de toekomstige stad vorm te geven. Ook 
scholen namen deel. Benjamin Verdonck verbeeldde een tachtigtal voorstellen in 
maquettes in de tijdelijke expo The Neverending Park.  

Een ervaren educatieve gids vertelt mee over haar ervaringen binnen de 
scholenwerking van het museum. 

Arne Vandelanotte is educatief medewerker van het Museum Hof van Busleyden en 
organiseert en coördineert al 15 jaar museumklassen en workshops.  

 

 

 

 

 

 



Sessie 21: MADE A MANO – creëer je eigen figuur en personage – DE MAAN 

Verruimen 

Workshop 

Lager onderwijs 
 
Deze sessie gaat door bij Beeldsmederij DE MAAN. 
 
Dankzij de verpersoonlijking van je hand(en) en de meest eenvoudige objecten en 
materialen, creëer je speelse figuren/personages die jouw lesmoment kunnen 
faciliteren en de fantasie van kinderen extra prikkelt. We gaan aan de slag met 
vormen die je letterlijk en figuurlijk zelf in de hand hebt en op een originele manier 
ingezet kunnen worden om verschillende lagen van de leerstof aan te reiken. 
In tijden van een drukke beeldcultuur kiezen we resoluut voor de kracht van de 
eenvoud en het verruimen van de verbeelding. 
Paul Contryn reikt je tijdens deze sessie op DE MAAN inspirerende technieken aan. 
We sluiten de workshop af met een onvergetelijke speeddating van de creaties. 
 
Beeldsmederij DE MAAN maakt gelaagd, visueel theater voor een jong publiek dat op een 
volwassen manier wordt aangesproken. Het is een open huis met een diepgewortelde 
oorsprong in het figurentheater. Die categorie wordt echter meer en meer opgerekt tot 
bredere visuele performance. Zolang de keuze maar avontuurlijk is, in scenische middelen, 
maar ook in makers. DE MAAN wil kinderen, maar ook jongeren en grote mensen raken, 
verrassen, fascineren, verwonderen of doen nadenken. En liefst dat allemaal tegelijk. Nu eens 
met een goed verhaal als uitgangspunt dan weer met een straf beeld. Humor, poëzie, 
schoonheid en lelijkheid, ze dansen allemaal de tango in de voorstellingen van DE MAAN. 
Zolang het maar 'graaf' is en niet 'braaf'. 

 

14u30 – 15u30: Sessieblok 3 

 

Sessie 22: Fit voor lezen: herken kleuters met risico op latere leesproblemen – Eline Van 
Kerckhove  

Verdiepen 
 
Lezing 
kleuteronderwijs 

Sommige kinderen ervaren een moeilijke start van het leesonderwijs. Zij ontwikkelen 
mogelijk leesmoeilijkheden of zelfs ernstige leesproblemen. We kunnen al in de 
kleuterklas inschatten of hiertoe een risico aanwezig is. We kunnen deze kinderen 
signaleren en extra voorbereiden op een zo vlot mogelijke leesstart met leesplezier. 
We brachten de kennis en attitude van kleuterleerkrachten hierover in kaart en 
ontwikkelden een informatiecampagne met signaleringslijst. In deze sessie zoomen 
we kort in op de aanleiding en ontwikkeling van de informatiecampagne en 
overlopen we de risicosignalen. 



Eline Van Kerckhove is logopedist en docent aan de opleiding Logopedie & Audiologie bij 
Thomas More in Antwerpen. Daar maakt ze deel uit van de onderzoekspijler taal- en 
leesdidactiek, een samenwerking met de Lerarenopleiding van Thomas More. Dit team wil 
bijdragen aan effectief en aantrekkelijk taal- en leesonderwijs voor elk kind van het 
basisonderwijs. In hun onderzoek gaat er veel aandacht uit naar het belang en de kracht van 

preventie.   

 

Sessie 23: Leerkrachten inspireren leerkrachten 

Verbinden 
 
Praktijkvoorbeeld 
Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, hoger onderwijs, inspectie, … 

 
Hoe breng jij cultuur binnen in je school? Hoe werk jij aan cultureel bewustzijn in je 
les? Een cultuureducatief project? Of een heel cultuurbeleid? We horen heel graag 
jouw ervaring! Het onderwerp en de werkvorm voor jouw 15 minuten durende pitch 
kies je zelf. Op deze manier krijg je heel wat inspiratie van collega’s om zelf een 
project op poten te zetten in jouw klas of school. Alle sessies hebben één ding 
gemeen: cultuur op school of in je klas.  
 
Wil je graag zelf als spreker hieraan deelnemen? Geef dit aan in het 
inschrijvingsformulier waarover je wil komen vertellen. We voorzien voor jou een 
leuke attentie.  
Wil je gewoon als deelnemer komen luisteren, dan kan je uiteraard ook voor deze 
sessie kiezen.  
 

Sessie 24: Praktijkvoorbeelden Kunstkuur, een samenwerking tussen een school en de 
Academie   

Verbinden 
 

Praktijkvoorbeeld 
Lager onderwijs, secundair onderwijs, dko, hoger ondewijs, inspectie, … 
 
Sint-Albertschool en Sint-Lukasacademie co-teachen – Ellen Janssens, Caroline 
Dehaene en Eva Vandersypen 
 

In de Sint-Albertschool in Sint-Jans-Molenbeek is co-teachen met een leraar van de 

academie niet iets vrijblijvends. Of iets extra’s. Het is er doelgericht werken aan de 

koppeling tussen wereldoriëntatie en het muzische. De leraren van de Sint-

Lukasacademie voor Beeldende Kunsten versterken de school met hun 

muzische expertise terwijl ze zelf tips over talenbeleid, klasmanagement en 

ouderparticipatie willen sprokkelen. In het Kunstkuurproject 'Kunstketten' zit een 

mooie samenwerking vol visie. Ze getuigen over hun eerste ervaringen en brengen 

een eerlijk verhaal over een boeiende zoektocht.  



Caroline Dehaene is al meer dan 10 jaar verbonden aan de Sint-Albertschool. Ze geeft les in 
het zesde leerjaar en heeft daarnaast ook een diploma Lichamelijke Opvoeding.  
 
Eva Vandersypen is directeur van de Sint-Albertschool sinds september 2019. Ze stond 
daarvoor 18 jaar in het zesde leerjaar en heeft ervaring als muzisch coördinator, 
zorgleerkracht en beleidsondersteuner. Ze werkte ook enkele jaren voor CANON Cultuurcel  

 

Artlab – Stedelijk Lyceum Waterbaan, Soumaya El Allachi 

 

Het Stedelijk Lyceum Waterbaan is een secundaire school in Deurne zuid. Hun 

doelgroep is taalarm en heeft weinig tot geen artistieke/culturele achtergrond. 

Vanuit de nieuwe eindtermen hervormden ze een aantal vakken tot één vak: ARTLAB. 

De Academie Muziek en Woord van Hoboken stapte mee in het Kunstkuur- project. 

Samen staan zij op de klasvloer met leerkrachten van het Stedelijk Lyceum. Zij delen 

expertise en leren van mekaar. Evalueren doen zij o.m. vanuit de methodiek van 

'Kunstig Competent', en 'CompasMe'. Het boeiend verhaal van hun gezamenlijk 

traject en de team-teaching, vertellen zij in deze workshop. Nadien is er tijd om in 

dialoog met de leerkrachten te gaan.  

 

Sessie 25: Possible futures: een open blik op de wereld – Joke Klaassen en Koen Cools  

Verbinden 
 

Interactieve lezing 
Kleuter-, lager en secundair onderwijs, dko, hoger onderwijs, inspectie, … 

Lerarenopleiders Joke Klaassen en Koen Cools (Thomas More Vorselaar) laten je 
tijdens deze sessie nadenken over dat wat 'zou kunnen zijn': Possible Futures! Vanuit 
hun jarenlange praktijkervaring formuleerden zij 15 didactische basispijlers om 
(wereld)burgerschaps- en cultuureducatie op een kwaliteitsvolle manier in de praktijk 
te brengen op school. De theorie achter Cultuur in de Spiegel vormt de rode draad in 
hun aanpak. Tijdens deze workshop maak je kennis met enkele basispijlers en 
praktijkvoorbeelden. Verwacht je aan een inspirerend verhaal met een mix aan 
inhoud, didactiek en ervaring. 

Joke Klaassen (°1982) is illustrator en werkt als docent Muzische Vorming en 
Wereldburgerschap - Cultuur voor de bacheloropleiding lager onderwijs aan de Thomas More 
Hogeschool in Vorselaar. Haar expertisedomein is Beeldende Vorming. Zij was lange tijd 
werkzaam in het deeltijds kunstonderwijs. In 2017 volgde zij de expertenopleiding 
cultuureducatie van Canon Cultuurcel. 
 
Koen Cools (°1981) is historicus en werkt als docent Wereldoriëntatie en Wereldburgerschap - 
Cultuur voor de bacheloropleiding lager onderwijs aan de Thomas More Hogeschool in 
Vorselaar. Zijn expertisedomeinen zijn Tijd en Maatschappij. Daarnaast is hij praktijkassistent 
Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het schooljaar 2017-2018 was hij 
blogger voor het Vlaamse lerarentijdschrift Klasse. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cultuurkuur.be%2Fsubsidies%2Fkunstkuur&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742813772&sdata=SLfQmS3Rf%2B5EU7SgS%2F6tQ%2FtpolgKKC0JrjZfnBlvQoU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cultuurkuur.be%2Fsubsidies%2Fkunstkuur&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742813772&sdata=SLfQmS3Rf%2B5EU7SgS%2F6tQ%2FtpolgKKC0JrjZfnBlvQoU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstigcompetent.wordpress.com%2F&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742813772&sdata=5T0%2BERO3Vec3qtRBkOSVpS6EffVeEHjAIJxgScb068Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstigcompetent.wordpress.com%2F&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742813772&sdata=5T0%2BERO3Vec3qtRBkOSVpS6EffVeEHjAIJxgScb068Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlajo.org%2Fprogrammas%2Fcompass-me%2Finleiding&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742823727&sdata=MdWKesYGOZjSmUqsK6uM60r8oiFY2gE8SALl66%2BMWLY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlajo.org%2Fprogrammas%2Fcompass-me%2Finleiding&data=02%7C01%7Csofie.donders%40ond.vlaanderen.be%7Cfe39c67705eb4d6037e708d783be51c6%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637122725742823727&sdata=MdWKesYGOZjSmUqsK6uM60r8oiFY2gE8SALl66%2BMWLY%3D&reserved=0


 

Sessie 26: Tips om kleuters te laten dansen – Bert Van Gorp 

Verruimen 
 
Workshop 
Kleuteronderwijs 

Hoe kan je door speelse initiatie, korte opwarming en spelopdrachten dans laten 
groeien vanuit simpele dingen uit de leefwereld van kleuters. Ga aan de slag met een 
prentenboek, robots versus marionetten, bepaalde muziekjes enz....  

 
Bert Van Gorp is danser, kleuterleider en choreograaf. Hij werkt als danser (o.a. voor Lea 
Anderson en Steve Blake) en leeft momenteel in Wales. Meer dan 13,5 jaar stond hij voltijds 
voor de klas (3 – 5 jarigen) in verschillende landen (UK/B/Fr/NL).  
Spel als uitgangspunt, fris energetisch en ludiek in vormgeving, door actieve `zelf uit te 
proberen opdrachten.  

 

Sessie 27: Edubox Democratie in de klas – Filip Fastenaekels 
 
Verruimen 

Workshop 

Secundair onderwijs, hoger onderwijs,… 

Met de Edubox Democratie belanden je leerlingen op een onbewoond eiland .... het 
begin van een zoektocht. Over regels en afspraken, samenleven en organiseren, 
oplossen van problemen en zoeken naar consensus. Een product van De Kracht van je 
Stem en VRT NWS. 

De box laat scholieren op een bevattelijke, speelse manier kennismaken 
met verschillende politieke systemen en met de democratie zoals we die in België 
kennen. Met de EDUbox Democratie moeten jongeren aan de hand van vier vragen 
komen tot een systeem van samenleven wat stof geeft tot discussie, argumentatie en 
inzichten. De leerlingen maken daarbij gebruik van nieuw en gearchiveerd 
beeldmateriaal op maat. 
 
Filip Fastenaekels van VRT stelt het pakket voor.  
 
Filip Fastenaekels is mediaproducer bij de Vlaamse Radio en Televisie. Hij begon zijn carrière 
als journalist en schakelde later over naar de productie van verschillende 
televisieprogramma’s waardoor hij alle facetten van de media begon te absorberen. 
Naarmate de media digitaliseerden, begon Filip als eerste websites, nieuws-portals, digitale 
televisietoepassingen, games en virtuele werelden voor VRT te creëren. Filip specialiseerde 
zich verder in de creatieve processen van mediaproducties en de projectmatige en praktische 
ontwikkeling van media, waarbij menselijke dynamieken centraal staan. 

 
 
 



Sessie 28: Voer voor poëzie in de lagere school – Floortje De Backer 
 

Verruimen 
 
Workshop 
Lager onderwijs 
 
Poëzie is overal. Tussen de lussen van je veters, ergens in een wiskundesom die veel 
te moeilijk is, of in de haren van het meisje of de jongen die je leuk vindt. 
 
Gek dus dat het leerkrachten, ouders en soms jonge kinderen zo afschrikt. In deze 
sessie laat Floortje De Backer jullie zien dat poëzie echt niet moeilijk hoeft te zijn en 
dat je er op tal van manieren mee kan werken; een activiteit met een eindproduct, 
als hulpmiddel bij het maken van een nieuwjaarsbrief, als optreden voor de ouders 
op het einde van een wo-thema. 
 
Met een groot assortiment aan poëziebundels en ervaring als juf en auteur, maakt ze 
jullie warm voor poëzie. Samen zoeken jullie wat een gedicht de moeite waard maakt 
en hoe je dit kan vertalen naar jouw klas. 
 
Poëzie maakt je rijker. En het leuke is dat je je fortuin met iedereen kan delen zonder 
ooit met lege handen achter te blijven. 
Integendeel! 

 

Floortje De Backer is juf, schrijfster en verliefd op poëzie.  

 

 

Sessie 29: Laptops gebruiken om muziek te maken in de klas: het kan! – Gert De Coster en 
Frank Duchêne 

Verruimen 
 
Workshop 
Secundair onderwijs 
 
Leerkrachten techniek, informatica, PAV, wetenschappen, MO en alle leerkrachten 
die interesse hebben in muziek of ICT: deze workshop is voor jou. Voorkennis muziek 
of ICT is niet vereist. Na een eenvoudige en korte instructie maak je tijdens deze 
workshop zelf je eerste beats, je eerste klanken. Nadien onderzoek je hoe je deze 
tools kan gebruiken binnen je eigen vakgebied (ja, zelfs aardrijkskunde of biologie) 
aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk. 
 
Deze workshop is een onderzoeksproject van PXL-music en PXL-education en werkt 
onder de naam STrOOM. 
 
Frank Duchêne is freelance technieker en producer. Bij PXL-music doceert hij 
productieanalyse, begeleidt hij de bachelorproeven binnen de afstudeerrichting 



Muziektechniek, is hij domeinverantwoordelijke internationalisering en is hij onderzoeker 
voor dit project STrOOM. 
 
Gert Decoster is popcoach en begeleidt bachelor proeven voor de afstudeerrichting 
"muzikant" bij PXL-music. Daarnaast is hij promotor van dit project STrOOM. Voordien 
organiseerde en begeleide hij cursussen in het SO, LO en in de socio-culturele sector. 

 
 

15u45 – 16u15: Artistieke afsluiter  

 

16u15 – 18u00: Receptie + creatief feest  


