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 Datum Programma Locatie

September 2022
 do 22 Draagkracht & werkbaar werk A, dag 1 Sint-Denijs-Westrem

Oktober 2022
 do 6 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 1 Oud-Heverlee

 di 11 Draagkracht & werkbaar werk A, dag 2 Sint-Denijs-Westrem

 do 13 Als ervaren leerkracht gids en tochtgenoot zijn Genk

 do 20 Draagkracht & werkbaar werk B, dag 1 Genk

 do 20 Verbinden in verscheidenheid, PAG BaO Oud-Heverlee

 ma 24–di 25 Tweedaagse - Als gist in het deeg, PAG SO Oude Abdij Kortenberg

November 2022
 do 10 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 2 Oud-Heverlee

 ma 14–di 15 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2  Dworp

 do 17 Draagkracht & werkbaar werk B, dag 2 Genk

 di 22–wo 23 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2  Dworp

December 2022
 do 01 Als ervaren leerkracht gids en tochtgenoot zijn Sint-Denijs-Westrem

 do 08 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 3 Oud-Heverlee

Januari 2023
 do 12 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 4 Oud-Heverlee

 di 17 Verbinden in verscheidenheid, PAG BaO online

 Datum Programma Locatie

Februari 2023
 do 09 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 5 Oud-Heverlee

 do 09–vr 10 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2  Dworp

 ma13–di 14 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2  Dworp

 do 16 Draagkracht & werkbaar werk C, dag 1 Sint-Denijs-Westrem

Maart 2023
 do 02 Beter met de jaren, dag 1 Oud-Heverlee

 ma 06–di 07 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2 Dworp

 do 09 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 6 Oud-Heverlee

 do 09–vr 10 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2  Dworp

 di 14 Draagkracht & werkbaar werk C, dag 3  Sint-Denijs-Westrem

April 2023
 di 18 Beter met de jaren, dag 2 Oud-Heverlee

 do 20 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 7 Oud-Heverlee

 do 20–vr 21 Tweedaagse voor nieuwe personeelsleden C2 Dworp

 di 25 Verbinden in verscheidenheid, PAG BaO uitstap

 di 25 Als gist in het deeg, PAG SO Oud-Heverlee

 do 27 Met zorg afronden Oud-Heverlee

Mei 2023
 di 23 Beter met de jaren, dag 3 Oud-Heverlee

 do 25 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 8 Oud-Heverlee

Juni 2023
 do 08 Don Bosco en zijn erfgoed, dag 9 Oud-Heverlee

KALENDER
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WELKOM

Don Bosco Vorming & Animatie is de interne vormingsdienst van de salesianen en zusters van Don Bosco. Met hen 
delen we de uitdaging: Don Bosco vandaag een plaats geven.

Deze brochure biedt je een overzicht van ons aanbod voor het schooljaar 2022-2023. 

Onze vormingsprogramma’s vertrekken vanuit een helder kader, nodigen uit om stil te staan bij je eigen ervaringen 
en bieden kansen tot uitwisseling met collega’s. We stimuleren op deze manier je ontwikkeling als professional, 
maar ook als persoon. Telkens met een knipoog naar Don Bosco. In onze aanpak herken je de salesiaanse stijl.

De meeste vormingen vinden plaats in Don Bosco Oud-Heverlee. Enkele programma’s bieden we aan in regio 
Limburg en in regio Oost-Vlaanderen. We zijn ook steeds bereid om een bepaald aanbod bij jou ter plaatse of 
voor enkele scholen samen te brengen. Het laat je toe om meerdere collega’s in te schrijven voor een opleiding. Je 
kunt bij ons ook altijd terecht met een vraag om op maat van jouw school een vormingsprogramma te ontwikkelen 
waarbij we de inhoud van het programma afstemmen op jouw specifieke situatie. Zo moeten je collega’s zich 
niet verplaatsen. Bovendien kan de begeleider zich focussen op de specifieke omstandigheden van jouw school. 
Niets dan voordelen dus.

De richtprijs voor een vorming bedraagt € 45 per dag per deelnemer, tenzij anders aangegeven. Koffie en 
maaltijden zijn inbegrepen.

INSCHRIJVEN
Don Bosco Vorming & Animatie
016 47 91 24
www.donboscovorming-animatie.be
vormingenanimatie@donbosco.be

7
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DON BOSCO EN ZIJN ERFGOED 
Pendelen tussen verleden en toekomst

INHOUD 
De grote uitdaging voor ieder salesiaans werk is 
de aanpak van Don Bosco op een eigentijdse en 
authentieke manier gestalte te geven. Door de 
traditie in gesprek te brengen met hedendaagse 
inzichten uit de menswetenschappen en met de 
ervaring van leerkrachten en opvoeders krijgt dit 
waardevolle erfgoed toekomst. Aan die toekomst 
bouw je niet alleen. Wil jij hier mee je schouders 
onder zetten, dan biedt dit vormingstraject, de 
zogenaamde ‘Don Boscocursus’, jou hiervoor de 
nodige achtergronden, inspiratie en ondersteuning. 

DOELGROEP 
Je bent overtuigd van de waarde van de 
aanpak van Don Bosco. Daarom wil je grondig 
kennismaken met zijn leven, werk en inspiratie. Je 
engageert je om zijn voorbeeld te actualiseren en 
zijn overtuigingen en gedrevenheid door te geven 
in jouw werkcontext. 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 
	{ Je krijgt een helder zicht op de tijd waarin 

Don Bosco leefde, de keuzes die hij maakte 
en zijn manier van omgaan met jongeren.

	{ Je maakt kennis met wat Don Bosco’s aanpak 
typeerde en wat hiervan vandaag nog de 
essentiële en werkzame bestanddelen zijn. 

	{ Je ontdekt hoe zijn aanpak jou kan inspireren 
als persoon en professional. 

	{ Je wordt uitgedaagd door een aantal 
gedreven deskundigen. 

	{ Je hebt handvatten en een concreet plan om 
je verworven inzichten in te zetten en door te 
geven in jouw omgeving.

	{ Je breidt je Don Bosconetwerk uit.

WERKWIJZE 
In dit programma werken we theoretisch, praktisch 
én ervaringsgericht. 

	{ Door studie leer je meer over de belangrijkste 
aspecten van Don Bosco’s leven, zijn pastorale 
bewogenheid en zijn pedagogische keuzes. 
Wat kreeg hij mee van thuis? Wat deed 
hem kiezen voor de meest kwetsbaren? Hoe 
probeerde hij geloof door te geven? Wat 
typeert zijn aanpak? 

	{ Door uitwisseling van ervaringen met andere 
cursisten word je uitgedaagd om de vertaling te 
maken naar je eigen context. 

	{ Ten slotte ontdek je aan de hand van het 
werken aan een concreet project hoe je de 
geïntegreerde inzichten op een boeiende 
en creatieve manier aan je collega’s kunt 
doorgeven.

INVESTERING 
Het programma loopt over een periode van twee 
schooljaren, met maandelijks één dag vorming. 
Naast de aanwezigheid op de vormingsdagen 
vraagt het ook enige verwerkingstijd thuis.
Kostprijs voor het eerste jaar € 436
Kostprijs voor het tweede jaar € 388
Materiaal, maaltijden en koffie zijn inbegrepen.

BEGELEIDING 
Annemie Tuts en Maarten Meeus 

WANNEER & WAAR 
Don Bosco Oud-Heverlee 
De vormingsdagen vinden plaats op donderdagen 
van 9.30 tot 16.00 uur

Voor het eerste jaar
06/10/2022
10/11/2022 
08/12/2022
12/01/2023 
09/02/2023
09/03/2023 
20/04/2023
25/05/2023
08/06/2023 

Voor het tweede jaar
05/10/2023
09/11/2023
07/12/2023
11/01/2024
08/02/2024
07/03/2024
25/04/2024
23/05/2024

De opvolgdag vindt plaats op 08/05/2025
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DRAAGKRACHT EN WERKBAAR WERK
Op zoek naar je work-life balans 

INHOUD
We leven in een tijd waar steeds meer mogelijk 
is. Tegelijk ervaren we een grote druk om alsmaar 
meer te combineren en ons te blijven ontwikkelen. 
Langer werken is één van de grote uitdagingen. 
Als leerkracht werk je met een grote overgave, 
je zet je gedreven in voor de groei van kinderen 
en jongeren. Om dit goed te blijven doen is het 
belangrijk dat je erin slaagt je energie optimaal 
te verdelen. Wanneer je met evenveel goesting 
langer wilt blijven werken, moet je ervoor zorgen 
dat je dat ook kunt. 

DOELGROEP
Je bent op zoek naar een beter evenwicht tussen 
werken en leven. Je wilt de huidige gang van 
zaken onder de loep nemen en bent bereid om 
concrete stappen te zetten om tot een nieuwe 
balans te komen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je krijgt tijd en ruimte om uit te zoeken wat 

voor jou essentieel is in het leven.

	{ Je hebt een helder zicht op de uitdagingen en 
opportuniteiten die op jouw bord liggen en 
hoe jij er zelf mee aan de slag wilt.

	{ Je ontdekt je energiebronnen, maar erkent ook 
waar energielekken zitten.

	{ Je krijgt handvatten om te onderscheiden 
wanneer je work-life balans uit evenwicht is.

	{ Je leert hoe je vooral die dingen kunt doen 
waar je energie van krijgt.

	{ Je werkt een persoonlijk actieplan uit dat je 
toelaat leven en werken op een gezondere 
manier te combineren. 

WERKWIJZE
Gedurende twee dagen ga je aan de hand van 
concrete oefeningen op zoek naar jouw work-
life balans. Je zoekt samen met een groep van 
gelijkgezinden naar vitaminen en hefbomen die 
kunnen helpen om met meer draagkracht de 
uitdagingen van leven en werk het hoofd te bieden. 
We werken op een rustgevende plek in de veilige 
sfeer van een kleine groep. We benaderen dit 
thema niet theoretisch maar ervaringsgericht. Hierbij 
laten we ons inspireren door het Kopmanwiel, een 
kader als hulp om je fysieke, mentale, relationele 
en existentiële energie in kaart te brengen zodat 
persoonlijke verandering mogelijk wordt. 

BEGELEIDING
Carlo Loots en Laurens Vanderbrugghen
Maarten Meeus en Gee Van den Berghe 
Annemie Tuts en Gee Van den Berghe 

WAAR & WANNEER
Dit vormingsprogramma bestaat uit twee dagen. 
Het wordt dit jaar drie keer aangeboden. 

Salesiaanse gemeenschap Sint-Denijs-Westrem
Do. 22/09/2022 (volzet)
Di. 11/10/2022 (volzet)

Junitas Genk
Do. 20/10/2022 
Do. 17/11/2022 

Salesiaanse gemeenschap Sint-Denijs-Westrem
Do. 16/02/2023
Di. 14/03/2023

Telkens van 9.30 tot 16.00 uur
Kostprijs € 90
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VERBINDEN IN VERSCHEIDENHEID
Pastoraal op de basisschool 

INHOUD
Verscheidenheid kleurt de klassen, de 
leraarskamers, maar ook de context van onze 
kleuter- en basisscholen. Verscheidenheid is een 
rijkdom, ook al is het niet altijd evident om er 
mee om te gaan. Scholen zijn plaatsen waar zin 
gezocht en betekenis gegeven wordt. Hiertoe 
willen we met ons pastoraal aanbod bijdragen en 
zo verbinding maken over verschillen heen. 

In dit traject ontdek je hoe je zowel met collega’s 
als met kinderen op weg kunt gaan zodat ze zich 
ontwikkelen tot geïnspireerde zinvinders. Hoe ze 
vanuit zichzelf keuzes durven maken en tot zinvol 
handelen en samenleven kunnen komen. Daarnaast 
maak je kennis met een aantal nieuwe inzichten 
en methodieken en krijg je handvatten aangereikt 
om je positie als pastoraal verantwoordelijke op 
school krachtig vorm te geven. 

DOELGROEP PAG BaO
Je droomt van een levendige pastorale werking op 
je school en hebt goesting om daar je schouders 
mee onder te zetten. Je wilt je hiervoor verder 
bekwamen, laten uitdagen en inspireren.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je ontdekt nieuw inspirerend materiaal voor 

de pastorale werking op jouw school.

	{ Je versterkt je rol als pastoraal 
verantwoordelijke in het team.

	{ Je krijgt een klankbord om jouw praktijk in een 
veilige en professionele omgeving te toetsen 
en in vraag te stellen. 

	{ Je krijgt toegang tot ons netwerk voor een 
vlotte uitwisseling van materialen, ideeën, 
inzichten en modellen, ook buiten de 
bijeenkomsten, zodat je er nooit alleen voor 
staat.

WERKWIJZE
Deze vorming bestaat uit een traject van drie 
vormingsmomenten. Daarnaast wisselen we 
ideeën en impulsen uit op een digitaal platform. 
We werken op een (inter)actieve manier. Je krijgt 
de kans om inhoudelijk mee de koers te bepalen. 
We stimuleren het creëren van samenwerkings- en 
overlegmomenten buiten de vormingsdagen.

BEGELEIDING
Laurens Vanderbrugghen en Inse Van Rossom 

WAAR & WANNEER
De bijeenkomsten vinden plaats op 

Do. 20/10/2022 van 9.30 tot 16.00 uur in Oud-Heverlee 

Di. 17/01/2023 van 13.00 tot 15.00 uur online

Di. 25/04/2023 van 9.00 tot 17.00 uur op uitstap



1514

ALS GIST IN HET DEEG
Kiemkracht voor pastoraal op school

INHOUD
Jongeren zijn de gist in het deeg van onze 
samenleving. Don Bosco zag als geen ander 
hun potentieel en kiemkracht. Hij baseerde zijn 
pedagogische en pastorale aanpak hierop. Gist 
doet het brood rijzen. Zonder gist geen bier of 
wijn. Gist brengt leven in de brouwerij. Geloven 
in jongeren en vertrouwen op wat in hen als 
kiemend beginsel aanwezig is, vormt de basis 
van ons pastoraal handelen op school. 

Als PAG zijn jullie een handje gist binnen de 
school. Jullie kneden en oefenen geduld, jullie 
doen het deeg rijzen en verrijzen. Een inspirerende 
PAG-werking is broodnodig op school. Vanuit dit 
sprekende beeld gaan we samen op ontdekking.

DOELGROEP PAG SO
Je bent werkzaam in het secundair onderwijs en 
droomt van een levendige pastorale werking op 
jouw school. Je wilt je hiervoor verder bekwamen 
en laten uitdagen. Je doet graag nieuwe inspiratie 
op en wilt je bewogenheid en engagement 
voeden. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je onderzoekt op welke manier de PAG-

werking kan bijdragen aan een vitale, 
zorgzame en warme schoolcultuur. 

	{ Je voelt hoe geduldig en vaak met kleine 
dingen werk kan worden gemaakt van een 
doordesemde PAG-werking op school. 

	{ Je krijgt een klankbord om jouw praktijk in een 
veilige en professionele omgeving te toetsen 
en in vraag te stellen.  

	{ Je legt contacten met andere pastorale 
verantwoordelijken uit de Don Boscoscholen 
en bouwt mee aan een ondersteunend 
netwerk rond pastoraal.

	{ Je keert terug naar huis met nieuwe impulsen 
voor de pastoraal op school.

WERKWIJZE
Deze vorming bestaat uit een traject van drie 
dagen. Tijdens de tweedaagse verken je het 
thema en maak je kennis met nieuwe inhouden en 
inzichten. Daarbij komen zeker je eigen ervaringen 
en beleving ruim aan bod. Naar goede gewoonte 
bieden we een breed en verrassend scala aan 
creatieve werkvormen. Op de derde dag in april 
2023 maken we de vertaalslag naar je concrete 
schoolcontext.

BEGELEIDING
Carlo Loots, Annemie Tuts en Bart Van der Smissen

WAAR & WANNEER
Tweedaagse (met overnachting)  
Oude Abdij Kortenberg  
Ma. 24 en di. 25/10/2022 
van ma. 9.30 tot di. 16.00 uur 
Kostprijs: € 120  

Inspiratiedag
Don Bosco Oud-Heverlee
Di. 25/04/2023 van 9.30 tot 16.00 uur
Kostprijs: € 45
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ALS ERVAREN LEERKRACHT GIDS EN TOCHTGENOOT ZIJN 
Het opvoedingsproject als kompas

INHOUD
Je begon met veel goesting als leerkracht in een Don Boscoschool. Tijdens diverse vormingsinitiatieven leerde je het 
opvoedingsproject kennen. Op je eigen manier heb je geprobeerd de salesiaanse aanpak in praktijk te brengen. 
De drukte van het bestaan en het vele werk maakten dat een aantal principes in de loop van de jaren misschien 
wat vervaagden of verloren gingen. Ondertussen ben je een ervaren leerkracht. Je maakt tijd om na te denken over 
je lesgeven en je vindt steeds beter oplossingen voor de uitdagingen die op je pad komen. Een goed moment om 
het opvoedingsproject opnieuw boven te halen en je opnieuw onder te dompelen in de pedagogische aanpak 
van Don Bosco.

DOELGROEP
Je bent leerkracht met een tiental jaren ervaring in een Don Boscoschool. Je wilt de inhoud van het opvoedingsproject 
nog meer integreren in je handelen. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je verdiept je kennis van het opvoedingsproject ‘Opvoeden met Don Bosco als Gids en Tochtgenoot’.

	{ Je ontdekt welke aspecten van het opvoedingsproject je in de loop van de jaren hebt geïntegreerd en waarin 
je nog wilt en kunt groeien. 

	{ Je wordt je bewust hoe de salesiaanse aanpak een meerwaarde is voor je leerlingen én voor jou als 
leerkracht.

	{ Je verfijnt je vaardigheden als gids en tochtgenoot en je motivatie groeit om in de geest van het 
opvoedingsproject je rol als leerkracht op te nemen. 

BEGELEIDING
Maarten Meeus en Gee Van den Berghe 
Carlo Loots en Annemie Tuts 

WAAR & WANNEER
Dit vormingsprogramma bestaat uit één dag. 
Het wordt dit jaar twee keer aangeboden.

Junitas Genk 
Do. 13/10/2022 

Salesiaanse gemeenschap Sint-Denijs-Westrem 
Do. 01/12/2022 

Telkens van 9.30 tot 16.00 uur
Kostprijs € 45
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BETER MET DE JAREN

INHOUD
Je bent in de loop van de jaren uitgegroeid tot 
een ervaren leerkracht die er staat in de klas en 
die op school al heel wat gerealiseerd heeft. 
Toch bekruipt je af en toe de vraag hoe je het 
enthousiasme voor je job kunt bewaren. Routine 
dreigt soms je gedrevenheid te overschaduwen. 
Evoluties in het onderwijs bedreigen wel eens het 
plezier in je werk. Tegelijk heb je intussen heel wat 
levenservaring opgedaan en is er ruimte en zin om 
onbetreden paden te verkennen. Die ervaringen 
roepen af en toe vragen op over hoe het vervolg 
van je loopbaan er zou kunnen uitzien. 

DOELGROEP
Je bent leerkracht, ondersteunend personeelslid 
of directielid met een twintigtal jaar ervaring in 
het onderwijs. Je wilt met hernieuwde inspiratie 
je engagement in het onderwijs verderzetten. Je 
bent bereid om te reflecteren over je loopbaan en 
je leerkracht-zijn en daar met anderen rond uit te 
wisselen. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je blikt terug op je onderwijsloopbaan met als 

doel een tussentijdse balans op te maken. 

	{ Je vernieuwt de voeling met de bronnen die 
je als leerkracht drijven en wordt uitgedaagd 
om nieuwe bronnen aan te boren. Het 
opvoedingsproject functioneert hierbij als 
referentiekader en toetssteen.

	{ Je gaat na wat je talenten zijn en wat je 
ermee in je verdere loopbaan nog kunt en 
wilt realiseren.

	{ Je formuleert voor jezelf een uitdagend 
perspectief om aan je engagement in het 
onderwijs een tweede adem te geven. 

WERKWIJZE
Tijdens dit driedaagse traject krijg je de ruimte 
om een balans op te maken van je professionele 
ontwikkeling. Je verkent een aantal nieuwe 
perspectieven en zet concrete doelen uit voor je 
verdere loopbaan. Wij ondersteunen je om met deze 
nieuwe perspectieven en doelen daadwerkelijk aan 
de slag te gaan. Reflectieopdrachten, het kaderen 
van je ervaringen, gesprekken met andere collega’s 
en herbronning zijn de ingrediënten in dit traject. 
Respect voor je eigenheid als persoon en voor de 
concrete schoolcontext waarin je werkt zijn daarbij 
belangrijke uitgangspunten. 

BEGELEIDING
Annemie Tuts en Gee Van den Berghe

WAAR & WANNEER
Don Bosco Oud-Heverlee
do. 02/03/2023
di. 18/04/2023
di. 23/05/2023

Telkens van 9.30 tot 16.00 uur
Kostprijs € 135
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MET ZORG AFRONDEN

INHOUD
De eindmeet van je professionele onderwijsloopbaan is in zicht. Met pensioen gaan is een ingrijpend gebeuren 
dat veel vragen en gevoelens met zich meebrengt. Het is een moment om terug te blikken en om de toekomst 
voor te bereiden. Al die jaren heb je deel uitgemaakt van een (school)gemeenschap en met je collega’s wel en 
wee gedeeld. Hier komt nu verandering in. Je zult inspanningen moeten doen om de band met je collega’s en de 
school te bewaren. Hoe ga je je dagen vullen zonder leerlingen, zonder collega’s? Welke dromen koester je voor 
de jaren die komen? 

DOELGROEP
Je bent leerkracht, ondersteunend personeelslid of directielid en je gaat binnen maximum drie jaar met pensioen. 
Je wilt je professionele onderwijsloopbaan met zorg afronden. 

WAT MAG JE VERWACHTEN?
	{ Je bent voorbereid om de laatste fase uit je onderwijsloopbaan zorgvuldig af te ronden. 

	{ Je weet wat voor jou belangrijk is om door te geven en hoe je dit gaat aanpakken.

	{ Je hebt een beeld van hoe jij graag afscheid wilt nemen van je leerlingen en je collega’s. 

	{ Het is duidelijk hoe je in de toekomst met je school, met Don Bosco verbonden wilt blijven. 

	{ Je staat stil bij het nieuwe hoofdstuk dat je gaat beginnen en de accenten die jij wilt leggen in deze periode. 

WERKWIJZE
Aan de hand van ervaringen en tips van collega’s die al met pensioen zijn laten we je nadenken over wat er in de 
komende periode op je afkomt. Door uitwisseling met andere deelnemers kom je tot inzichten die je kunt gebruiken 
om je onderwijsloopbaan in schoonheid te beëindigen en een nieuwe start te maken.

BEGELEIDING
Gee Van den Berghe

WAAR &  
WANNEER
Don Bosco Oud-Heverlee

Do. 27/04/2023  
van 9.30 tot 16.00 uur

Kostprijs € 45
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BUON APPETITO DON BOSCO
Nieuw uitgewerkt materiaal rond de figuur van Don Bosco 

VOOR WIE?
Je bent werkzaam op een Don Boscoschool en bent op zoek naar inspiratie om kinderen en jongeren te laten 
kennismaken met de figuur van Don Bosco. Dit materiaal werd specifiek ontwikkeld voor het basisonderwijs, maar 
is zeker ook interessant voor het secundair onderwijs.

INHOUD
‘Buon appetito Don Bosco’ is een bundeling van gloednieuw materiaal over Don Bosco. Aansluitend bij de 
leefwereld van kinderen en jongeren komen elementen en verhalen uit het leven van Don Bosco aan bod op een 
speelse, leerrijke en inspirerende manier. 

De nieuwe impulsen zijn zeker bruikbaar naar aanleiding van het feest van Don Bosco, maar zijn zo uitgewerkt 
dat je er het hele schooljaar lang mee aan de slag kan. Per graad vind je uitgewerkte verhalen en methodieken, 
aangepast aan de leeftijd en de levensfase van de leerlingen (van kleuters tot het zesde leerjaar). Bij de kleuters 
wordt er gewerkt met de Don Boscopop en de handpoppen. De eerste graad wordt op sleeptouw genomen door 
Grigio, de hond van Don Bosco. De typische zwarte jas van Don Bosco is de rode draad voor de tweede graad. 
De derde graad ten slotte wordt actief aan het werk gezet en mag zelf op ontdekking uitgaan. 

WAT BIEDEN WE CONCREET AAN? 
Eerst en vooral … het nieuwe materiaal:

	{ Alle impulsen kunnen vrij gedownload worden op onze website. Scan de QR-code op deze pagina en je kan 
meteen een kijkje nemen.

	{ Enkele materialen zoals de Don Boscopop, de handpoppen en de jas kunnen gratis bij ons uitgeleend worden. 
Neem tijdig contact op voor reservatie.

	{ Wil je graag ook een Don Boscopop voor jullie school, dan kan je die bij ons aankopen. Neem contact op via 
mail of telefoon.

Daarenboven … vragen staat vrij!

	{ Graag wat meer uitleg en duiding bij dit materiaal? We komen op jullie vraag met veel plezier het materiaal 
voorstellen en toelichten voor jullie schoolteam op een personeelsvergadering of een ander moment.

	{ Zin om werk te maken van een ‘Don Bosco’-actieplan voor de hele school? We zijn altijd bereid mee na te 
denken hoe jullie dit materiaal klasoverschrijdend kunnen inzetten een heel schooljaar lang.

Kostprijs Don Boscopop: € 25
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VOOR WIE?
Voor gedreven leerkrachten of begeleiders-
opvoeders die zich willen laten uitdagen en 
bemoedigen door verhelderende en inspirerende 
podcasts. En voor al wie zin heeft om eens stil 
te staan, de dingen te overwegen en er daarna 
terug in te vliegen.

INHOUD
Don Bosco Vandaag is een tweemaandelijkse 
podcast met gekende en nog te ontdekken 
collega’s. 

Ze vertellen met passie over wat er volgens hen toe 
doet in de opvoeding van kinderen en jongeren. 
In elke podcast wordt een bepaald aspect van 
de opvoedingsaanpak van Don Bosco toegelicht. 
We laten jongeren aan het woord, raadplegen 
deskundigen en geven een stem aan veldwerkers. 
Ook Don Bosco is nooit ver weg.

DON BOSCO VANDAAG
Een podcast voor en door collega’s uit Don Boscowerken 

#3 Tandpasta
We hebben het in deze aflevering over het belang 
van respectvol omgaan met verschil. Een diverse 
inbreng van Dagcentrum De Wip, Don Bosco Genk, 
Het Kompas Vremde en een bende studenten.

#4 Kapstok
Authentiek en transparant zijn wil zeggen dat we 
laten zien wat er onder onze jas zit door hem eens 
weg te hangen. Deze keer hangen het Internaat 
Kinderland Kortrijk en OBC De Waai Eeklo hun jas 
aan onze kapstok.

#5 Wisselstroom
We hanteren wisselstroom als beeld voor inspiratie 
en het belang van geïnspireerd te zijn bij het 
opvoeden of begeleiden van jongeren. Met een 
inbreng uit Don Bosco Helchteren, Jeugddienst Don 
Bosco en de Medewerkers van Don Bosco Hechtel.

LUISTEREN?
Luisteren is helemaal gratis! Je kan onze podcasts 
beluisteren via een podcast-app zoals Spotify, 
Google Podcast, Apple Podcasts, Castbox … 
Daarnaast kan je alle afleveringen van de podcast 
ook beluisteren via onze website. 

Een overzicht van de 5 podcastafleveringen van 
de eerste jaargang:

#1 Kan je fluiten?
De vraag ‘Kan je fluiten?’ aan Bartolomeo Garelli 
staat symbool voor de krachtgerichte insteek die 
Don Bosco hanteerde. Dit thema diepen we uit 
samen met Stuw Lier/Heist, Don Bosco Groenveld 
en Don Bosco Haacht.

#2 Banden plakken
Bij opvoeden is het een beetje zoals bij fietsen; 
het is belangrijk dat je goede ‘banden’ hebt, toch 
als je ergens wil geraken. Deze aflevering wordt 
in verbondenheid uitgewerkt met het Internaat Don 
Bosco Sint-Pieters-Woluwe, Don Bosco Hechtel en 
Don Bosco Halle BuSO en TI.
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HET BASISHOUDINGENSPEL

VOOR WIE? 
Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van 
nieuwe collega’s op school. Je wilt hen graag 
op een speelse en interactieve manier in gesprek 
laten gaan met elkaar over de basishoudingen uit 
het opvoedingsproject.

INHOUD
Het Basishoudingenspel werd door twee 
aanvangsbegeleiders van Don Bosco Groot-
Bijgaarden ontwikkeld als project voor de Don 
Boscocursus. Het spel is een speelse manier 
om (nieuwe) collega’s in het kader van de 
lokale vormingsdagen te laten kennismaken met 
de basishoudingen uit het opvoedingsproject 
‘Opvoeden met Don Bosco als Gids en 
Tochtgenoot’. Het kan gespeeld worden met 
maximum zes spelers. Het spelmateriaal leent 
er zich uitstekend toe om met een minimum aan 
creativiteit zelf variaties en nieuwe spelvormen te 
bedenken. 

WIL JE EEN SPEL BESTELLEN?
In overleg met de 2 spelontwikkelaars engageerde 
Don Bosco Vorming & Animatie zich om het spel 
op een 40-tal exemplaren te laten maken. Het 
Basishoudingenspel is verpakt in een stevige 
speldoos. Hierin zit al het benodigde materiaal: 
een speelbord in kunststof, opdrachtkaartjes en 
leuke Don Boscohoedjes als pionnen (met dank 
aan Don Bosco Helchteren). 

Kostprijs: € 48,50

HET VERHAAL VAN DON BOSCO
Op de wijze van Godly Play

INHOUD
Godly Play brengt kinderen niet alleen in contact met verhalen uit de bijbel. De heiligenverhalen nodigen hen uit om 
te ontdekken hoe zij deel uitmaken van het grotere verhaal van opmerkelijke figuren uit de christelijke traditie. Een 
verhaal over Don Bosco ontbrak in deze reeks. Enkele jaren geleden werd binnen de schoot van Don Bosco Vorming 
& Animatie deze uitdaging opgenomen en een Don Boscoverhaal op de wijze van Godly Play ontwikkeld.

CONCREET AAN DE SLAG?
Godly Play vraagt om gevormde verhalenvertellers. Een driedaagse basiscursus ‘Godly Play begeleider’ kan je volgen 
bij Don Bosco Vorming & Animatie (nieuwe editie in 2024) of bij de vereniging Godly Play Vlaanderen. 

Ben je op zoek naar een verteller die het verhaal bij jou komt brengen? Geen probleem. Contacteer ons tijdig met 
je concrete vraag (voor wie, aantal deelnemers, datum ...) Dan gaan wij voor jou op zoek naar een opgeleide én 
ervaren verteller. Het vertelmateriaal van het Don Boscoverhaal kan je bij ons aankopen. De tekst met bijhorende 
bewegingen kan je op onze website downloaden. 

Kostprijs vertelmateriaal Don Bosco: € 35.

Van 16 tot 19 sep-
tember 2022 ont-
moeten Godly Play-
vertellers elkaar in 
Mechelen voor de 

6de Europese Godly Play Conferentie. 
Het programma bestaat uit verschillen-
de lezingen, workshops, storytelling en 
mogelijkheden om vertellers te ontmoe-
ten vanuit heel Europa. Meer info op 
www.kerknet.be/godly-play-vlaanderen
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VORMING AAN HUIS

De meeste vormingsprogramma’s uit deze brochure 
kunnen we ook op jouw school aanbieden of voor 
een aantal scholen uit dezelfde regio. Denk je aan 
een programma dat niet in deze brochure staat? 
Geen probleem! Don Bosco Vorming & Animatie 
heeft een reeks van uitgewerkte programma’s die 
je zo kunt aanvragen. 

Hier een greep uit ons vast aanbod.

	{ Introductiemoment Godly Play 

	{ Het verhaal van Don Bosco, op de wijze van 
Godly Play

	{ Zinvindingcoaches

	{ Kennismaking met het opvoedingsproject

	{ Assistentie

	{ Hartelijkheid en redelijkheid

Zoek je eerder iets op maat? Contacteer ons 
vrijblijvend! Het enige wat je moet doen is je vraag 
en het beoogde resultaat op tijd doorgeven. Wij 
luisteren zorgvuldig naar je vraag en werken een 
gepast aanbod uit. Ter inspiratie vind je hier een 
aantal thema’s waarmee we ervaring hebben.

	{ Supervisie en coaching, individueel of in 
kleine groep

	{ Procesbegeleiding rond een thema 

	{ Speelse teambuildingsactiviteiten rond  
Don Bosco

	{ Inspiratiedag voor de pastorale 
animatiegroep, het directieteam ...

	{ Met een minibusje naar Turijn

	{ ...

Heb je een vraag of ben je niet zeker of het kan? 
Gewoon even contact opnemen met Don Bosco 
Vorming & Animatie! 
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BIJ DE BUREN

VORMING VOOR JEUGDHULP DON BOSCO VLAANDEREN
Don Bosco Vorming & Animatie is ook voor Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen de bevoorrechte partner voor 
salesiaanse vorming van hun medewerkers. We ontwikkelen met en voor hen diverse programma’s. Hieronder een 
overzicht dat kan inspireren. 

Nieuwe personeelsleden volgen in hun eigen voorziening een salesiaans inwerkingstraject op hun maat. Na één 
jaar in dienst volgen ze een aantal vormingsdagen waarin dieper op de eigenheid van het opvoedingsproject 
‘Opvoeden met Don Bosco als Gids en Tochtgenoot’ wordt ingegaan. Zo leren ze ook de nieuwe collega’s van 
de andere voorzieningen kennen. 

We ondersteunen mensen uit de verschillende voorzieningen om workshops te ontwikkelen voor hun collega’s uit 
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Het salesiaanse accent is nooit ver weg. Leren van elkaar ten top! 

Met de medewerkers van het administratieve en logistieke personeel, die vanuit hun functie op een andere 
manier met kinderen en jongeren in contact komen, zoeken we naar wat het opvoedingsproject voor hun job kan 
betekenen. En dat is heel wat. 

Ieder jaar trekken we met een klein groepje begeleiders vijf dagen naar Turijn om hen onder te dompelen in het 
leven van Don Bosco en het Turijn van vandaag. Een echt cadeau. 

We verzorgen voor nieuwe leidinggevenden individueel of in groep een supervisietraject. Hierin komt zowel 
hun professionele ontwikkeling als hun verantwoordelijkheid voor het salesiaanse karakter van hun werking aan 
bod. Het leren uit ervaring staat hierbij centraal. Geregeld begeleiden we ook supervisietrajecten voor andere 
personeelsleden. 

Om de twee jaar zetten we samen met medewerkers van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen een Lerend Netwerk 
op waarbij we zoeken naar antwoorden op nieuwe uitdagingen in het hulpverleningslandschap. De klemtoon ligt 
op organisatieontwikkeling.



Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee
016 47 91 24
www.donboscovorming-animatie.be
vormingenanimatie@donbosco.be

Je kan ons ook volgen op facebook.
Don Bosco Vorming Animatie

Bekijk je ons aanbod  
liever online?  
Scan de QR-code >>>


