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En plots is het zover: de tweede editie van Sett Gent staat voor de deur! En 
zeggen dat er in het jaar tussen vorige en deze editie veel is veranderd is een 
understatement. De afgelopen weken werd digitaal en online leren plots de 
enige oplossing, en heeft elke school een ongelooflijke flexibiliteit moeten tonen 
om leerlingen zo goed mogelijk te coachen in hun leerproces vanop afstand. De 
afgelopen maanden werd nog duidelijker waarom we Sett hebben opgestart. Sett 
heeft als doel iedereen samen te brengen die bezig is met onderwijstransformatie 
en hoe technologie deze ondersteunt. En daar lijkt nu meer dan ooit behoefte aan 
te zijn. 

Op Sett vind je iedereen die bezig is met onderwijstransformatie en -technologie 
op één plek. Er is een groot conferentieprogramma, met 100 lezingen en 
workshops, waar zowel internationale keynotes als Vlaamse en Brusselse 
leraren en directeurs het woord nemen. En er is de grote, gratis toegankelijke 
belevingsbeurs, waar meer dan 115 exposanten hun beste oplossingen voor in de 
klas tonen. Het ideale moment om ervaringen en kennis uit te wisselen, en zelf 
nieuwe producten, diensten en methodes te ontdekken om jouw lessen en jouw 
school klaar te stomen voor de toekomst. 
 
Sett brengt iedereen met een hart voor onderwijs samen. Daarom mag ook u niet 
ontbreken op Sett.

Tot op 28 & 29 oktober, op de tweede editie van Sett Gent!

Katinka, Angelique & Dries

Het SETT-team

INHOUDSTAFEL WELKOM!
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PROGRAMMA

Het programma van Sett werd samengesteld door Edunext vzw (Leerfestival & 
Schooltransformaties) en Hans De Four (ICT-Praktijkdag & KlasCement). Beiden hebben 
reeds vele jaren ervaring binnen onderwijsinnovatie, en kiezen voor een goede mix van grote 
keynote sprekers en inspirerende praktijkvoorbeelden uit eigen land. Zo vindt iedereen op 
Sett inspiratie, die de volgende dag al kan worden toegepast op de eigen school.

VZW EduNext is een groeiend netwerk van onderwijsprofessionals 
dat als doel heeft het Vlaamse onderwijs van binnenuit te 
transformeren. Ze doen dit door scholen te inspireren, via 
leerfestivals, schoolbezoeken en thema-avonden waarbij men kan 
leren van collega-directeuren en -leraren, maar ook door scholen 
stap voor stap te begeleiden in het transformatieproces. 

Bezoek de ICT-Praktijkdag voor een dag vol kennisdeling en meer 
dan 100 hands-on workshops over het inzetten van educatieve 
technologie in de klas, over ICT-toepassingen, STE(A)M, 
mediawijsheid, … gegeven voor en door leerkrachten, ICT-
coördinatoren en directies. Met meer dan 1000 zijn we daar!  
Zorg dat ook jij er bij bent op maandag 1 februari 2021 in Leuven en 
geniet van alle inspiratie en de expertise van het aanwezige netwerk. 

BASIS SECUNDAIR HOGER

Welkom in het programmaboekje van Sett!

Hieronder vind je een korte handleiding die je wegwijs zal maken in de lezingen en workshops 
die op het programma staan.

Onderwijsniveau 
Voor elke lezing hebben de sprekers en de organisatie ingeschat welk doelpubliek de lezing 
voor ogen heeft. We maken een onderscheid tussen basisonderwijs, secundair onderwijs en 
hoger onderwijs. Dit is een richtlijn, kom zeker even luisteren als het onderwerp je interesseert!

Lezingen & workshops - Betalend ticket verplicht
Er zijn zowel lezingen als workshops op Sett. Enkel met een betalend ticket krijg je toegang 
tot beiden. Lezingen duren gemiddeld een uur en vinden plaats in een conferentie-opstelling. 
Er is echter zeker ook ruimte voor interactie, tijdens en na de lezing. Workshops duren 2,5u 
of 1,5u en werken meer in de diepte en hands-on. Dé plek om direct uit te testen wat je leert. 
Voor de workshops dien je vooraf in te schrijven. Deze inschrijvingen gaan begin september 
open, wie dan reeds registreerde voor Sett krijgt voorrang. Voor de lezingen kan je de dag zelf 
volledig kiezen waar je naartoe gaat, hier werken we niet met voorinschrijvingen.

Verschillende ruimtes
De Aula is de grootste ruimte en biedt plaats aan 400 personen. Hier staan de grootste 

namen op het podium.

De twee theaters bieden plaats aan 150-250 deelnemers, hier vind je vaak algemene lezingen 

terug, die voor iedereen interessant zijn.

Er zijn vier lokalen waarin elk 50 personen kunnen plaatsnemen. Lezingen die zich specifiek 
richten op één van de drie doelgroepen komen hier aan bod.

Er is één vaklokaal, waar vakleraren je alles vertellen over hoe zij ICT inzetten in hun specifiek 

domein. Hier is er plaats voor 30 personen in elke sessie.

In de acht workshopruimtes ga je actief aan de slag in een groep van maximaal 25 

personen. Er zijn workshops georganiseerd door het team achter de ICT-Praktijkdag, 

transformatieworkshops die werden gekozen door EduNext vzw en workshops rond STE(A)M.

Tijdschema & programma onder voorbehoud!
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TIJDSCHEMA
WOENSDAG 28 OKTOBER 

TIJDSCHEMA 
WOENSDAG 28 OKTOBER

LOKAAL 4LOKAAL 3 VAKLOKAALTHEATER 1AULA LOKAAL 1THEATER 2 LOKAAL 2
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15.00

16.00

17.00

Leren of presteren? Naar 
handvatten voor toetsing 

als een kans voor leren voor 
elke leerling

Dominique Sluijsmans

Artificial Stupidity: naar 
digitaal humanisme

Fredo De Smet

Van face to face onderwijs 
naar afstandsonderwijs

lessons learned
Saskia Vandeputte

Onderwijsdebat

Gratis toegankelijk voor 
iedereen! EdTech, gamechanger voor 

onderwijs en opleiding
Jonas De Raeve

Digitaal is het nieuwe 
normaal. Wat nu?

Clo Willaerts

Het verhaal 
achter de muur
Stefan Perceval

Verwondering over geluk, 
ongeluk en zingeving

Dirk De Wachter

Leergemeenschappen 
als basis voor 

schoolontwikkeling
Wouter Schelfhout

De technologische 
taalleraar in een 

multiculturele samenleving
Olivier Dijkmans

Omnimundo
Je digitaal klaslokaal voor 
krachtige leerervaringen

Kris Vande Moortel
Infrastructuur: drager van 

visie en vernieuwing
Tom Verheyen
Inspirocollege

BuSo school Element: sterk 
in verbindend gezag
Annelore Delbecque

BuSo Element Brugge

Digitale vaardigheden in de 
Franse les

Erik Devlies

Apps, animaties en 
interactieve kaarten voor 

fysische geografie
Bart Van Bossuyt

XX
XX

ICT-tools in de les PAV
Els Govaerts

XX
XX

De Betekenisvolle Revolutie 
binnen het ondernemend 

onderwijs
Ruben Veenstra & Cyro 

Mengelers

TITEL
XX

Een doorkijkje op Wittering.
nl, een kindcentrum voor 

kinderen van 0 tot 12
Marianne Rongen 

Wittering.nl

Google Classroom: 
Minder papier, beter 

klasmanagement en meer 
tijd voor de les!
Jan Driessens

Zie jij het bos door de 
bomen in het land van de 

onderwijsinnovatie?
Annelies Steenacker

Scherm- en 
gameverslaving: Preventie, 

Aanpak & Behandeling
Matthias De Wilde

ICT-competenties van 
leerkrachten echt verhogen

Ghislain De Bondt

Tijd voor actief ICT-beleid
Stef Van Malderen

Taalvaardig en 
lichaamsbewust 

programmeren zonder 
computer

Leen Brouns

Onze school, een ‘Thuis’ 
voor iedereen

Wim Van Den Brulle
Sint-Lukas Schaarbeek

Live podcast Buiten De 
Krijtlijnen

Rinke Vanhoeck

De AI leraar - de kracht van 
Artificiële Intelligentie in 

jouw leerproces
Tom Fleerackers

Design thinking in 
vakoverschrijdende 

challenges
Frank van Soest

UNIC School Utrecht

De Gouden Formule voor 
startende leraren
Johan De Wilde

ONDER VOORBEHOUD! ONDER VOORBEHOUD!

BASIS SECUNDAIR HOGER
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De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
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BASIS SECUNDAIR HOGER

WOENSDAG

09.30
AULA

ONDERWIJSDEBAT

Een actueel debat over enkele thema’s die leven binnen het onderwijs. Gratis 
toegankelijk voor iedereen, ook voor wie geen betalend ticket kocht

09.45
THEATER 2

09.45
LOKAAL 2

10.00
LOKAAL 3

10.00
THEATER 1

LEERGEMEENSCHAPPEN ALS BASIS VOOR SCHOOLONTWIKKELING

Door Wouter Schelfhout, professor aan de Universiteit Antwerpen  / Wouter Schelfhout, 
professor aan de universiteit Antwerpen, licht toe wat de meerwaarde is van het werken met 
leergemeenschappen, hoe je hiermee concreet en haalbaar kan werken aan schoolontwikkeling 
en vorm kan geven aan onderwijskundig beleid in lijn met het referentiekader onderwijskwaliteit 
(rOK). De focus ligt op: - Bestaande vormen van leergemeenschappen: waar zijn er verschillen, 
waar stemmen ze overeen? Wat zijn overkoepelende succesfactoren voor goed werkende 
leergemeenschappen? Hoe maak je een keuze? - Overzicht van essentiële aandachtspunten 
bij het inzetten van leergemeenschappen als basis voor school- en kwaliteitsontwikkeling:  
visieontwikkeling, leergemeenschappen opstarten en ondersteunen, de rol(len) van de 
procescoach(es), leergemeenschappen inbedden in beleidsteams en schoolbeleid.  

JE DIGITAAL KLASLOKAAL VOOR KRACHTIGE LEERERVARINGEN

Door Kris Vande Moortel, learning solutions specialist bij Microsoft / Maak van Microsoft 
Teams je digitaal klaslokaal. Geen administratieve tool maar een echt leerplatform. Geschikt 
voor alle vormen van leren. Van kennisoverdracht tot kennisconstructie en echte ontwikkeling 
van 21ste eeuwse vaardigheden. Teams is de centrale plek waar communicatie en content 
samenkomen in 1 sterke omgeving.  Door de integratie van de vertrouwde en krachtige office 
toepassingen geef je leerlingen alles wat ze nodig hebben in een moderne lespraktijk. Na deze 
lezing zal je duidelijk zien dat je eigenlijk voor je digitale klas niets anders nodig hebt dan Teams. 
De eenvoud en veelzijdigheid van Teams geven leraren alle troeven om leerlingen een krachtige 
leerervaring te bieden.

09.30
LOKAAL 1

DE TECHNOLOGISCHE TAALLERAAR IN EEN MULTICULTURELE 
SAMENLEVING

Door Olivier Dijkmans, leerkracht op Stedelijke Basisschool Omnimundo in Antwerpen  
De uitdaging voor het geven van Nederlands is in onze huidige maatschappij groter 
dan ooit. Reeds in de lagere school krijg je door de grote diversiteit vroeg te maken met 
de aanwezigheid van tal van leerlijnen die allemaal goed moeten worden beheerd. Hoe 
pak je dit aan? Hoe verdeel je het werk, hoe behoud je het overzicht? Welke technische 
hulpmiddelen kan je gebruiken? Olivier Dijckmans, leraar in basisschool Omnimundo 
Antwerpen, bespreekt vanuit zijn ervaring met lesgeven aan anderstalige nieuwkomers 
en taalzwakkere leerlingen een aantal oplossingen, vooral toegespitst op een digitale 
leeromgeving, maar ook perfect inzetbaar in een meer traditionele klas. 

09.30
VAK-

LOKAAL

09.30
LOKAAL 4

DIGITALE VAARDIGHEDEN IN DE FRANSE LES

Door Erik Devlies, medewerker bij KlasCement en mylc.be / De nieuwe eindtermen Digitale 
vaardigheden ook in de Franse les? Et alors, pourquoi?! Daar hebben ze toch informatica voor? 
Pas toujours... Tijdens deze lezing (met veel praktijkvoorbeelden) koppelen we die eindtermen aan 
nieuwe en oude inzichten. Vanuit verschillende perspectieven bereiken we maximaal dat doel met 
een minimum aan inspanningen.

BUSO SCHOOL ELEMENT: STERK IN VERBINDEND GEZAG

Door Annelore Delbecque, directeur en bezieler Element (buso type 3 OV4) / Element is een 
Buso school waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen 
tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. De positieve opvoed-relatie leraar/begeleider – 
leerling – ouder staat voorop om welbevinden en groeikansen te realiseren voor de jongeren.
Als school willen wij weg van het stoornis denken en focussen op verbinding: Welke behoeften 
hebben jongeren in hun denken, gevoel, waardesysteem? En wat hebben ze nodig om te kunnen 
functioneren en participeren in de groep, de maatschappij of arbeidsmarkt? Alles op de school 
draait rond de elementen aarde, water, vuur en lucht. Getuige daarvan hun elementering, een 
evaluatiesysteem volgens leerplandoelen met gerichte feedback en feedforward. De school zet in 
op relatiebeleid ipv sanctiebeleid via nieuwe autoriteit en verbindend gezag en herstelt de leraar 
in zijn kracht. 

INFRASTRUCTUUR: DRAGER VAN VISIE EN VERNIEUWING

Door Tom Verheyen, algemeen directeur op het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren 
Het Inspirocollege pakte een tijd geleden uit met de opening van een futuristisch 
aandoende onderwijsruimte in hun school: de ‘Inspirodroom’. Het was de bekroning 
van de nieuwe koers die de school vaart, waarbij er echt wordt ingezet op talentgericht 
onderwijs. Niet alleen bepalen leerlingen per graad zelf via talenturen voor een deel 
hun lessenrooster, tot vier klassen gaan tegelijkertijd actief, zelfstandig aan de slag in 
de Inspirodroom onder begeleiding van hun leraren. Dat zorgt ervoor dat ze maximaal 
kunnen inzetten-op de competenties van de 21ste eeuw (probleemoplossend denken, 
zelfregulering, mediawijsheid, communiceren, … ) en jongeren nog beter voorbereiden op 
het hoger onderwijs en het latere beroepsleven.

EDTECH, GAMECHANGER VOOR ONDERWIJS EN OPLEIDING

Door Jonas De Raeve, adviseur onderwijs bij Voka / Educatieve technologie is een 
opkomende sector met grote gevolgen voor onderwijs en opleiding. Een nieuwe Voka-
publicatie schetst de evoluties van de EdTechmarkt op wereldvlak en in Vlaanderen. 
Daarnaast komen alle mogelijkheden, randvoorwaarden en uitdagingen aan bod om dit 
succesvol te implementeren in het onderwijs- en opleidingslandschap in Vlaanderen. 
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BASIS SECUNDAIR HOGER

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
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WOENSDAG

11.00
LOKAAL 1

TAALVAARDIG EN LICHAAMSBEWUST PROGRAMMEREN ZONDER 
COMPUTER

Door Leen Brouns, onderwijsbegeleider aan de Universiteit Gent / ‘Computationeel denken’, 
wat houdt dat in? Hoe kan je leerlingen stimuleren om hiermee aan de slag te gaan, zodat de 
eigen grijze massa leert concurreren met voorgeprogrammeerde computers? We verleggen de 
focus van de programmeertaal naar het eigen creatieve denken en doen. Dan komt de hele klas 
in beweging, wordt er druk en nauwkeurig gecommuniceerd, gaat de ideeënbox open. Kortom: 
met een boek kaarten en een set stokjes stelen we de show! (Waarschuwing: computers niet 
toegelaten, enkel mensen.) Tijdens de lezing wordt er geïllustreerd hoe denk-en-doe-opdrachten 
individueel, per twee of met de hele groep uitgevoerd kunnen worden. Als leerkracht krijg je een 
stappenplan om de leerlingen hierin te begeleiden, dit alles zonder computer. 

11.30
LOKAAL 2

11.45
AULA

11.45
THEATER 1

11.45
LOKAAL 3

SCHERM- EN GAMEVERSLAVING: PREVENTIE, AANPAK EN 
BEHANDELING

Door Matthias De Wilde, zaakvoerder bij GameChangers / Heel wat jongeren hebben het 
moeilijk om de balans te vinden tussen on- en offline. Ze kunnen niet meer stoppen met 
gamen of sociale media, zijn constant bezig met likes & volgers, en zitten vermoeid in de klas 
na nachtelijke sessies gamen of chatten. Tijdens deze lezing ontdek je wat games en sociale 
media zo aantrekkelijk maakt en voor wie, en wat je als ouder, begeleider en school kan 
ondernemen om jongeren te helpen naar een evenwichtig on- en offlineleven. Matthias, zelf 
ooit gameverslaafd, heeft al duizenden jongeren & ouders in meer dan 100 scholen geïnspireerd 
met zijn verhaal en werkt dagelijks met gezinnen rond problematisch game- en schermgedrag.

DIGITAAL IS HET NIEUWE NORMAAL. WAT NU?

Door Clo Willaerts, Digitaal expert bij de Karel De Grote Hogeschool / Er werd al jaren aan 
de kar gesleurd maar ineens was het er: de digitale transformatie van het onderwijs. Nu de 
storm wat gaan liggen is, blikt digitaal expert Clo Willaerts kort terug op het voorbije half jaar, 
en biedt ze een realistische en toch optimistische kijk op de rol van digitale technologie in de 
leeromgevingen van leerkrachten, leerlingen en... ouders.

LEREN OF PRESTEREN? NAAR HANDVATTEN VOOR TOETSING ALS EEN 
KANS VOOR LEREN VOOR ELKE LEERLING

Door Dominique Sluijsmans, zelfstandig onderwijskundige / Is dit voor een cijfer? Moeten we dit 
kennen? Gaat u dit vragen op het proefwerk? Deze vragen worden door leerlingen veel gesteld. 
Toetsen zijn vaak nog de stok achter de deur om leerlingen in beweging te krijgen. Toetsen kunnen 
voor leerlingen ook beangstigend en spannend zijn. Ze worden gevoeld als een momentopname 
waarop zij moeten presteren. Als dat niet lukt en zij een onvoldoende krijgen, heeft dat impact op 
hun zelfvertrouwen, maar vooral op hun motivatie om te willen blijven leren. In haar lezing biedt 
Dominique Sluismans de deelnemers handvatten hoe ze toetsen zo kunnen inzetten dat het tot 
succes leidt bij alle leerlingen. Hoe je testen kan inrichten dat de focus ligt op leren in plaats van 
op momentaan presteren. Een aanzet tot een andere kijk op toetsing, maar ook een hulp bij het 
nemen van de volgende stap op weg naar een waarin elke leerling succes ervaart.

EEN DOORKIJKJE OP WITTERING.NL, EEN KINDCENTRUM VOOR 
KINDEREN VAN 0 TOT 12

Door Marianne Rongen, innovator Gestaltleren en kernconcepten bij Wittering.nl / Op 
Wittering.nl werken we met een curriculum gebaseerd op kernconcepten. De leerstof is dus 
niet geordend naar de oude vak-indeling, maar naar grote aan elkaar gerelateerde thema’s. 
Bovendien is de organisatie waarden-gestuurd en wordt het onderwijs vormgegeven in 4 units. 
Reeds 16 jaar geeft Wittering.nl onderwijs op eigenwijze wijze vorm, waarbij kinderen en leraren 
worden uitgedaagd in een stimulerende omgeving. 

11.00
LOKAAL 4

XX

Door XX, XX / XX

11.00
VAK-

LOKAAL

APPS, ANIMATIES EN INTERACTIEVE KAARTEN VOOR FYSISCHE 
GEOGRAFIE

Door Bart Van Bossuyt, leerkracht secundair onderwijs op het Don Boscocollege 
Zwijnaarde / In deze lezing verkennen we interactief lesmateriaal voor aardrijkskunde 
dat door de leerlingen kan worden gebruikt bij zelfstandig en onderzoekend werken. 
We gaan aan de slag met concrete voorbeelden uit de lespraktijk. Deze lezing richt zich 
vooral op de derde graad. Je kan alles direct uitproberen op een eigen iPad of laptop, 
maar dat hoeft niet. Je verlaat de workshop met bruikbare ideeën om zelf activerende 
werkvormen uit te bouwen.

11.30
THEATER 2

DE AI LERAAR – DE KRACHT VAN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IN JOUW 
LEERPROCES

Door Tom Fleerackers, opleidingshoofd enlector bij Karel De Grote Hogeschool / Education 
technology (Edtech) verovert de onderwijswereld. Digitale leerplatformen zijn niet meer weg 
te denken uit onze lessen, maar de echte kracht (en waarde) van Edtech gaat veel verder 
dan Bingel, Smartschool of Google Classroom. Edtech geeft de leraar opnieuw de kans om 
de professional te zijn die hij werkelijk is met aandacht voor het persoonlijke leerproces van 
elke leerling. Edtech kan de werkdruk van de leraar verlagen en tegelijk de leerwinst van de 
leerling verhogen. We ontdekken samen de belangrijkste ontwikkelingen in Edtech en de rol 
van artificiële intelligentie. Concrete voorbeelden geven een beeld van hoe een AI-empowered 
leerproces eruit ziet. 
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BASIS SECUNDAIR HOGER

13.00
LOKAAL 1

ONZE SCHOOL, EEN ‘THUIS’ VOOR IEDEREEN

Door Wim Van Den Brulle, coördinator op de Sint-Lukas Basisschool in Schaarbeek / 
Werken aan ouderbetrokkenheid is wenselijk, maar niet evident. De doelgroep bepaalt 
de aanpak, bijsturen en samen school maken, elke schooldag is de doelstelling en soms 
eens mislukken mag/moet. Wil jij meer weten over de do’s-and-don’ts van een goeie 
ouderwerking voor jouw school? Dan is deze lezing een must. Voor de eerste keer vertelt 
Wim zijn unieke verhaal vanuit eigen praktijk en ervaringen met ouders op de Sint-Lukas 
Basisschool te Schaarbeek.

13.15
THEATER 2

13.15
LOKAAL 2

13.15
LOKAAL 3

13.30
AULA

DESIGN THINKING IN VAKOVERSCHRIJDENDE CHALLENGES

Door Frank van Soest, docent Natuurkunde en Challenges bij UNIC eigentijds HAVO/
VWO / De UniC school in Utrecht biedt leerlingen eigentijds onderwijs waarin het zelf leren 
ontdekken en onderzoeken een belangrijke rol speelt. In deze sessie licht Frank van Soest, 
docent natuurkunde, toe hoe zij in de bovenbouw door middel van vakoverstijgende thema’s 
leerlingen een inzicht laten krijgen in reële problemen en mogelijke oplossingen. Daarbij komt 
de aanpak aan bod en de ervaringen die zij ermee hebben. Ook hebben de leraren een spel 
ontwikkeld waarin leerlingen met kaarten leren kijken door verschillende vakbrillen en daarbij 
technieken leren die bij de verschillende fasen van hun onderzoek kunnen helpen: brainstormen, 
interviewen, maken van sterkte-zwakte analyses... De manier waarop de leerlingen werken is 
volgens de design cyclus: ontdekken, scherpstellen, ontwerpen en testen. Wil je ook leren van 
een van de meest innovatieve scholen in Nederland? 

ICT-COMPETENTIES VAN LEERKRACHTEN ECHT VERHOGEN

Door Ghislain De Bondt, stafmedewerker en ICT-coördinator bij Centrum voor Basiseducatie 
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen / Er worden heel wat opleidingen georganiseerd om ICT-
competenties van leerkrachten te verhogen. Maar uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd soelaas 
biedt. Hoe komt dat? En wat werkt wel? Tijdens deze lezing geven trachten we hierop een 
antwoord te bieden op basis van onderzoek van Stephen Comiskey (University of Limerick) en 
ervaringen uit de praktijk. Niets hoogdravends, eerder de gekende materie bekeken vanuit een 
ander perspectief. 

GOOGLE CLASSROOM: MINDER PAPIER, BETER KLASMANAGEMENT EN 
MEER TIIJD VOOR DE LES!

Door Jan Driessens, onderwijzer bij vzw Moorsledegem / Wil je deftig aan de slag gaan 
met G Suite binnen je school of klas, of werk je al met G Suite? Dan moet je zeker en vast 
ook alle mogelijkheden van Google Classroom beter leren kennen. Veel scholen werken met 
Google Drive om taken te delen met leerlingen en leerkrachten, om samen te werken binnen 
presentaties, spreadsheets en documenten, maar... leerkrachten ondervinden toch wat 
moeilijkheden om al die taken deftig te managen, te distribueren, te begeleiden en te evalueren. 
Kortom: het mist precies wat structuur... Google Classroom heeft hiervoor de perfecte 
oplossing! Dit en nog zoveel meer! Wees welkom op deze inspirerende sessie!

HET VERHAAL ACHTER DE MUUR

Door Stefan Perceval, artistiek leider bij HETGEVOLG / HETGEVOLG is een open huis 
waar iedereen welkom is. Denk aan anderstalige nieuwkomers, kansarmen, alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen, jongeren uit re-integratie-projecten en mensen met een beperking. 
In zijn workshops geeft Stefan, die zelf bekend werd als acteur en regisseur, inzichten over hoe 
hij met deze kwetsbare doelgroepen aan de slag gaat en daarbij het principe van cocreatie 
hanteert, een samenwerkingsvorm waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat van het proces en zij zelf de eigenaars zijn en blijven van het geheel. Dit vereist een 
gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

13.00
LOKAAL 4

DE BETEKENISVOLLE REVOLUTIE BINNEN HET ONDERNEMEND 
ONDERWIJS

Door Ruben Veenstra & Cyro Mengelers, sociale verbinders bij YearnY & HAS Hogeschool 
‘s-Hertogenbosch (Nederland) / ‘Betekenisvol Ondernemen’ is een uniek alternatief 
studietraject waar gewerkt wordt vanuit talenten en passies om een onderneming op te 
zetten met maatschappelijke meerwaarde. Persoonlijke ontwikkeling, uit je comfortzone 
komen, op avontuur gaan, vallen en opstaan en bovenal ervaren. Het is een reis om jezelf 
te leren kennen en het beste uit jezelf te halen. Ruben en Cyro, twee enthousiaste student-
ondernemers uit de HAS Hogeschool in Den Bosch nemen jou mee in hun reis naar hun 
unieke betekenisvolle onderneming genaamd YearnY. Die biedt prikkelende trainingen, 
vol positieve energie, om een vrolijke en gemotiveerde werkvloer te creëren waar mensen 
dichter bij zichzelf en anderen komen. 

13.00
VAK-

LOKAAL

XX

Door XX, XX / XX

13.15
THEATER 1

ARTIFICIAL STUPIDITY: NAAR DIGITAAL HUMANISME

Door Fredo De Smet, curator VRT-Media Fast Forward en auteur van het boek Artificial 
Stupidity: Handleiding voor digitale humanisten / In deze lezing licht Fredo De Smet toe 
wat er nodig is om digitaal humanist te worden. Aan de hand van eenvoudige vuistregels 
vertelt Fredo hoe om te gaan met onze digitale realiteit. Een eye-opening talk over hoe 
we ons als mens verhouden tegenover de machines. En hoe we daar op een waardevolle 
manier mee kunnen omgaan.  Een presentatie die de mens aanspreekt, vader of moeder, 
broer of zus. Een verhaal dat hoop geeft over de Artificial Stupidity die ons kan redden.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.13P.12
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BASIS SECUNDAIR HOGER

14.30
LOKAAL 1

LIVE PODCAST BUITEN DE KRIJTLIJNEN

Door Rinke Vanhoeck, leraar secundair onderwijs op de Sint-Maarten Middenschool / 
Een live podcast met een zeer interessante, nog te bepalen gast!

14.45
LOKAAL 2

14.45
LOKAAL 3

14.45
VAK-

LOKAAL

15.45
AULA

TIJD VOOR ACTIEF ICT-BELEID

Door Stef Van Malderen, auteur van ICT in het basisonderwijs, tijd voor een tweede versnelling 
Ruim 20 jaar na het geslaagde PC/KD-project is er veel gebeurd. Maar Stef Van Malderen ging 
op zoek of er ook veel is veranderd. En dat resultaat is enerzijds bedroevend en anderzijds zeer 
divers. In zijn boek ‘ICT in het basisonderwijs, tijd voor een tweede versnelling’ geeft hij aan dat 
een gedegen en activerend ICT-beleid het tij kan keren. Aan de hand van 9 concrete tips zet je 
de school op het spoor van een ICT-geïntegreerde aanpak.

ZIE JIJ HET BOS DOOR DE BOMEN IN HET LAND VAN 
ONDERWIJSINNOVATIE?

Door Annelies Steenacker, onderwijscoach & transformatiecoach bij EduNext vzw / Er zijn 
duizenden ideeën rond transformatie en technologie voor modern en innovatief leren. Wat kan 
je daar als school mee doen? Welke keuzes maak je? Hoe implementeer je je keuzes? Annelies 
Steenacker brengt op een inspirerende wijze een geïntegreerd verhaal over hypes, do’s en 
dont’s, valkuilen en mogelijkheden. Je leert interpretatief onderhandelen en wordt geprikkeld 
om het beleid op jouw school kracht bij te zetten. Je krijgt geen theoretische lezing over allerlei 
modellen, maar wel praktisch bruikbare handvatten zodat je controle krijgt over de veelheid aan 
info. Deze lezing richt zicht tot elke onderwijs-kracht. In welk onderwijsniveau of vanuit welke 
rol je ook actief bent in onderwijs, iedereen heeft er baat bij om het bos door de bomen te zien.

ICT-TOOLS IN DE LES PAV

Door Els Govaerts, leerkracht op de Vrije Sint-Lambertusschool in Westerlo / Tijdens deze 
sessie worden concrete voorbeelden aangereikt waarin gratis ICT-tools worden gebruikt in 
de lessen PAV (en MAVO). Komen o.a. aan bod: toetsen en oefenen met Kahoot! en Quizizz, 
spreekopdrachten met Flipgrid, verschillende manieren om te werken met Mentimeter....

VERWONDERING OVER GELUK, ONGELUK EN ZINGEVING

Door Dirk De Wachter, psychiater en professor aan de KU Leuven / Er moet dringend meer 
respect worden getoond voor de meest wezenlijke pijlers die het voortbestaan van de 
maatschappij funderen: de zorg en het onderwijs. De verpleegkundige en de leraar vormen 
de spreekwoordelijke basis waarop de menselijkheid zich verheft. Onze samenleving is er een 
geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan 
er bijna niet meer bij stil dat die pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid 
tussen wat ons heel even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. Maar hoe kunnen 
we dat onderscheid weer leren maken? Dirk De Wachter leert ons vanuit een constante 
verwondering nadenken over wat geluk, ongeluk en zingeving écht kunnen betekenen.

14.30
LOKAAL 4

XX

Door XX, XX / XX

14.45
THEATER 1

VOOR EN NA CORONA: VAN FACE TO FACE ONDERWIJS NAAR 
AFSTANDSONDERWIJS: LESSONS LEARNED

Door Saskia Vandeputte, procesbegeleider bij Schoolmakers / De coronacrisis bracht - 
noodgedwongen - afstandsonderwijs op lichtsnelheid.  Toch zit dit al langer in de lift. Dankzij 
technologie tijds- en plaatsonafhankelijk een diploma behalen, jezelf professionaliseren, een 
vak of vaardigheid leren: een droom voor mensen met weinig tijd en veel plannen. In deze 
sessie deelt Saskia haar lessons learned als begeleider van de afstandsopleiding Sport- en 
Cultuurmanagement op Thomas More Campus Turnhout. Digitalisering is tegelijk troef én 
uitdaging en doet sterk appél op didactische expertise. Je hoort open en eerlijk wat de switch 
naar ‘100% op afstand’ vraagt van student, docent en aanbieder. Ook in niet-coronatijden. 
Ontdek pionierservaringen met evalueren op afstand, e-coaching, online collaboratief leren en 
digitale differentiatie. Ook in niet-corona tijden. Vele tips vanuit een concreet praktijkvoorbeeld.  

14.45
THEATER 2

DE GOUDEN FORMULE VOOR STARTENDE LERAREN

Door Johan De Wilde, pedagoog aan de Odisee Hogeschool / Vlaanderen heeft een 
tekort aan goede leraren. Aanvangsbegeleiding kan niet alleen leraren vasthouden 
maar hen ook sneller en duurzamer professioneel doen groeien. Hoe zorg je daar voor 
als directeur of als collega en hoe kan de starter zelf best proactief omgaan met de 
schoolcontext? Deze lezing werpt een nieuw licht op herkenbare schoolsituaties en 
maakt ze beter hanteerbaar voor iedereen. Levenslang leren begint bij de start. Het 
verrijkt ieders job en maakt die ook aantrekkelijker voor wie na de starters van vandaag 
komt.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.15P.14
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17.00

ONDER VOORBEHOUD!
INSCHRIJVINGEN VANAF BEGIN SEPTEMBER

ONDER VOORBEHOUD!
INSCHRIJVINGEN VANAF BEGIN SEPTEMBER

CHERRY

BASIS SECUNDAIR HOGER

Virtual & Augmented 
Reality in de klas: 

praktische tips

Carl Boel

Designtools, bouw een 
leerlijn voor 21ste eeuwse 

vaardigheden

Joos Van Cauwenberghe

Leer je beschermen tegen 
Fake News en desinformatie

Rosalie De Waele

Een stap verder met tablets 
in je klas! Zelf digitale 

oefeningen maken

Elke Dufour

Interactieve dashboards 
maken in Excel: visuele 

dataweergave

Olivier Levrau

Ontwerp zoals een designer 
met de gratis online 

applicatie Canva

Joachim Gregoor

TITEL

XX

STEAM-tool voor secundair 
onderwijs

Kevin Bostoen

Digitaal Differentiêren: 
Aan de slag met je digitale 

co-teacher

Jan Royackers

Ontdek de mens achter 
de muur

Stefan Perceval

Een stapje verder met de 
apps van G Suite

Ghislain De Bondt

STEM in het basisonderwijs, 
met de focus op 

technologie? Dat kan!

Ann Jacobs

Excel: analyses maken 
d.m.v. draaitabellen

Olivier Levrau

Zelf animatiefilmpjes 
maken met Moovly

Joachim Gregoor

Aan de slag met Python

Toon Callens

STEAM-Lab op school

Lorien De Bondt

Spelenderwijs leren 
kinderen programmeren

Onno Zijdel

TITEL

XX
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BASIS SECUNDAIR HOGER

09.30
BLINKY

VIRTUAL EN AUGMENTED REALITY IN DE KLAS: PRAKTISCHE TIPS

Door Carl Boel, onderzoeker aan Thomas More Hogeschool en Universiteit Gent / Virtual 
en Augmented reality zijn de laatste tijd erg populair geworden, o.a. door de goedkopere 
en betere brillen. Daarom is het nu het uitgelezen moment om ermee aan de slag te 
gaan in de klas. In deze workshop krijg je vele voorbeelden te zien en kan je er zelf ook 
mee experimenteren. Verschillende vakken en doelgroepen worden samen behandeld om 
zo’n breed mogelijk overzicht te geven. Vaak zijn dezelfde tools ook voor verschillende 
toepassingen geschikt. Hands-on, realistisch, bruikbaar.

09.30
PACMAN

09.30
CHERRY

09.30
BANANA

09.30
STRAW-
BERRY

ZELF ANIMATIEFILMPJES MAKEN MET MOOVLY

Door Joachim Gregoor, lector verpleegkunde bij Prezibelle / Moovly is een eenvoudig 
te gebruiken platform (van Vlaamse makelij) waarmee je zelf animatievideo’s en andere 
multimedia-inhoud kan maken. Geanimeerde video’s trekken de aandacht naar je school, 
kunnen zowel voor interne als externe communicatie, advertenties … gebruikt worden of 
je kan er maken voor je klas of vak. Dit kan zonder groot budget of technische kennis. Aan 
de hand van animatieobjecten kan je zelf whiteboardvideo’s, geanimeerde infografieken en 
animatiefilmpjes maken. Hierbij kan je gebruik maken van vele objecten in de bibliotheek. Je 
kan je video’s opmaken, delen, kopiëren of vertalen én je maakt zoveel versies als je wil! Voor het 
onderwijs kunnen we gebruik maken van de specifieke education licence.

AAN DE SLAG MET PYTHON

Door Toon Callens, lesgever digitale workshops bij Digitale Wolven vzw / Wil je graag met een 
tekstuele programmeertaal aan de slag gaan? Dan is Python een hele interessante taal om mee 
te starten. Wij gebruiken deze in combinatie met de Micro:Bit. Zo wordt alles net wat visueler en 
interessanter voor de leerlingen. Na deze les zal je de zelf de basis van Python kennen en enkele 
projecten met de Micro:Bit gedaan hebben om hier zelf mee aan de slag te kunnen.

STEAM-LAB OP SCHOOL

Door Lorien De Bondt, educational designer bij Fablab Factory / Het STEAM-lab is een all-in 
pakket om aan de slag te gaan met Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics 
van in de kleuterklas tot in het hoger onderwijs! Het pakket bestaat uit de nodige hardware, de 
bijhorende software en het LearnMakeShare-platform, een digitale leeromgeving aangepast 
aan de meest recente onderwijsontwikkelingen. In deze leeromgeving vind je volledig 
uitgewerkte projecten terug rond verschillende educatieve thema’s uit het kleuter, lager en 
secundair onderwijs. Hoe ga je aan de slag met de STEAM in de klas?

ONTDEK DE MENS ACHTER DE MUUR

Door Stefan Perceval, artistiek leider bij HETGEVOLG / HETGEVOLG is een open huis 
waar iedereen welkom is. Denk aan anderstalige nieuwkomers, kansarmen, alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen, jongeren uit re-integratie-projecten en mensen met een beperking. 
In zijn workshops geeft Stefan, die zelf bekend werd als acteur en regisseur, inzichten over hoe 
hij met deze kwetsbare doelgroepen aan de slag gaat en daarbij het principe van cocreatie 
hanteert, een samenwerkingsvorm waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat van het proces en zij zelf de eigenaars zijn en blijven van het geheel. Dit vereist een 
gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

09.30
PINKY

EEN STAPJE VERDER MET DE APPS VAN G SUITE

Door Ghislain De Bondt, beleidsmedewerker en ICT-coördinator in het 
volwassenenonderwijs / In deze workshop gaan we hands-on aan het werk binnen 
de Google omgeving. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar via een bevraging van 
de deelnemers zullen we de inhoud van deze workshop afstemmen op de noden. 
Bedoeling is om te focussen op zaken die net een stapje verder gaan zoals minder 
gekende mogelijkheden en het leren gebruiken van enkele te koppelen apps, add-ons en 
extensies.

09.30
INKY

STEM IN HET BASISONDERWIJS, MET DE FOCUS OP 
TECHNOLOGIE? DAT KAN!

Door Ann Jacobs, ICT-coördinator en deeltijds directie op Montessori Klimop in Gent  
Haal meer uit het werken met de iPad, door hem vakoverschrijdend in te zetten bij allerlei 
STEM-projecten. STEM in het basisonderwijs gaat over exploreren en verkennen van 
de domeinen technologie, wetenschap, techniek en wiskunde. Het is een manier om 
kinderen te leren hun talenten te ontdekken, maar ook om leerinhouden te behandelen 
die anders minder aan bod komen. Hoe kan je kinderen op een gestructureerde maar 
motiverende manier zelfstandig leren werken aan STEM-projectjes? Bij deze workshop 
maak je kennis met kant-en-klare STEM-lessen voor derde graad Basisonderwijs of 1B, 
en leer je de kracht van het visuele en digitale portfolio Seesaw.

09.30
CLYDE

EXCEL: ANALYSES MAKEN D.M.V. DRAAITABELLEN

Door Olivier Levrau, gegevensbeheerder op de Artevelde Hogeschool / Werk je net zoals 
de meeste Excel-gebruikers vooral met lijsten? Dan laat deze workshop je kennismaken 
met een heel nieuwe kant van Excel. Tabellen en draaitabellen zijn de sleutel tot een 
heleboel functionaliteiten die je een zee van tijd besparen. Gedaan met urenlang 
bepaalde tellingen manueel te doen, in een handomdraai kan je de belangrijkste cijfers 
rangschikken volgens jouw wensen en kan je razendsnel een analyse maken. Tijdens 
deze praktijkgerichte workshop wordt gestrooid met praktische voorbeelden waarmee je 
onmiddellijk aan de slag kan op de werkvloer.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.19P.18
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BASIS SECUNDAIR HOGER

11.15
CHERRY

SPELENDERWIJS LEREN KINDEREN PROGRAMMEREN

Door Onno Zijdel, adviseur B-Bot.nl en STEAM-educatie.nl / Een complete workshop 
over alles wat je moet weten over de Bee-Bot, de Blue-Bot, de Pro-Bot en de InO-bot. 
Tijdens de workshop laten wij zien hoe je de robots kunt inzetten binnen het lager 
onderwijs, in een volledige leerlijn van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. Hierdoor 
wordt programmeren géén extra belasting voor de leerkracht, maar juist een manier 
om spelenderwijs te leren! We starten met een stuk theorie en zullen snel overgaan in 
praktisch werken met de leerlijn. Ook laten we veel nieuwe producten zien die enorm 
makkelijk kunnen worden ingezet. Deze workshop is vooral gericht op kleuter en lager 
onderwijs. We hebben echter ook materialen die geschikt zijn voor de eerste jaren van 
het secundair onderwijs.

13.00
INKY

13.00
CLYDE

13.00
PACMAN

13.00
CHERRY

EEN STAP VERDER MET TABLETS IN JE KLAS! ZELF DIGITALE 
OEFENINGEN MAKEN

Door Elke Dufour, leerkracht op WAVO in Onze-Lieve-Vrouw-Waver / Heb je al enige ervaring 
met het gebruik van tablets in je klas? Gebruik je al bestaande digitale oefeningen? Maar... 
vind je vaak toch niet die oefening die je net zoekt of wil je nu toch een stapje verder gaan? 
Dan is deze workshop, waarin je zelf digitale oefeningen leert maken met BookWidgets en 
LearningApps, echt iets voor jou! Een woordzoeker, een quiz, een webquest, het kan allemaal! 
Op het einde van deze workshop heb je de verschillende mogelijkheden leren kennen en zelf een 
aantal oefeningen gemaakt. Het is noodzakelijk het materiaal waarvoor je graag oefeningen 
wilt maken mee te brengen. (bv. spelling- of rekenboek, wero-thema, ...)

INTERACTIEVE DASHBOARDS MAKEN IN EXCEL: VISUELE 
DATAWEERGAVE

Door Olivier Levrau, , gegevensbeheerder op de Artevelde Hogeschool / Dashboards maken is 
een techniek waar niet veel Excelgebruikers vertrouwd mee zijn. In essentie is een doordacht 
dashboardsysteem, waarbij informatie wordt gestructureerd in verschillende niveaus en 
representaties, een manier om data zeer visueel en overzichtelijk samenvattend voor te stellen, 
net zoals je dat doet via het dashboard van een auto.

ONTWERP ZOALS EEN DESIGNER MET DE GRATIS ONLINE APPLICATIE 
CANVA

Door Joachim Gregoor, lector verpleegkunde bij Prezibelle / Wil je snel je huisstijl toepassen 
voor het aanmaken van een eigen Facebookheader of ander promotiemateriaal, dan kan je hier 
Canva voor gebruiken. En dat kan zonder dat je een grafische achtergrond of voorkennis moet 
hebben. Eenvoudig dus! Ook voor jou! In de workshop komen volgende items aan bod: Waar kan 
je Canva voor gebruiken? Gebruik interface canva.com, werken met lay-outs, optimaal gebruik 
van (eigen) afbeeldingen,  gebruik van tekst en verschillende fonts, maken van infographics en 
downloaden en gebruik van je ontwerpen.

XX

Door XX, XX / XX

11.15
BANANA

XX

Door xx, xx / xx

13.00
BLINKY

DESIGNTOOLS, BOUW EEN LEERLIJN VOOR 21STE-EEUWSE 
VAARDIGHEDEN

Door Joos Van Cauwenberghe, STEM coördinator bij Scholengroep RHIZO in Kortrijk/ 
Kunnen jouw zesdejaars beter brainstormen dan de eerstejaars? Weet je hoe je een 
observatie of een presentatie kan coachen? Designtools.be is de beste gratis bron voor 
leerkrachten die zelfverzekerd 21ste-eeuwse vaardigheden willen trainen en coachen in 
de klas. Op de website vind je een groeiende verzameling van uitgewerkte onderzoeks- 
en ontwerp-activiteiten die je kan inzetten om projectwerk in STEM, PAV of IO te 
structureren. Je leert in deze sessie hoe je de tools kan toepassen en zelfs kan inzetten 
om een leerlijn voor 21ste-eeuwse vaardigheden uit te bouwen in jouw school. 

13.00
PINKY

LEER JE BESCHERMEN TEGEN FAKE NEWS EN DESINFORMATIE

Door Rosalie De Waele, educatief en projectmedewerker bij Europahuis Ryckevelde / 
‘Fake news’. Komt het enkel in de VS voor of heeft het ook bij ons een invloed? Tijdens 
deze interactieve workshop nemen we het fenomeen ‘fake news’ onder de loep en graven 
we ook dieper. We bespreken nieuwe elementen die gepaard gaan met dit digitale tijdperk 
en bekijken ook andere desinformatietechnieken die erop gericht zijn de beeldvorming te 
beïnvloeden. Telkens werken we met concrete voorbeelden uit de actualiteit (de Brexit, 
vluchtelingen in Europa, ...) en tonen we hoe dit een effect heeft op onze samenleving.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.21P.20
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13.00
BANANA

STEAM-TOOLS VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS

Door Kevin Bostoen, trainer Fyxxi bij educentrum vzw / Bij Fyxxi kan je terecht voor 
workshops met allerlei innovatieve technologie. In deze workshop maak je kennis 
alle technologie en leer je hoe je hiermee op een goede manier aan de slag kan 
gaan met de leerlingen in jouw klas. Je maakt o.a. kennis met laptops met diverse 
programmeertoepassingen, diverse robots, Micro:bit gekoppeld aan LED’s - buzzer 
en aan mi:node, Turing Tumble, Swift playground app en nog veel meer! Alle tools om 
STEAM ook in jouw klas te gebruiken!

13.00
STRAW-
BERRY

DIGITAAL DIFFERENTIËREN: AAN DE SLAG MET JE DIGITALE CO-
TEACHER

Door Jan Royackers, onderwijsbegeleider bij Schoolmakers / Bijna elke leraar in het 
Vlaamse onderwijs kan beroep doen op een co-teacher. We beseffen het alleen niet 
altijd. Die co-teacher is dan vaak ook geen collega van vlees en bloed, maar een device 
(laptop, iPhone, tablet, smartphone...) die de vervelendste klussen van ons overneemt. 
In deze workshop bekijken we stap voor stap hoe onze digitale co-teacher cruciale 
aspecten van ons lesgebeuren makkelijker kan maken voor ons. Wij blijven daarbij als 
leraar het overzicht bewaken en de kwaliteit van het lesgebeuren opvolgen. Waar nodig 
doen we dat in groep, waar mogelijk laten we leerlingen op eigen tempo en op eigen 
niveau oefeningen maken.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.23P.22
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TIJDSCHEMA 
DONDERDAG 29  OKTOBER

LOKAAL 2 VAKLOKAALLOKAAL 4THEATER 1AULA LOKAAL 1THEATER 2

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Wat je jongeren echt 
wilt aanleren: Passie, 

Meesterschap en 
Veerkracht

Jeroen De Flander Waarom STEM voor 
meisjes is

Dewi Van De Vijver
Data als hefboom voor 
kwaliteitsontwikkeling

Christa Vanpoucke

Klasse, een constructief 
journalistieke aanpak voor 

onderwijscommunicatie
Hans Vanderspikken

Een innoverende 
onderwijsvisie geeft 

vleugels
Vrij Basisonderwijs van A 

tot Zee Blankenberge

Professionele groei via 
videocoaching
Steve Daponte

Stedelijk Lyceum 
Hardenvoort

Evalueren met 
evaluatiecriteria: makkelijk 

en digitaal met Rubrics
Roeland Van Rooy

Praktijkverhaal van een 
aangepaste didactiek 
en leeromgeving voor 

hoogbegaafde en 
sterklerende kinderen

VBS De Klimtoren Jabbeke

Succesvol uitrollen van 
duaal leren in je school

Bart Van den Bosch
De Wijnpers Leuven

Leraren, zie je dat niet?! 
(geschiedenis)

Jan-Wolter Smit

XX
XX

XX
XX

Augmented Reality en 
de Light Guide System: 

Gepersonaliseerd leren met 
real-time feedback

Kim Dekeyser

The perfect match bij 
werkplekleren

Charlotte Arnou

Duaal leren in het secundair 
onderwijs: rotatie tussen 

werkplekken in de praktijk
Sint-Jozef Geel (Kogeka)

XX
XX

XX
XX

Team Teach! De voordelen 
van samen lesgeven

Lisa Verhelst

Innoverend Freinetonderwijs 
in de Middenschool

GO! Freinet basis- en 
middenschool De Pluim

Van een traditionele school 
naar een GOVA-school

Peter Van Hove
GO! Basischool Atheneum 

Denderleeuw

Starten met BYOD
Niek Deswaef

Ensorinstituut Oostende

Gamekunde - Verantwoord 
gamen in het onderwijs

Lander Van der Biest

Een visie op totaal 
schoolbeleid, focus op 

leerlingen EN leerkrachten
Eddy Marchand

GO! Atheneum Merksem

Concreet aan de slag 
met Universal Design for 

Learning
An Kennes

Mens stoor me niet
Jo Peters

Let me Edtech you! 
Leraren(teams) 

ondersteunen in digitale 
transformatie

Pieter Sprangers

Samenwerkend leren op 
school

Simon Ettekoven

Een beeld zegt meer dan 
duizend woorden...

Ann Dooms

Innovatie op school en in 
de klas: van weerstand tot 

leiderschap
Elisabeth Rosseel

De gouden driehoek 
visie-leiderschap-cultuur

Peter Rosseel

Coachen met gezond 
verstand - De psychologie 

van een team
Dominique Baeyens

Toetsen? 
Hoe meer, hoe liever

Tim Surma

ONDER VOORBEHOUD! ONDER VOORBEHOUD!

LOKAAL 3

BASIS SECUNDAIR HOGER

P.25P.24
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09.30
AULA

WAT JE JONGEREN ECHT WILT AANLEREN: PASSIE, 
MEESTERSCHAP EN VEERKRACHT

Door Jeroen De Flander, professor aan de Tias Business School in Nederland / De 
meeste mensen denken dat je de top alleen kan bereiken met talent en wat geluk. 
Maar je wordt niet succesvol geboren, je hebt het zelf in de hand. Waarin je ook wil 
uitblinken, grootse prestaties worden altijd bepaald door dezelfde drie principes: passie, 
meesterschap en veerkracht. Prof. Jeroen De Flander geeft duiding bij de drie motoren 
om uit te blinken, toont hoe je het beste uit jezelf en uit de mensen om je heen kan halen, 
en geeft antwoord op de vraag “Waarom zou je harder je best doen, als je toch niet 
voldoende talent hebt?” “Je wordt niet als uitblinker geboren, het is een groeiproces.”

09.45
THEATER 1

09.45
LOKAAL 2

10.00
THEATER 2

10.00
LOKAAL 3

WAAROM STEM VOOR MEISJES IS

Door Dewi Van De Vyver, CEO bij Flow Pilots / Technologie steunt vaak nog op een louter 
mannelijk perspectief. Omdat de meeste ingenieurs mannen zijn, worden auto’s en telefoons 
bijvoorbeeld afgestemd op de gemiddelde man, waardoor ze niet altijd even geschikt zijn 
voor vrouwen. De komst van artificiële intelligentie maakt de nood aan meer vrouwen in 
technologie nog groter, omdat de genderbias ook in onze dataverzameling zit. Denk aan AI 
die hartinfarcten detecteert, maar alleen de symptomen van mannen herkent, omdat de data 
gebrekkig zijn en niet de symptomen van vrouwen omvatten.

EEN INNOVERENDE VISIE GEEFT ONDERWIJS VLEUGELS

Door Bart Boydens, coördinerend directeur bij scholengemeenschap Vrij Basisonderwijs van 
A tot Zee  / Het vrij basis, buitengewoon en secundair onderwijs van Blankenberge schreven 
samen hun niveau-overschrijdende visie uit. Daarna werden twee nieuwe scholen gebouwd, 
die samen, na een gedurfde herstructurering, de verwezenlijking van deze visie helemaal 
hielpen waarmaken. Multi-teaching, meer zorg zonder zorgbegeleiders, de leerlingen mede-
eigenaar maken van hun leerproces, buitengewoon en gewoon op dezelfde leer- en leefplekken, 
niveau-overschrijdende lessen en activiteiten,…. De nieuwe onderwijsvisie geeft ons vleugels 
want je staat er niet alleen voor, niet als leerling, niet als leerkracht en niet als directie. Samen 
doelgericht innoveren en in je sterkte mogen staan, geeft meer energie en mogelijkheden voor 
iedereen. Bart Boydens vertelt met beeld en klank het verhaal van hun vernieuwingsproces, de 
visie en neemt je mee naar boeiende praktijkvoorbeelden en getuigenissen in hun scholen.

DATA ALS HEFBOOM VOOR KWALITEITSONTWIKKELING

Door Christa Vanpoucke, inspecteur bij de Vlaamse Onderwijsinspectie / De Vlaamse overheid 
verzamelt data van alle scholen en stelt die ter beschikking via mijn onderwijs.be. Een goede 
lezing en analyse van deze data kan de kwaliteitsontwikkeling van de school brandstof geven 
om de schoolcontext in een breder perspectief te plaatsen, om opportuniteiten te ontdekken, 
om teamleden te betrekken en om sterktes en ontwikkelkansen te zien. Deze lezing, gegeven 
door een ervaren inspecteur en gewezen directeur, is bedoeld om duiding en inzichten te geven 
bij de schoolportretten die de onderwijsinspectie hanteert. Het is de bedoeling om inspiratie 
en ideeën te laten opborrelen om als schoolteam aan de slag te gaan met deze en andere 
schooleigen data.

PROFESSIONELE GROEI VIA VIDEO COACHING

Door Steve Daponte, pedagogisch begeleider en leerkrachtencoach op Stedelijk Lyceum 
Hardenvoort / Op Stedelijk Lyceum Hardenvoort krijgen leraren tools aangereikt om te 
reflecteren over hun eigen functioneren. Starters krijgen een schoolmentor toegewezen en leren 
zelf videoopnames maken rond hun functioneren. Het voordeel is dat de betrokken lesgever 
altijd eigenaar is van de gemaakte beelden. Hierdoor kan de leraar allereerst zelfreflectie 
toepassen, om het vervolgens te delen met een collega, coach of begeleider. Doordat niemand 
extra in de klas aanwezig moet zijn, wordt een echte klassituatie getoond. Leraren kunnen 
nadien zelf of hun mentor reflecteren over hun les: ‘Hoe reageer ik op de klas?’ ‘Hoe reageren 
de leerlingen op mij?’ ‘Hoe sta ik er bij?’ ‘Wat voor een type vragen stel ik?’ ‘Komt iedereen aan 
bod?’ In deze duolezing vertellen leraar en mentor hoe zij een dergelijk proces ervaren.

09.30
LOKAAL 1

09.30
LOKAAL 4

SUCCESVOL UITROLLEN VAN DUAAL LEREN IN JE SCHOOL

Door Bart Van den Bosch, technisch adviseur en coördinator duaal leren op De Wijnpers 
in Leuven / Duaal leren uitrollen en opvolgen in je school is niet eenvoudig.  In deze 
lezing dompelt Bart Van den Bosch je onder in de uitrol van duaal leren in De Wijnpers, 
een secundaire Leuvense school. Hij zoomt daarbij in op valkuilen, tips en goede 
voorbeelden. Hij gaat in op belangrijke vragen zoals welke omkadering je moet voorzien, 
wie welke taken opneemt en hoe je de evaluatie van de leerlingen organiseert. Hij licht 
zijn verhaal toe met talrijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Na deze sessie kan 
ook jouw school aan de slag met duaal leren.

09.30
VAK-

LOKAAL

LERAREN, ZIE JE DAT NIET?!

Door Jan-Wolter Smit, docent geschiedenis en chief content officer bij LessonUp / 
Visible Thinking is een project van Harvard University. Het probeert het denken van 
leerlingen zichtbaar te maken. Maar kun je deze theorie op een goede en leerzame 
manier inzetten in de klas, gebruik makend van digitale activerende werkvormen? 
Jazeker! En wel op een ontzettend effectieve manier, want ook de stille leerlingen krijgen 
nu een stem! Met Visible Thinking en digitale activerende werkvormen kan je leerlingen 
op een andere manier aan de slag zetten met geschiedenisonderwijs. Hierdoor krijg je 
binnen je groepen een andere dynamiek, die soms verrassend ‘analoog’ is!

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.27P.26
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KLASSE, EEN CONSTRUCTIEF JOURNALISTIEKE AANPAK VOOR 
ONDERWIJSCOMMUNICATIE (VANUIT EEN POSITIEF WAARDEREND 
TEAM)

Door Hans Vanderspikken, hoofdredacteur Klasse / Klasse laat zich bij zijn werking 
inspireren door de positieve psychologie. Hoe dan? En welk verschil maakt dat? En 
organiseert Klasse zijn team dan ook op een positief waarderende manier: walk your 
talk? Hoe doe je dat dan? En wat kan jij hieruit leren voor jouw organisatie/school?
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11.00
LOKAAL 1

STARTEN MET BYOD

Door Niek Deswaef, ICT-coördinator op het Ensorinstituut / Als school zijn we 4 jaar 
geleden in het BYOD project gestapt. De reden was de extra nood aan computerlokalen 
en het heel intensief gebruik van ons OLC. We hebben altijd al de digitale kaart 
getrokken in onze school en met richtingen informatica/grafische kunsten en 
architectuur bleek de noodzaak aan een eigen device heel hoog. Graag lichten we toe 
hoe we van start zijn gegaan, wat we ondertussen hebben bijgeleerd, waar we nog aan 
dienen te werken en waar de toekomst ons zal brengen

11.30
THEATER 1

11.30
LOKAAL 2

11.45
THEATER 2

11.45
LOKAAL 3

SAMENWERKEND LEREN OP SCHOOL

Door Simon Ettekoven, trainer, coach en publicist / In bijna elke les werken leerlingen nu en 
dan samen. Maar enigszins georganiseerd duo- of groepswerk is nog geen samenwerkend 
leren. Groepswerk wordt pas effectief samenwerkend leren als aan belangrijke voorwaarden 
is voldaan. En staat de docent er dan alleen voor? Welke rol kan de schoolleiding spelen bij 
de ontwikkeling van effectief samenwerkend leren in school? Met behulp van voorbeelden uit 
de dagelijkse schoolpraktijk gaan we op zoek naar antwoorden op deze twee vragen. Simon 
Ettekoven is auteur van Samenwerkend Leren Praktijkboek en heeft een jarenlange ervaring 
met het begeleiden van docenten en schoolleiding bij de ontwikkeling van samenwerkend leren 
in scholen in binnen- en buitenland.  

EVALUEREN MET EVALUATIECRITERIA:  
MAKKELIJK EN DIGITAAL MET RUBRICS

Door Roeland Van Rooy, leraar en nascholer op Campus Rozenberg Mol en bij Kanhetonline / 
Ben jij de flinke leraar die voor een spreekoefening of een schrijfoefening een A4-tje maakt met 
10-15 evaluatiecriteria, een puntenschaal en een leeg commentaarvakje? Kopieer je dat voor 
iedereen en houd je dat mooi bij? Mooi, dan maak je eigenlijk rubrics, maar nog niet helemaal. 
Wist je dat je dat digitaal via een website kan maken of binnenin Google Classroom? Wist je dat 
rubrics gebruiken enorm veel tijdswinst oplevert en dat je er heel objectief en razendsnel mee 
kan evalueren? Kom even luisteren...

CONCREET AAN DE SLAG MET UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

Door An Kennes, procesbegeleider in onderwijs bij Schoolmakers / Op scholen worden we 
tegenwoordig allemaal geconfronteerd met een lijst aan uitzonderlijke maatregelen, voor elk 
kind zoeken we wat het best is en spelen we daar zo goed mogelijk op in. In deze lezing bekijken 
we die uitzonderlijke maatregelen vanuit een andere hoek maar we blijven daar niet hangen. Je 
krijgt concrete tips en tricks om bij ontwerp van een les zo breed mogelijk te kijken om te komen 
tot een UDL-gevormde les en leeromgeving met oog voor de ontplooiing van àlle leerlingen van je 
groep. Na deze lezing weet je waar UDL voor staat en wat de visie erachter is, heb je een structuur 
waaraan je je kan vasthouden bij het ontwerpen van een les én heb je inzicht in het UDL-kader en 
heb je hierrond concrete voorbeelden gehoord.

PRAKTIJKVERHAAL VAN EEN AANGEPASTE DIDACTIEK EN 
LEEROMGEVING VOOR HOOGBEGAAFDE EN STERKLERENDE KINDEREN

Door Rebekka Buyse, directeur bij VBS De Klimtoren in Jabbeke / Naar aanleiding van een 
gewijzigde context ging de school op zoek om leergroepen te maken: zuivere leergroepen, reguliere 
graadsklassen en graadsklassen voor sterke kinderen met specifieke zorgen rond hun sterkte. 
Fluctueren binnen het jaar is een gewoonte. Het schoolteam kijkt naar het kind en past aan aan de 
noden. Door de verschillende leergroepen aan te bieden kunnen zowel leerlingen als leerkrachten 
terecht in de groep die het beste bij hen aansluit. Op die manier slaagt de school er in om elk kind 
sterker maken, op zijn tempo, op alle vlakken. En om elke kind te laten genieten van het ler(v)en. 
Directeur Rebekka Buyse vertelt het verhaal van het veranderingsproces van haar school en hoe 
een schooleigen visie samen met een sterk team stap voor stap handen en voeten krijgt en zo 
zorgt voor kwaliteitsontwikkeling.

11.00
LOKAAL 4

THE PERFECT MATCH BIJ WERKPLEKLEREN

Door Charlotte Arnou, Schoolmaker bij Schoolmakers / In tal van opleidingen gaan 
leerlingen op de werkvloer leren onder vorm van stage, werkplekleren, duaal leren ... 
Hoe kan je er voor zorgen dat elke leerlingen tot optimaal leren komt?  Op basis van 
eigenschappen en verwachtingen, kenmerken en idealen, worden duo’s gevormd, 
allemaal met hetzelfde doel: zo lang als mogelijk succesvol samenblijven en het beste 
in elkaar boven te halen. Onderzoek ging na welke fasen je voor het matchingsproces 
bij werkplekleren idealiter doorloopt. Waarmee hou je als matchmaker rekening om een 
leerling aan een bedrijf te koppelen? En hoe laat je het gearrangeerde ‘huwelijk’ slagen? 
Een lezing over duaal leren,werkplekleren en stageconcepten.

11.00
VAK-

LOKAAL

XX

Door XX, XX / XX

11.15
AULA

DE GOUDEN DRIEHOEK VISIE-LEIDERSCHAP-CULTUUR: WAAROM 
GEDRAGSVERANDERING ZO MOEILIJK IS EN WAT JE ERAAN KAN DOEN

Door Peter Rosseel, directeur bij MCR, een spin-off van de KU Leuven / De wereld waarin 
wij leven wordt gekenmerkt door vier revoluties: de technologische, data, peer-to-peer en 
design revolutie. De disruptie die voortvloeit uit deze revoluties is een opportuniteit om 
onze maatschappij anders en dus ‘beter’ te organiseren. Het kanaliseren van intrinsieke 
motivatie, zelfregulering en verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Het 
huidige ‘operating model’ van scholen – structuur en manier van werken - is hiervoor een 
belemmering. Visie, strategie, innovatie, waarden, (cultuur)verandering, leiderschap en leren 
als één en ondeelbaar aanpakken, kan een kentering teweegbrengen. Die kentering wordt 
gedragsverandering genoemd.  

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.29P.28
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13.00
AULA

COACHEN MET GEZOND VERSTAND - DE PSYCHOLOGIE VAN EEN TEAM

Door Dominique Baeyens, gewezen bondscoach van de Red Dragons / Vanuit een master 
lichamelijke opvoeding bouwde Dominique Baeyens zijn trainerscarrière op. Ooit liet hij een 
vaste en zekere job in het onderwijs staan en begon aan een nieuw avontuur als trainer. 
Omgaan met spelers en medewerkers in een professionele context bleek maatwerk en 
wonderrecepten vond hij niet. Maar in zijn lange topsportcarrière ontwikkelde hij wel een 
heldere en originele visie op teamwerk. Hij weet wat werkt, waar het vaak misloopt en 
waarom. Hij vertelt in zijn keynote op welke fundamenten je een sterk team uitbouwt, hoe je 
communicatieve processen aanstuurt en hoe een team zijn eigen coach kan worden. En dat het 
ook belangrijk is dat de coach zich laat coachen. De visie van Dominique Baeyens op teamwerk 
is ontstaan binnen de lijnen van het volleybalterrein, maar de draagwijdte ervan reikt veel 
verder.

13.15
THEATER 1

13.15
LOKAAL 2

13.30
THEATER 2

13.30
LOKAAL 3

EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN

Door Ann Dooms, professor aan de Vrije Universiteit Brussel / We nemen dagelijks digitale 
foto’s met onze smartphone en bekijken filmpjes op de sociale media. Heb je je echter ooit 
al vragen gesteld over de authenticiteit van zulke digitale beelden of video? Is wat we zien 
ook wat het lijkt? Digitale bestanden worden namelijk bijna altijd gemanipuleerd, zij het 
voor praktische redenen of met opzet. Het is echter een zeer uitdagende opdracht om de 
uitgevoerde operaties op foto of video-bestanden te traceren of de weg die ze hebben afgelegd 
te reconstrueren. In deze lezing belicht ik enkele wiskundige technieken die we gebruiken in ons 
digitaal forensisch onderzoek dat zeer uiteenlopende en verrassende toepassingen kent.

INNOVEREND FREINETONDERWIJS IN DE MIDDENSCHOOL

Door Les Van Stappen, directie GO! Freinet basisschool en middenschool De Pluim / De Pluim 
is een middenschool waar we de Freinettechnieken op een innoverende wijze vormgeven. Met 
tijd voor kringen en klassenraden en het clusteren van meerdere vakken in projecten zetten we 
de leerling aan tot het zelf verwerken van inhoud. Door te werken met een viersporenbeleid 
voor wiskunde, Frans, Nederlands en Engels vinden de leerlingen een leerpad op hun niveau, 
zowel remediërend als oriënterend. De leerkracht volgt zowel leerling als ouders mee op 
en is verantwoordelijk voor het begeleiden van het kind, coaching en oudercontacten. Via 
specifieke sessies ervaringsleren leren leerlingen stilstaan bij feedback, rollen in een groep en 
zelfontwikkeling, en er is ook een module waarbinnen we op zoek gaan naar talenten en passies 
om van daaruit een positieve i.p.v. eliminerende studiekeuze te maken. Een aanpak waarbij de 
focus ligt op de zelfontwikkeling van de leerling.

MENS STOOR ME NIET

Door Jo Peters, expert brainstorming bij USpace - Deusjevoo / Jo was verslaafd aan 
multitasken. “Ik kwam nooit tot focus, enkel druk-druk-druk en brandjes blussen. Want alles 
is immers dringend. Door multitasking te benoemen en uit te sluiten, won ik 30% meer tijd 
gedurende mijn dagen. Ik maakte de helft minder fouten, die ik dan ook niet moest herstellen, 
en mijn stresslevel halveerde. Exact de cijfers die wetenschappelijk bewezen zijn door de 
wereldvermaarde Professor dr. Theo Compernolle.” Met deze kennis veranderde hij de mindset 
zijn eigen bedrijf. Indertussen volgen vele ondernemingen en onderwijsinstellingen zijn 
voorbeeld met verbluffende resultaten.  Jo praat niet over koetjes en kalfjes, maar vooral over 
hoe je van je onderwijsinstelling een echte UPspace maakt. Waar geluk, gezondheid & groei 
centraal staan. Jo neemt je gedurende één uur mee door zijn inspirerend levensverhaal.

XX

Door XX, XX / XX

13.00
LOKAAL 1

GAMEKUNDE – VERANTWOORD GAMEN IN HET ONDERWIJS

Door Lander Van der Biest, leerkracht lager onderwijs op Sint-Salvator in Gent en 
oprichter Gamekunde / Gamekunde is een nieuw platform dat werd opgericht in maart 
2019. Op Gamekunde tracht ik mijn passie voor gamen te combineren met mijn job 
als leerkracht. Ik ging op zoek naar enkele games om in te zetten binnen mijn eigen 
klascontext. Je komt meer te weten over hoe je games kan inzetten in de klas, hoe je 
kan blijven werken aan de doelstellingen en hoe je de leerlingen actief kan betrekken. 
Daarnaast krijg je ook concreet enkele voorbeelden uit de klas.

13.00
LOKAAL 4

DUAAL LEREN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ROTATIE TUSSEN 
WERKPLEKKEN IN DE PRAKTIJK. EEN SUCCESVERHAAL?

Door Peter Croux, technisch adviseur afdeling electriciteit bij Sint-Jozef Geel (Kogeka) 
Bij de secundaire school Kogeka Sint-Jozef in Geel laten ze een aantal leerlingen in de 
opleiding Elektro(mechanische) Technieken roteren tussen tussen verschillende bedrijven 
tijdens een duaal-leertraject. In deze lezing vertelt Technisch Adviseur Peter Croux 
waarom ze dat doen en hoe ze dat concreet aanpakken. Hij gaat daarbij tevens in op 
een aantal relevante vragen: Wat is duaal-leren en wat is het doel? Voor wie is duaal-
leren bedoeld? Wat zijn de voor- en de nadelen voor leerlingen, leraren en werkgevers? 
Wat zijn aandachtspunten en hoe kan je het concreet invullen? Uit wat bestaat een 
standaardtraject en/of een opleidingstraject? Kortom, alles wat je moet weten over 
duaal leren!

13.00
VAK-

LOKAAL

XX

Door XX, XX / XX

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.31P.30
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BASIS SECUNDAIR HOGER

14.45
AULA

TOETSEN? HOE MEER, HOE LIEVER

Door Tim Surma, research manager bij het expertisecentrum voor Effectief Leren 
(Thomas More) / Toetsen worden in ons onderwijslandschap vaak gezien in de 
context van formatieve of summatieve evaluatie. Nochtans is ‘toetsen’ niet enkel 
binnen evaluatie van nut: het toetsen an sich is een leermechanisme dat een oeroud 
neuropsychologisch hersenprincipe triggert. Tijdens deze lezing bekijken we hoe toetsing 
kan ingezet worden zodat leerlingen beter kunnen onthouden, begrijpen en toepassen!

15.00
THEATER 1

15.00
LOKAAL 2

15.15
THEATER 2

15.15
LOKAAL 3

INNOVATIE OP SCHOOL EN IN DE KLAS: VAN WEERSTAND TOT 
LEIDERSCHAP

Door Elisabeth Rosseel, pedagoge, kleuterleidster en leerkracht 1ste en 3de leerjaar op De 
Ark in Leuven en docent lerarenopleiding UCLL / Innovatie betekent gedragsverandering. 
Ofwel doodt de schoolcultuur innovatie, ofwel verandert innovatie de schoolcultuur. In een 
basisschool De Ark in Leuven hebben wij voor dat laatste gekozen. Hoe? Door sterk en dus 
moedig leiderschap van iedereen: van directie tot leerling, van ouders tot Raad van Bestuur. 
Intrinsieke motivatie, zelfregulering en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. In deze 
lezing wordt aan de hand van concrete innovatieve initiatieven aangetoond hoe deze Leuvense 
school door muren breekt, ook letterlijk.

VAN EEN TRADITIONELE SCHOOL NAAR EEN GOVA-SCHOOL

Door Peter Van Hove, directeur basisschool op GO! basisschool Atheneum Denderleeuw / Als 
gevolg van een sterk wijzigende leerlingenpopulatie werden de klassen in GO! basisschool 
Atheneum Denderleeuw superdivers. Een doorgedreven differentiatie drong zich op en daarom 
werd de schoolorganisatie grondig door elkaar geschud. Klassen werden leergroepen, leraren 
werken structureel samen in een professionele leergemeenschap en traditionele werkboeken 
maakten plaats voor eigen ontwikkeld (activerend) materiaal. De school heeft een GOVA-plan 
ontwikkeld en hanteert 5 basisprincipes; persoonlijke groei, samen leren en leven, positief en 
kritisch, levensechte contexten en sterke instructie en feedback. Directeur Peter Van Hove 
vertelt hoe zijn school is geëvolueerd van een traditionele school naar een GOVA-school. Hij 
heeft een duidelijke mening over hoe je onderwijskwaliteit kan verbeteren en hoe het beroep 
van leraar terug haalbaar en meer aantrekkelijk kan worden.

LET ME EDTECH YOU! LERAREN(TEAMS) ONDERSTEUNEN IN DIGITALE 
TRANSFORMATIE

Door Pieter Sprangers, onderwijsdesigner bij domo de refontiro / In een mum van tijd schakelden 
we in Corona-tijden een aantal versnellingen hoger en wat enkele maanden geleden nog 
ondenkbaar was, werd ondertussen realiteit…. We leren en communiceren digitaal en online. En ook 
nu primeert natuurlijk een kwaliteitsvolle onderwijsaanpak voor iedereen, met de nodige zorg ook 
voor het welbevinden en het welzijn van elke leerling, elke leraar en elke ouder. Hoe begeester je als 
leraar je leerlingen vanop afstand? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen mee zijn? Hoe word je hun 
digitale coach en mentor? Want jongeren zijn misschien wel ‘social digital natives’ maar daarom 
nog niet ‘learning digital natives’! Pieter deelt in deze lezing waardevolle tips voor leerlingen, 
ouders, leraren en schoolleiders om krachtig te leren in een digitaal-ondersteunde wereld. 

TEAM TEACH! DE VOORDELEN VAN SAMEN LESGEVEN

Door Lisa Verhelst, leerkracht bij Scholengroep Brussel en onderwijscoach bij EduNext vzw / 
Veel scholen kiezen vandaag voor teamteachen om in te spelen op een aantal uitdagingen. Zo 
kan je bijvoorbeeld beter inspelen op verschillen op de klasvloer, individuele feedback geven en 
als onderwijsprofessional leren van je collega’s. Toch lijdt de werkvorm in een aantal scholen 
aan kinderziekten: leerlingen wennen moeilijk aan de grotere klasgroep of samenwerken blijkt 
dan toch pittiger dan gedacht. De reden: teamteachen is nooit een doel op zich, maar altijd 
een manier om doelen te bereiken. En net zoals alle andere werkvormen, heeft het krachten 
en valkuilen. In deze sessie overlopen we samen welke doelen leerling en leerkracht kunnen 
bereiken met teamteaching. Je krijgt bovendien een overzicht van hoe scholen in Vlaanderen en 
Brussel dit concreet toepassen én tips hoe je kan nagaan of de werkvorm effect heeft of niet.

14.45
LOKAAL 1

EEN VISIE OP TOTAAL SCHOOLBELEID, FOCUS OP LEERLINGEN EN 
LEERKRACHTEN

Door Eddy Marchand, schooldirecteur op GO! Atheneum MXM / Wij gaan op GO! 
Atheneum MXM al lange tijd voor kwaliteitsvol innovatief onderwijs. We focussen op 
leerlingen en leerkrachten. Welbevinden en welzijn. Gedreven vanuit een gedragen 
lange termijn visie uitgerold met veel kwaliteitsbewaking en borging rond alle aspecten, 
zetten we in op verandering en groei door het valideren van bestaande krachten binnen 
in de organisatie. We veranderen steeds volgens een aantal terugkerende principes en 
zetten in op gespreid leiderschap. Onze totaal aanpak van schoolontwikkeling werd 
gewaardeerd in een zeer sterke doorlichting eind januari 2020.

14.45
LOKAAL 4

XX

Door XX, XX / XX

14.45
VAK-

LOKAAL

AUGMENTED REALITY EN DE LIGHT GUIDE SYSTEM: GEPERSONALISEERD 
LEREN MET REAL-TIME FEEDBACK IN HET BUSO

Door Kim Dekeyser, educatief onderzoeksmedewerker COSMO bij Itec / In het buitengewoon 
onderwijs hebben leerlingen nood aan doorlopende persoonlijke begeleiding, iets wat voor 
leerkrachten niet altijd een haalbare kaart is. Veelal wordt pas bij het eindresultaat duidelijk dat 
een leerling een taak foutief uitgevoerd heeft en bovendien is het moeilijk te traceren waar het 
fout ging. Light Guide Systems zijn opstellingen die persoonlijke begeleiding kunnen bieden. Door 
middel van licht, geschreven instructies, instructiefilmpjes, figuren, geluid en meer, wordt een 
leerling stap per stap begeleid. Daar stopt het echter niet. Eén of meerdere camera’s registreren 
de acties van de leerling. Deze acties worden door de computer gecontroleerd waardoor 
feedback in real-time mogelijk wordt. 

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.33P.32
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Fotografie in de klas

Evy Raes

XX

XX

Een G Suite domein snel 
en efficiënt beheren via de 

commandline
Jasper Cuvelier

iPads op school beheren 
met Jamf School

Koen Mariën

Microsoft Hacking STEM

Kris Vande Moortel

Effectief digitaal lesgeven 
met impact via de juiste 

technologie

Glenn Hille

Fake news detectors

Bart Vetsuypens

STEAM & programmeren 
voor kleuters en eerste 

graad BuO

Aygül Aktas

Feedback, een cadeau!

Lies Pycke

Lesson Study: old 
school, beproefd en toch 

innovatief?

Steven Mannens & 
Heidi Verlinden

Escape het klassiek 
lesgebeuren met een 
digitale escape room

Joëlle Robberecht

Leer zelf virtuele ruimtes 
(VR) bouwen met de app 

CoSpaces Edu

Elfi De Vos

Realiseer de eindtermen ICT 
met digitale tools

Kris Vande Moortel 

On STEAM met Micro:Bit: 
maak zelf een vijftal 

projecten van beginner tot 
expert

Pauline Maas

Veilig de fiets op met STEM

Tim Louagie

Aan de slag met Halocode

Kevin Bostoen

TITEL

XX

TITEL

XX
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09.30
BLINKY

FOTOGRAFIE IN DE KLAS

Door Evy Raes, fotograaf bij Kijk! vzw / Smartphones en tablets zijn niet meer weg 
te denken uit het dagelijkse leven. Ook de school eist van de leerkrachten dat ze 
mediawijsheid onderwijzen. Maar hoe ga je hiermee creatief aan de slag in de klas? Evy 
Raes start vanuit het enthousiasme van de leerlingen en de beperkte middelen in de 
schoolcontext. Deze fotografe neemt je mee in haar expertise van beeldgeletterdheid 
met concrete tips en lesmaterialen.

09.30
PACMAN

09.30
CHERRY

09.30
BANANA

09.30
STRAW-
BERRY

ON STEAM MET DE MICRO:BIT: MAAK ZELF EEN VIJFTAL PROJECTEN 
VAN BEGINNER TOT EXPERT

Door Pauline Maas, docent, speaker en auteur bij 4pip / De micro:bit is de meest populaire 
en betaalbare microcomputer ooit. De BBC lanceerde die een paar jaar geleden in het Brits 
onderwijs. Misschien heb je al eens een middagje met een micro:bit wat eenvoudige dingen 
uitgeprobeerd en toen gedacht: “Is dat het nu?”. In dat geval is het tijd voor deze workshop. 
Maar ook als je nog nooit van de Micro:bit hebt gehoord.Na een korte theoretische sessie neem 
je plaats bij één van de vier groepen. Basis, Vervolg, Expert of Scratch met de micro:bit. In 
iedere groep ga je aan de slag met zo’n 5 projecten die we hebben geselecteerd.

VEILIG DE FIETS OP MET STEM

Door Tim Louagie, educatief medewerker bij RVO-Society / Met “Fiets Veilig” stelt RVO-Society 
een boeiend STEM-project voor leerkrachten 1ste graad SO voor. Samen met je leerlingen 
werk je rond fietsveiligheid en STEM in de schoolomgeving. Je maakt in het eerste deel van de 
workshop kennis met het burgerwetenschappenproject “Fietsbarometer” (www.fietsbarometer.
ugent.be). Hiermee duiden leerlingen hun eigen fietsroutes naar school aan, beoordelen de 
fietsveiligheid ervan en gaan hiermee aan de slag in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). 
In het tweede deel van de workshop ga je aan de hand van wetenschappelijke inzichten via 
een technische realisatie (bv. met de micro:bit) op zoek naar oplossingen die de routes veiliger 
maken voor je leerlingen. Wij zetten je alvast veilig op weg!

AAN DE SLAG MET HALOCODE

Door Kevin Bostoen, trainer Fyxxi bij educentrum vzw / Tijdens deze workshop maak je kennis 
met de Makeblock Halocode, een single board computer met ingebouwde Wi-Fi, speciaal 
ontworpen om leerlingen kennis te laten maken met IoT-toepassingen. Zo heeft de Halocode 
bijvoorbeeld een microfoon en kan je gebruik maken van de stemherkenningsfunctie. Het 
programmeren gebeurt vanuit Scratch. Tijdens deze workshop gebruiken we de verschillende 
sensoren en de LAN-functie van de Halo code om enkele IoT toepassingen te ontwikkelen.

LESSON STUDY: OLD SCHOOL, BEPROEFD EN TOCH INNOVATIEF?

Door Steven Mannens & Heidi Verlinden, pedagogisch begeleiders bij Lesson Study Vlaanderen   
Maak kennis met Lesson Study: een professionaliseringsbenadering die wereldwijd meer en 
meer ingang vindt. Lesson Study is een op samenwerking gebaseerde methodiek waarbij 
leraren door middel van een lesontwerp een antwoord formuleren op een onderwijsvraagstuk. 
Een aantal leraren vormen een Lesson Study-team en gaan via een cyclisch proces hun eigen 
lespraktijk bestuderen. Tijdens deze workshop kom je in een experimentele klassetting terecht 
en maakt zelf deel uit van een Lesson Study-team. Als deelnemer doorloop je een aantal 
stappen van de Lesson Study-cyclus. Je ervaart op die manier zelf hoe Lesson Study in de 
praktijk wordt uitgevoerd en hoe Lesson Study zichtbaar een verschil maakt. Deelnemers 
wisselen actief ervaringen uit en ontdekken hoe ze zelf, met behulp van een stappenplan, een 
Lesson Study-cyclus vormgeven.

09.30
PINKY

ESCAPE HET KLASSIEKE LESGEBEUREN MET EEN DIGITALE 
ESCAPE ROOM

Door Joëlle Robberecht, nascholer ICT-integratie bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Wil je een digitale break-out room maken (Eduscape) met Google Apps? Wil je een 
creatieve en zinvolle manier ontdekken om je studenten actief aan het werk te zetten 
met  de leerstof? Dan is deze workshop iets voor jou! Tijdens de workshop gaan we aan 
de slag met allerlei Google Apps om een eigen break-out room te maken. Je zal ook 
inzicht krijgen in de mogelijkheden en meerwaarde van Google Apps in de les. Na deze 
workshop kan je lessen creatief omvormen tot een samenhangend geheel en leerlingen 
motiveren om de uitdaging aan te gaan.

09.30
INKY

09.30
CLYDE

REALISEER DE EINDTERMEN ICT MET DIGITALE TOOLS

Door Kris Vande Moortel, learning solutions specialist bij Microsoft / Sinds september 
2019 zijn er verplichte eindtermen ICT in de eerste graad die transversaal moeten worden 
aangepakt. Met de vele gratis Microsoft tools binnen Win10 en O365 zijn deze digitale 
basisvaardigheden vlot te realiseren. Leer hoe je kunt samenwerken en communiceren 
in Teams. Ontdek de mogelijkheden van OneDrive om bestanden te organiseren en te 
delen. De office online toepassingen zet je in om efficiënt digitale inhoud te creëren,  
gebruik de rubrics in Teams om de opdrachten en doelen te evalueren en met MakeCode 
heb je een waaier aan mogelijkheden om computationeel denken aan te leren.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.37P.36
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IPADS OP SCHOOL BEHEREN MET JAMF SCHOOL

Door Koen Mariën, directeur S.O. bij KSOM, campus Rozenberg / Jamf School is een Mobile 
Device Management (MDM) Server die helemaal gebouwd is voor en door het onderwijs. 
Voorheen was dit product gekend als ‘ZuluDesk’. Deze workshop maakt je wegwijs in de 
wereld van iPadbeheer met behulp van MDM Server Jamf School. We leren hoe je een MDM-
server configureert en hoe je nieuwe iPads toevoegt. We bekijken hoe je iPads in verschillende 
scenario’s kan beheren. Na deze workshop zal je zelfstandig aan de slag kunnen met iPad 
MDM-Server Jamf School en iPads kunnen beheren voor zowel kleine als grote projecten.
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11.15
CHERRY

XX

Door XX, XX / XX

13.00
INKY

13.00
CLYDE

13.00
PACMAN

13.00
STRAW-
BERRY

MICROSOFT HACKING STEM

Door Kris Vande Moortel, learning solutions specialist bij Microsoft / Deze workshop starten we 
met een demo van enkele kant en klare projecten om de bedoeling van Hacking STEM duidelijk 
te maken. Daarna maken we samen een project waarbij we meetresultaten van verschillende 
lichtbronnen aan relevante STEM-contexten kunnen verbinden. Je zult ter plekke kunnen 
kiezen uit een ontwerp- of onderzoeksopdracht zoals de leerplandoelen van techniek en STEM-
basisopties verwachten.

EFFECTIEF DIGITAAL LESGEVEN MET IMPACT VIA DE JUISTE 
TECHNOLOGIE

Door Glenn Hille, docent/trainer bij KINGBOKO O&ICT / Na een korte introductie en 
kennismaking met enkele theoretische modellen ga je in deze workshop ontdekken welke 
plek technologie binnen jouw les in kan nemen. Hoe bereid je je voor en hoe kies je de juiste 
technologie? De interactieve presentatie geeft je inspiratie om te gebruiken in je eigen lessen. 
Zo maak je (opnieuw) kennis met onder andere Padlet, Mentimeter, Bit,ly en LessonUp. Je 
speelt het TPACK-spel en gaan we aan de slag met een lesvoorbereiding waarin je op een 
bewuste manier de voor jou best passende technologie inzet. Na afloop keer je huiswaarts 
boordevol inspiratie om jouw les met technologie te verrijken!

FAKE NEWS DETECTORS

Door Bart Vetsuypens, lesgever en coördinator bij Comundos.org / Voor veel mensen (niet 
alleen jongeren!) zijn berichten op sociale media inmiddels hun belangrijkste nieuwsbron. 
Clickbait verleidt ons om dingen te liken of te delen met vrienden, complottheorieën circuleren 
soms jaren op het internet... De leugens en propaganda die zo worden verspreid, worden 
verkocht als ‘alternatieve feiten’. Hoe kunnen we onszelf en onze leerlingen daartegen 
wapenen? Na deze workshop zal je de mechanismen van fake news leren herkennen, een 
methode aangereikt krijgen om interactief met dit thema aan de slag te gaan én een reeks 
praktische tips, tricks én tools hebben die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

11.15
BANANA

XX

Door XX, XX / XX

13.00
BLINKY

XX

Door XX, XX  / XX

13.00
PINKY

EEN G SUITE DOMEIN SNEL EN EFFICIËNT BEHEREN VIA DE 
COMMANDLINE

Door Jasper Cuvelier, ICT-coördinator bij Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest/ 
Deze workshop is gericht op G-Suite superadministrators. Om een domein sneller en 
efficiënter te gebruiken, maken we tijdens deze workshop kennis met “GAM - Google 
Apps Management”. Dit is een open-source tool waarmee je via de commandline je 
domein kan beheren. In het begin lijkt deze tool wat omslachtig (er is voor veel zaken ook 
een user interface). Wanneer je de tool echter beter leert kennen en gebruiken, zal je het 
al snel als een “Swiss Army Knife” beschouwen. In mijn ogen onmisbaar voor een G Suite 
admin.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
P.39P.38
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LEER ZELF VIRTUELE RUIMTES (VR) BOUWEN MET DE APP 
COSPACES EDU

Door Elfi De Vos, educatief medewerker bij JEF  / Spreek de creativiteit en verbeelding 
van je leerlingen aan met de app CoSpaces Edu. Deze tool maakt het mogelijk om op 
een laagdrempelige manier met VR en AR aan de slag te gaan in de klas. Bouw je eigen 
omgeving in 3D. Voeg interacties toe aan de hand van eenvoudige codeerblokken. 
Ontdek virtuele creaties van anderen die aansluiten bij je eigen les. Hoe kan je VR 
inzetten in de klas? Welk materiaal heb je hiervoor nodig? Welke interessante content 
bestaat er al? Werken met deze nieuwe technologie zal je leerlingen enthousiasmeren 
en verschillende 21ste-eeuwse vaardigheden stimuleren: creatief denken en handelen, 
digitale geletterdheid, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen,...
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13.00
BANANA

STEAM EN PROGRAMMEREN VOOR KLEUTERS EN EERSTE GRAAD BUO

Door Aygül Aktas, pedagoog bij vzw educentrum - Fyxxi / In deze workshop krijg je een breed, 
tastbaar en uitgebreid aanbod van mogelijkheden om nuttig en inhoudelijk aan de slag te 
gaan in de klas rond STEAM, programmeren en robotica. De tools die we tonen richten zich 
op leerlingen van 4 tot 6 jaar. Sommige tools zijn meer geschikt voor de jongere leerlingen, 
andere voor de wat oudere leerlingen. Als leerkracht kan je bij elke tool zelf inschatten of het 
haalbaar is voor jouw leerlingen. We beginnen de sessie met een aantal opdrachten om jonge 
kinderen eenvoudig te leren programmeren (‘analytisch denken’) zonder een computer of tools. 
We leren denken als een robot, bewegen als een robot, en we leren codes te schrijven als een 
programmeur. Daarna zullen we een aantal tools – zoals Beebot, Lego Programmeertrein, Lego 
Steam Park, Primo Cubetto, Code-a-Pillar en Ozobot - die al op de markt zijn bespreken, testen 
en uitwerken. 

13.00
STRAW-
BERRY

FEEDBACK, EEN CADEAU!

Door Lies Pycke, transformatiecoach bij EduNext vzw / Feedback is een krachtig 
hulpmiddel om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te 
optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, een 
andere aanpak te ontwikkelen,... Kortom het is een cadeau. Daar zijn de meesten het 
over eens. Toch merken we in de praktijk dat we heel voorzichtig zijn met het geven van 
feedback. Zowel met positieve als negatieve feedback. In deze workshop krijg je tools om 
op een juiste manier postieve en negatieve feedback te geven en leer je hoe je positief 
kan roddelen en hoe je op een school een feedbackcultuur kan installeren.

De meest recente versie van het programma vind je steeds op sett-gent.be
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Op Sett is iedereen met een hart voor onderwijstransformatie en -technologie welkom. 
Omdat er enkele grote thema’s zijn die op elke school terugkomen, voorzien we op de 
belevingsbeurs specifieke themazones. Hier vind je zowel commerciële partners als vzw’s 
die bezig zijn met STEAM en games, of kan je terecht om even uit te rusten na de vele 
interessante lezingen en workshops.

STEAMLab
Vliegt er plots een drone boven je hoofd? Staat er een robot naast je te dansen? Dan ben je 
waarschijnlijk in onze STEAM-zone terechtgekomen! Laat je verrassen door de verschillende 
vzw’s die het STEAMLab bezetten en ontdek hoe STEAM ook op jouw school een plaats 
verdient!

Game Square
Educatieve games zijn booming business op scholen. Vraag je je af hoe je deze games kan 
gebruiken in je les? Of heb je al ondervonden hoe ze je lessen nog interessanter kunnen 
maken, maar ben je steeds op zoek naar nieuwe games? Dan raden we je aan de Game 
Square zeker te bezoeken.

De Leraarskamer
Heb je na alle inspirerende lezingen even nood om tot rust te komen bij een lekkere (én 
gratis) koffie? Ben je benieuwd naar hoe je collega’s op andere scholen nieuwe manieren van 
lesgeven toepassen? Dan is De Leraarskamer de perfecte plaats voor jou! Met zijn centrale 
ligging binnen de beurs is De Leraarskamer het perfecte punt om af te spreken, om even te 
zitten en om nieuwe collega’s te leren kennen. 

De  SETT Awards
Op elke school vind je hen terug: leraren, ICT-coördinatoren, directeurs,... die elke dag het 
beste van zichzelf geven om hun school nog beter te maken. Of ze nu lessen digitaliseren, 
administratieve rompslomp verminderen of klaslokalen transformeren, dag in dag uit geven 
ze al hun energie en enthousiasme om deze projecten uit te voeren. Ontdek tijdens de 
Awardceremonie op woensdagnamiddag wie naar huisgaat met deze felbegeerde Awards!
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Met dank aan onze partners
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by EASYFAIRS

28-29/10/2020
Flanders Expo
Gent

8.30 tot 17.00

www.sett-gent.be

 

« Samen naar Sett als invulling van onze pedagogische studiedag, 
betekende niet alleen dat onze personeelsleden konden kiezen uit een 
zeer uitgebreid en divers aanbod workshops en lezingen en vele inter-

essante (nieuwe) producten konden ontdekken, maar gaf ons als scho-
lengroep/school ook de mogelijkheid om aan visie vorming, profes-

sionalisering en aan teambuilding te doen! Vaak leg je als (algemeen) 
directeur noodgedwongen het accent op het één of op het ander, hier 

worden beiden gecombineerd. Een absolute aanrader! »

Isabelle Truyen, GO! Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen


