
 

Navormingsthema 
  

ALLE LEERLINGEN  BANK VOORUIT!  

Procesgericht onderwijs is productiever dan productonderwijs 
 

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6    
secundair onderwijs   

 
Formule: halve dag (3 u.) of hele dag (3+2 u.) 

 
Procesgericht werken in gewone klassituaties is een heel goede zaak voor alle leerlingen.  
Hoe kunnen we een procesgerichte(re) aanpak in een gewone klas realiseren zonder te 
verdrinken in ons werk?  
In deze sessie zoomen we eerst in op het principe van procesgericht onderwijs dat voor alle 
leerlingen veel productiever is dan louter productonderricht.  
Daarna reiken we pedagogisch-didactische inzichten, concrete tips en mogelijkheden aan 
zodat alle leerlingen een bank vooruit geraken.  
 
Hoe zit een procesgerichte lesgang in elkaar?  
Hoe kan je met taken, leerinhouden,  werkvormen, multimedia en evaluatie procesgericht(er) 
aan de slag in een gewone klassituatie, zonder alles overboord te moeten gooien?   
 
Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, 
handboek, toetsvragen ...) mee te brengen om dat dan heel concreet met een procesbril te 
herdenken.  
 
Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop  nog extra vruchten kan 
afwerpen.  
 
Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar <p.timmermans@skynet.be> 
 
Paul Timmermans, onderwijspedagoog,  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven 
(nu UCLL),  erelector. Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  
sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen. 
 
PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO 
Anderlecht / KTA Brasschaat / K.Lyceum Antwerpen /  Helix Maasmechelen / VISO Gent /  SLO 
TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen, 
Hasselt en Brugge  / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren  / LS Zonhoven / LS 
Sint-Jan Leuven / KOGEKA Geel / SO Roeselare  / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck 
Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie 
Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a. 
 

 


