
Details over de inhouden van de modules kan je lezen op de 
webpagina’s van de opleiding tot  freinetleraar: www.oiow.webs.com 

Locatie opleidingsactiviteiten 

De opleidingsactiviteiten zullen op verschillende locaties 
plaatsvinden, bij voorkeur in de school van één of meerdere 
cursisten.  

Het eerste opleidingsweekend zal doorgaan in Freinetschool De 
Boomgaard, Bommelstraat 24, 9000 Gent. De locatie van de 
daaropvolgende weekends wordt afgesproken met de ingeschreven 
cursisten tijdens het eerste weekend. 

Data opleidingsweekends in 2017-18 

 In de eerste module zijn er opleidingsweekends voorzien op: 
• zaterdag en zondag 23 en 24 september 2017 
• zaterdag en zondag 21 en 22 oktober 2017 
• zaterdag en zondag 25 en 26 november 2017 
• zaterdag en zondag 20 en 21 januari 2018 

In de tweede module zijn er opleidingsweekends voorzien op: 
• zaterdag en zondag 24 en 25 februari 2018 
• zaterdag en zondag 17 en 18 maart 2018 
• zaterdag en zondag 21 en 22 april 2018 
• zaterdag en zondag 26 en 27 mei  2018 

In principe wordt er op zaterdag gewerkt van 9.30u tot 18u en op 
zondag van 9.30u tot 16u.

In samenwerking met de freinetbeweging organiseert het Oost-
Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (OIOW) voor 
de derde keer een opleiding voor freinetleerkrachten in basis- en 
secundair onderwijs vanaf september 2017 tot mei 2020.  
Centraal in deze opleiding staan de vragen, de noden, de 
verwachtingen en de interesses, van de deelnemers.  

De basisuitgangspunten van een freinetwerking worden ook 
toegepast tijdens de opleiding. Dit betekent dat we de praktijk als 
uitgangspunt nemen door de deelnemers tussentijds te laten werken 
aan de inzichten en vaardigheden die tijdens de sessies ter sprake 
kwamen, door videomateriaal te gebruiken, door collegiaal te 
reflecteren op de praktijk. Om voldoende kansen te geven aan de 
persoonlijke groei van de verschillende deelnemers vragen we ook 
een engagement van de cursisten. Dit betekent een open, actieve en 
reflectieve houding tijdens de sessies, het uitvoeren van tussentijdse 
opdrachten zoals het doornemen van lectuur, het uitproberen en 
inoefenen in de eigen praktijk, het bijhouden van een portfolio, het 
werken met persoonlijke groeidoelen en bijdragen aan producten die 
kunnen gedeeld worden met collega’s binnen en buiten de 
opleidingsgroep. 

                     Afzonderlijke modules. 

Deze opleiding wil samen met de deelnemers antwoorden 
formuleren op fundamentele vragen. Inhoudelijk zullen volgende 
thema’s en vragen worden behandeld in zes modules die ook apart 
kunnen gevolgd worden: 
• Module 1: de essentie van de freinetpedagogie in theorie en                 

praktijk 
• Module 2: Communicatie en expressie 
• Module 3: Coöperatief leren en leven 
• Module 4: Natuurlijk en levend leren 
• Module 5: Pedagogie van de arbeid 
• Module 6: Burgerschapsvorming en onderwijs aan kwetsbare 

groepen 

Opleiding tot freinetleraar  
Basis- en secundair onderwijs 

De essentie van de freinetpedagogie 
Communicatie en expressie 
Coöperatief leren en leven 
Natuurlijk en levend leren 
Pedagogie van de arbeid 

Burgerschapsvorming

MAAK JE KEUZE 
 uit 6 modules verspreid  

over  3 schooljaren.  
Open sessies voor iedereen.

http://www.oiow.webs.com
http://www.oiow.webs.com


Module 1: de essentie van de freinetpedagogie in theorie en 
praktijk 

Wat is de kern van de freinetpedagogie in een ‘moderne’ school in de 
21ste eeuw? Wat kan het betekenen voor het onderwijs en voor mijn 
onderwijspraktijk? Hoe kan ik, geïnspireerd door deze visie en 
aangereikte technieken, verder groeien in mijn job? Welke zijn de 
uitdagingen waar we als leraar en als schoolteam voor staan vanuit 
onze klas- en schoolpraktijk, maar ook vanuit de maatschappelijke 
context? 
In deze module kijken we ook naar Freinet in historisch perspectief: 
zijn visie en de Nieuwe Schoolbeweging, het ontstaan en de 
voortgang van de freinetbeweging, de evolutie van het 
freinetonderwijs in Vlaanderen…We schetsen zowel de hedendaagse 
theorievorming ter fundering van de freinetpedagogie als de concrete 
werking in een freinetklas en wat dit betekent voor de klasorganisatie, 
de schoolomgeving, de maatschappelijke inbedding… 

Module 2: Communicatie en expressie 

Hoe komen kinderen en jongeren tot gemotiveerde en betekenisvolle 
communicatie in de kring, in vrije teksten, in klaskranten en –blogs, 
via multimediale correspondentie in binnen – en buitenland? Hoe 
wordt hierbij ruimte gemaakt voor creatieve expressie via diverse 
‘talen’: woord, muziek, beeld, drama, beweging… Hierbij gaat veel 
aandacht naar artistieke vorming (druk- en illustratietechnieken, 
tekenen en schilderen, boetseren, musiceren, dansen, gedichten 
schrijven…). 
In deze module komt ook meertaligheid ruim aan bod: het belang 
van de thuistaal op school o.m. voor de identiteitsontwikkeling en 
voor het leren van de schooltaal (Nederlands). Hoe wordt in de 
freinetpedagogie een tweede of derde taal aangeleerd op een 
communicatieve manier?

Module 3: Coöperatief leren en leven 

In deze module staat de vorming van de coöperatieve groep (klas) 
centraal: welke groepsindeling is meest aangewezen, met hoeveel 
heterogeniteit (jaarklas, graadsklas, ‘classe unique’, …)? Welke 
bijdrage levert de coöperatieve groep aan het leren van alle 
leerlingen: het aandeel van de leerlingen (ook als tutor) naast dat 
van de leerkracht? Hoe wordt de coöperatieve werking ondersteund 
door de instituties klasraad, schoolraad, schoolteam, 
ouderwerkgroepen… (institutionele pedagogie)? Hoe kan op 
schoolniveau de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met de 
buurt (brede school) ontwikkeld worden? Welk aandeel zien we in de 
coöperatie van leerkrachten (in schoolteams, in de freinetbeweging, 
in opleidingsgroepen…) voor hun professionalisering en het 
opbouwen van meer deskundigheid in freinetpedagogie? 

Module 4: Natuurlijk en levend leren 

Hoe kunnen we ons onderwijs zo organiseren dat leerlingen eigen 
onderzoek en proefondervindelijk verkennen kunnen aanwenden 
om te leren in verschillende domeinen: wereldoriëntatie, wiskunde, 
cultuur, wetenschappen, techniek, ambachtelijk werk en 
praktijklessen? Hoe stimuleren we ervaringsgericht werk door het 
echte leven buiten de klas op te zoeken en door de werkelijkheid in 
de klas binnen te brengen (‘par la vie, pour la vie’)? Wat betekent 
natuurlijk leren lezen en rekenen in de freinetklas? En hoe bereiken 
we een evenwicht tussen het natuurlijk leren met zijn eigen 
dynamiek en tempo en de maatschappelijke verwachtingen t.a.v. de 
school (eindtermen, leerplannen, methodes, doorlichting…). Hoe 
gaan we om met obstakels als vakkensplitsing, verschillende 
vakleraars en vaste lessenroosters die zich vooral in het SO laten 
voelen? 

Module 5: Pedagogie van de arbeid 

Hoe kunnen we zinvol werk in de klas laten aansluiten bij de 
behoeften, interesses en de ontwikkeling van de leerlingen? Op 
welke manier worden werkstukken en individuele en 
groepsprojecten opgebouwd, uitgewerkt en gepresenteerd in de 
klas en welke planning wordt daarbij gevolgd? Hoe richten we de 
klas en de school in als een levendige werkplek met ateliers 
binnen en buiten? 
Hoe wordt het geleverde werk bewaard (opbouw klaspatrimonium) 
en gewaardeerd: portfolio’s en brevetten versus puntenrapporten, 
evalueren en rapporteren in de freinetklas?  
Leidt deze pedagogie van het succes, waarbij je wel fouten mag 
maken, ook tot tevredenheid bij leerlingen, ouders en 
leerkrachten? Kunnen we de output meten en in welke mate is dat 
nodig? 

Module 6: Burgerschapsvorming en onderwijs aan 
kwetsbare groepen 

In welke mate slagen we erin om alle leerlingen optimale kansen 
te bieden op school? Is de diversiteit in onze samenleving naar 
afkomst, socio-economische achtergrond, taal en cultuur, leeftijd, 
gender, levensbeschouwing… voldoende weerspiegeld in onze 
school en hoe gaan we respectvol en niet-etiketterend om met de 
diversiteit in de freinetklas; elke leerling heeft recht op 
ongelijkheid en passende zorg. Het zorgbeleid en de zorgwerking 
komen uitgebreid aan bod: hoe aanpakken, overleg organiseren, 
ouders betrekken…? Speciale aandacht gaat hierbij naar het 
zorgcontinuüm en thema’s als het M-decreet en inclusie, bestrijden 
van kansarmoede, handelingsgericht werken, integreren van zorg 
en onderwijs zowel voor de jongste kleuters als voor de pubers en 
adolescenten (leerlingenbegeleiding). 
Levert de democratie op de freinetschool voldoende 
burgerschapsvorming of verwachten we van het freinetonderwijs 
ook een militante bijdrage aan kritisch, politiek-maatschappelijk 
engagement?



Prijs 

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding bedraagt 100 euro 
cursusgeld (maaltijden en eventuele overnachtingen niet 
inbegrepen) per module van 4 weekends. Na overleg met je directie 
kan het inschrijvingsgeld ook betaald worden met nascholingsgelden 
van je school. 
Voor de open sessies op enkele zaterdagvoormiddagen hoef je niet 
vooraf in te schrijven, maar vragen we een bijdrage van 5 euro. 

Duur van de opleiding 

De volledige opleiding bevat 6 modules, gespreid over drie 
schooljaren (start in september 2017, einde in mei 2020). 

Attesten en getuigschriften 

Na elke module ontvangen de deelnemers een attest.  
Na 4 modules kun je een getuigschrift en na 6 modules een “Diploma 
Hoger Opvoedkundige Studiën” (DHOS) behalen, dat telkens recht 
geeft op een weddesupplement. 

Inschrijvingen 

Om in te schrijven verwijzen we naar het formulier dat bij deze flyer 
toegevoegd is (zie ook: www.oiow.webs.com). Het aantal deelnemers 
per module zal beperkt worden tot een dertigtal (liefst evenwichtig 
gespreid over de drie onderwijsniveaus). Om indien nodig wat te 
kunnen selecteren, vragen we jouw gegevens in te vullen en te sturen 
naar luc.heyerick@telenet.be. (contactadres voor de opleiding) voor 
15 juli 2017. Je  krijgt dan voor 1 september 2017 bevestiging of je 
aanvraag tot deelname aan (één van de eerste) twee modules 
effectief kan worden. 

                          Open sessies 

Op een beperkt aantal momenten willen we de opleiding open 
stellen voor alle geïnteresseerden in het thema dat dan aan bod 
komt. Het betreft dan een lezing met nabespreking en verwerking op 
zaterdagvoormiddag. 
In de eerste module plannen we al twee open sessies: 

Freinet in Vlaanderen: op zoek naar de essentie...  
(Jan Devos) 

Hoe zag de originele freinetvisie eruit en welke invulling krijgt die nu 
in Vlaanderen?  Welke evolutie heeft het freinetonderwijs 
doorgemaakt in Vlaanderen sinds haar ontstaan? Hoe geven de 
Vlaamse freinetscholen gestalte aan de visie van Freinet in 
verschillende omstandigheden, netten (FOPEM, GO!, steden en 
gemeentes) en niveau’s (kleuter, lager, basis, secundair)? Wat is het 
toekomstperspectief? 

Deze sessie gaat door op zaterdag 23 september 2017 om 10u. in 
freinetbasisschool De Boomgaard, Bommelstraat 24, 9000 Gent. 

Een kennismaking met de neven van Freinet:  
Ovide en Jean Freinet  
(Angelo Van Gorp) 

Deze lezing biedt inzicht in en plaatst kritische kanttekeningen bij de 
populariteit van Freinet vandaag. Dit gebeurt vanuit een historisch 
perspectief op de onderwijsvernieuwer Freinet, waarbij wordt 
ingezoomd op Freinets relatie met de Nieuwe-Schoolbeweging. 
Onderwijsvernieuwing was blijkbaar een ‘familiezaak’. We maken 
immers kennis met Ovide en Jean Freinet, die er opvallend 
gelijklopende ideeën op nahielden als hun beroemde neef Célestin. 
Hoe vallen die gelijkenissen te verklaren? En waren er ook 
verschillen? Er wordt teruggegrepen op het werk van de 
onderwijsvernieuwers Ovide Decroly en John Dewey om deze 
familiekwestie uit te klaren. 

Deze sessie gaat door op zaterdag 25 november 2017 om 10u. De 
locatie wordt later bepaald.

Nog vragen? 
Stuur een mail naar luc.heyerick@telenet.be of bezoek de 
webpagina’s van het Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige 
Wetenschappen (O.I.O.W.). 

www.oiow.webs.com
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