
POSTGRADUATEN
Lerarenopleiding (Limburg)

PG Pesten aanpakken

PG Zorg voor kleuters

PG Talentontwikkeling

PG Coaching & mentoring



POSTGRADUAAT ?

kortlopende opleidingen, 
verbredend of verdiepend

20 studiepunten

erkend getuigschrift

toelatingsvoorwaarden: 
diploma Vlaams hoger onderwijs



PG 
PESTEN AANPAKKEN



INHOUD DOELGROEP PRAKTISCH

10 sessies / jaar

1500 EUR

begeleiders van 
kinderen en 
jongeren

2 jaar

‐ leraren
‐ schooldirecties
‐ zorgleerkrachten
‐ CLB‐medewerkers
‐ hulpverleners
‐ trainers
‐ jeugdwerkers
‐ opvoeders
‐ leiding van 

jeugdbeweging
‐ …

pesten is een plaag
‐ urgent probleem
‐ In diverse contexten
‐ Schadelijk,  voor iedereen

focus
‐ Fundamenten voor een 

duurzaam antipestbeleid
‐ Pestproblemen bij de 

horens nemen
‐ De kracht van de groep

‐ donderdag 18.30‐22.00u
‐ online/on campus
‐ lectuurverwerking 
‐ …

‐ 750 EUR / jaar

Diepenbeek
methodieken

‐ Social discipline window, 
Nieuwe Autoriteit, No 
Blame, …

gie.deboutte@ucll.be



PESTEN EN CYPERPESTEN BETER BEGRIJPEN 5 SP

CONTEXTUELE HEFBOMEN BIJ DE AANPAK VAN PESTEN EN CYBERPESTEN 5 SP

OPLOSSINGS‐EN HERSTELGERICHT INTERVENIËREN: WAT EN HOE ? 5 SP

PESTEN AANPAKKEN EN DE NOODZAAK TOT SAMENWERKING 5 SP



PG 
TALENTONTWIKKELING



TALENT-
ONTWIKKELING

Het leren zien en inspelen op talenten

Leven vanuit flow en bezieling verbreedt fysische, 
psychische, sociale en intellectuele capaciteiten.

Talentontwikkeling breder kaderen, verschillende methodes 
onderzoeken, uitdagingen en valkuilen in praktijk onderzoeken: 
werken aan eigen groei en bezieling

Onderwijzend personeel, HR-managers, trainers, 
begeleiders, coaches …

2 jaar, 14 sessies per jaar op donderdagavond én 2 
zaterdagen in Diepenbeek, 1700 EUR (850 EUR per jaar) 

hilde.geuens@ucll.be



TALENTONTWIKKELING ‐ ORIËNTERING 5 SP

TALENTONTWIKKELING IN CONTEXT 5 SP

BEZIELING 5 SP

TALENTONTWIKKELING ‐METHODIEKEN 5 SP



PG 
COACHING EN MENTORING



INHOUD DOELGROEP PRAKTISCH

12 contactmomenten

2000 EUR

professionals uit 
non-profit sector

2 jaar

‐ coaches
‐ leidinggevenden
‐ directies
‐ hr‐afdelingen
‐ coördinatoren
‐ mentoren
‐ zorgverantwoordelijken
‐ consultants
‐ …

coaching is in

‐ hoe collega’s helpen
‐ vertrouwelijk en 

gestructureerd
‐ oplossingsgericht en 

toekomstgericht

‐ avondsessies, 
doorwerkdagen, 
weekends

‐ 1000 EUR / jaar

Diepenbeek of op 
locatie

teamleren en 
individuele coaching

‐ coachings‐ en 
communicatievaardigheden 
versterken

‐ theorie, oefeningen en 
inzicht

tine.bos@ucll.be



DE COACH IN RELATIE TOT DE TAAK 6 SP

DE ORGANISATIE ALS CONTEXT 6 SP

INTERVISIE ALS HEFBOOM 4 SP

DE COACH IN RELATIE TOT ZICHZELF 4 SP



PG 
ZORG VOOR KLEUTERS



Werken met zorgkleuters is een zoekproces dat tijd vraagt.INHOUD Kleuters in ‘t rood: wat is er aan de hand ?

Zorgbegeleiding op niveau van kind, leraar en school.

DOELGROEP Leerkrachten of zorgbegeleiders in de kleuterschool

PRAKTISCH 2 jaar, 10-tal sessies per jaar op woensdagnamiddag of –
avond in Diepenbeek, 1 doorwerkdag op donderdag, 
+/- 730 EUR, ilse.aerden@ucll.be 

Samen leren uit inspirerende praktijkvoorbeelden, aanpak 
delen, nieuwe kennis verwerven



HANDELINGSGERIHT WERKEN 6 SP

BEELDEN 6 SP

HGW OP INDIVIDUEEL NIVEAU 4 SP

REFLECTIE, ZELFSTURING EN ENGAGEMENT 4 SP



Dankjewel om te luisteren !

Vragen staat vrij !


