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VWVJ VORMINGSAANBOD 2022-2023 

 

 
VOOR WIE? 
Het VWVJ professionaliseringsaanbod 2022-2023 richt zich in hoofdzaak naar JGZ-medewerkers in de 
CLB en hun context, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden. 

WAT? 
Een aanbod voor volgende thema’s/doelgroepen is uitgewerkt: 

• Thema ‘Horen’ 
• Thema ‘Groei en Puberteit’ 
• Thema ‘Gewicht’ 
• Doelgroep ‘Eerste kleuters en hun ouders’ 
• Doelgroep ‘Jongeren’ 

Voor VWVJ-leden is er de ‘Werkgroep Verpleegkundigen in de JGZ’ 
 
Via de links hierboven (en naderhand ook via de site) vind je meer details over het aanbod 2022-
2023. 

INSCHRIJVEN? 
Online (via vwvj.be > vorming) vanaf 1 september 2022. 
Voor info en inschrijven voor wat betreft groepstrainingen, contacteer het aanspreekpunt (zie 
verder). 

https://www.vwvj.be/nl/vorming
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NIEUW!! 
 Voor ieders comfort gebeurt het online inschrijven en betalen nu via een automatisch en 

onmiddellijk elektronisch betalingssysteem. 
 

 Vele presentaties van de betalende vorming zijn na afloop van de vorming speciaal voor 
VWVJ-leden beschikbaar via onze website (makkelijkst te vinden via de rubriek ‘VWVJ+’). 
Ook de e-modules die via onze website te raadplegen zijn, blijven voor leden gratis 
beschikbaar. Ben je nog geen lid van de VWVJ en wil je dit graag worden?  Of wil je ook de 
andere voordelen van het VWVJ-lidmaatschap kennen? Maak hier kennis. 

 

 

https://www.vwvj.be/nl/vwvj
https://www.vwvj.be/nl/lid-worden
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AANBOD I.K.V. THEMA ‘HOREN’ 
 
VORMINGSDAG ’AMAI, MIJN OREN!’ 
 
Wat? 
Tijdens deze dag zoomen experten met ons in op diverse aspecten van de topic gehoor: 

o Dr. F. Acke (NKO-arts, UZ Gent) belicht de gehoorscreening bij zuigelingen en maakt de brug 
naar schoolgaande kinderen en jongeren.  
 

o Prof. dr. H. Keppler (audioloog), UZ/UGent) zoomt in op lawaaischade als mogelijke oorzaak 
van neuro-sensorieel gehoorverlies in de  schoolgaande populatie en gaat dieper in op 
mogelijke klachten die kunnen optreden bij gehoorverlies.  
 

o Prof. dr. A. van Wieringen en dr. S. Denys (audiologen, UZ/KU Leuven) laten hun licht laten 
schijnen op ‘listening difficulties’. 

Hiermee willen we vooral inzetten op inhoudelijke verdieping. Voorkennis van de Standaard Gehoor 
is dus wenselijk. En verder blikken we even naar de praktijk van de Standaard zelf: de data-analyse 
van de schooljaren 2018/19 t.e.m. 2020/21 wordt voorgesteld, er is tijd voor enkele FAQ, en … wat 
zijn de toekomstplannen. 

Waar en wanneer? 
Donderdag 15 september 2022, hele dag in Leuven 

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)? 
105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden / 35 euro voor studenten JGZ die lid zijn 
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AANBOD I.K.V. THEMA ‘GROEI en PUBERTEIT’ 
 
VORMINGSAANBOD VIA SOFIA-LEERPLATFORM 
 
Wat? 
Vanaf september 2022 zijn, via het leerplatform Sofia, verschillende cursussen te raadplegen om je 
(opnieuw) in te wijden in de Standaard Groei. De VWVJ biedt een opleidingspakket aan dat op maat 
van de CLB-noden kan worden ingezet: 

o voor de introductie van de vernieuwde richtlijnen Standaard Groei (2018); 
o als aanvangsbegeleiding voor de Standaard Groei van nieuwe collega’s; 
o ter opfrissing van de standaard Groei. 

 
Het aanbod bestaat uit 2 cursussen (die elk opgebouwd zijn uit verschillende modules) met elk een 
totale doorlooptijd van een halve dag:  

Basisaanbod lengtegroei en gewicht  
In deze cursus worden het doel en de basisprincipes van groei- en gewichtsmonitoring en de 
aanbevolen werkwijze bij wegen, meten en triage van de groeicurves toegelicht en geoefend. 
 
Bijkomend aanbod lengtegroei 
In deze cursus staan we stil bij de doelstelling van het bijkomend aanbod door artsen voor 
wat betreft lengtegroei. Bij de toelichting zijn ook praktijkoefeningen voorzien. 
 

Waar en wanneer? 
Online, op een tijdstip naar jouw keuze 
 
Hoe gebruik je de cursus? 

o Je kan één of meer cursussen persoonlijk aankopen en individueel op eigen ritme de 
verschillende modules van de cursus(sen) doorlopen. Deze werkwijze is te vergelijken met de 
individuele deelname aan een studiedag.  

o Een CLB kan een cursus aankopen voor een groep die onder begeleiding van een mentor (bv. 
de coördinator van de standaard in het centrum) de cursus doorloopt. Bij een groepsaankoop 
wordt ook een handleiding voor de mentor voorzien. 

Hoe koop je een cursus? 
o Je koopt de cursus aan op onze website. Na aankoop ontvang je via mail een persoonlijke 

login. Deze geeft je gedurende 3 maanden toegang tot de verschillende modules van de 
cursus. 

o Voor groepsaankopen neem contact op via info@vwvj.be. 
 

Kostprijs? 
o 45 euro voor niet-leden / 35 euro voor leden 
o Voor groepsaankopen is een reductie voorzien voor groepen > 5:  

o Een centrum koopt eenzelfde cursus simultaan aan voor > 5 personen: 40 euro per 
persoon voor niet-leden / 30  euro per persoon voor leden 

mailto:info@vwvj.be
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o Een centrum koopt eenzelfde cursus simultaan aan voor > 10 personen: 35 euro per 
persoon voor niet-leden / 25 euro per persoon voor leden 
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AANBOD I.K.V. THEMA ‘GEWICHT’ 
 
VORMINGSAANBOD VIA SOFIA-LEERPLATFORM 
 
Wat? 
Volgend schooljaar zijn, via het leerplatform Sofia, verschillende cursussen te raadplegen om je 
(opnieuw) in te wijden in de Standaard Gewicht. 

De VWVJ biedt een opleidingspakket aan dat op maat van de CLB-noden kan worden ingezet: 
o voor de introductie van de vernieuwde richtlijnen Standaard Gewicht (2018); 
o als aanvangsbegeleiding voor de Standaard Gewicht van nieuwe collega’s; 
o ter opfrissing van de standaard Gewicht. 

 
Het aanbod bestaat uit 2 cursussen (die elk opgebouwd zijn uit verschillende modules)  met elk een 
totale doorlooptijd van een halve dag:  

Basisaanbod lengtegroei en gewicht (beschikbaar vanaf september 2022) 
In deze cursus worden het doel en de basisprincipes van groei- en gewicht-monitoring en de 
aanbevolen werkwijze bij wegen, meten en triage van de groeicurves toegelicht en geoefend. 
 
Bijkomend aanbod gewicht (beschikbaar vanaf januari 2023) 
In deze cursus staan we stil bij de verwijscriteria voor gewicht en de rol van de CLB-arts in het 
verwijstraject. 
 

Waar en wanneer? 
Online, op een tijdstip naar jouw keuze 

Hoe gebruik je de cursus? 
o Je kan één of meer cursussen persoonlijk aankopen en individueel op eigen ritme de 

verschillende modules van de cursus(sen) doorlopen. Deze werkwijze is te vergelijken met de 
individuele deelname aan een studiedag.  

o Een CLB kan een cursus aankopen voor een groep die onder begeleiding van een mentor (bv. 
de coördinator van de standaard in het centrum) de cursus doorloopt. Bij een groepsaankoop 
wordt ook een handleiding voor de mentor voorzien. 

Hoe koop je een cursus? 
o Je koopt de cursus aan op onze website. Na aankoop ontvang je via mail een persoonlijke 

login. Deze geeft je gedurende 3 maanden toegang tot de verschillende modules van de 
cursus.  

o Voor groepsaankopen neem je contact op via info@vwvj.be  
 

Kostprijs? 
o 45 euro voor niet-leden / 35 euro voor leden 
o Voor groepsaankopen is een reductie voorzien voor groepen > 5:  

o Een centrum koopt eenzelfde cursus simultaan aan voor > 5 personen: 40 euro per 
persoon voor niet-leden / 30  euro per persoon voor leden 

o Een centrum koopt eenzelfde cursus simultaan aan voor > 10 personen: 35 euro per 
persoon voor niet-leden / 25 euro per persoon voor leden 

mailto:info@vwvj.be
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ZIE OOK VERDER onder het PROFESSIONALISERINGSAANBOD VOOR DE DOELGROEP 
‘JONGEREN’ voor volgende vormingen: 
 Opgroeiend en haperend eetgedrag bij jongeren – basisaanbod 
 Opgroeiend en haperend eetgedrag bij jongeren - verdiepingsaanbod  
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AANBOD I.K.V. DOELGROEP ‘1e KLEUTERS en hun ouders’ 
 
VORMINGSDAG ‘Kansrijk, veilig en gezond opgroeien van jonge kinderen. Een rol voor 
JGZ in Vlaanderen.’ 
 
Wat? 
Jeugdgezondheidszorg in Vlaanderen zet zijn schouders onder het kansrijk, veilig en gezond opgroeien 
van kinderen en jongeren. ‘Waarom’ en ‘hoe’ dit wordt (of kan worden) gerealiseerd voor jonge 
kinderen, wordt toegelicht en gevoed vanuit nieuwe wetenschappelijk inzichten en plannen.  

 

De rode draad doorheen deze studiedag is het systematisch kleuterconsultgeorganiseerd door Centra 
voor Leerlingenbegeleiding. Hierbij wordt de aanwezigheid van een ouder gezien als een opportuniteit 
om tegemoet te komen aan ‘kinderen kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien’. De ‘SPARK36’ biedt 
een gestructureerde leidraad met een brede scope om het gesprek met de ouder tijdens dit 
systematisch contactmoment aan te gaan. De methodiek wordt verduidelijkt, data van de 
valideringsstudie (schooljaar 2020-2021) worden voorgesteld en SPARK36 ‘in de praktijk’ wordt 
toegelicht.  

Volgende sprekers nemen je mee in hun verhaal, vanuit hun expertise en invalshoek:  

• Prof Dr. Marlou de Kroon, hoogleraar dienst Jeugdgezondheidszorg; 
• Prof. Dr. Tessa Roseboom, hoogleraar UMC en schrijfster van het boek “De eerste 1000 

dagen”; 
• Prof. Dr. Karla Van Leeuwen, hoogleraar KU Leuven, faculteit psychologie en pedagogische 

wetenschappen en coördinator Gezins-en Orthopedagogiek; 
• Dr. Ingrid staal, ontwikkelaar van de SPARK en de Balansmeter in Nederland; 
• Mevr. Lien Gijsen, verpleegkundige in jeugdgezondheidszorg, CLB GO! Hasselt; 
• Mevr. Ann Keymeulen, medewerker VWVJ. 

 
Maak hier kennis met de save-the-date. 
 

Waar en wanneer? 
Donderdag 23 maart 2023, hele dag in Brussel 

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)? 
105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden / 35 euro voor studenten JGZ die lid zijn 

 

IN COMPANY TRAINING SPARK 

Wat? 
De SPARK36 is een systematische leidraad met een brede scope ter ondersteuning van het gesprek 
met de ouder(s) van een driejarige kleuter (36maanden oud), tijdens een kleuterconsult. De leidraad 
omvat een oplossingsgerichte methodiek en heeft als doel om ouders in hun kracht te zetten en op 
basis van een gezamenlijke besluitvoering vroegtijdig opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren. 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/2022-06/studiedag_Save%20the%20date_kansrijk_R3.pdf
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De VWVJ biedt ondersteuning aan om dit prachtig instrument in jullie CLB te implementeren. 

Lees er meer over via de aankondiging. 

Voor wie? 
Voor CLB die de SPARK36 wensen te implementeren in het systematisch aanbod voor '1e kleuters en 
hun ouders'. 

Wanneer? 
In de loop van het schooljaar 2022-2023. De trainingssessies worden gepland in een periode waarin 
kleuterconsulten plaatsvinden. 

Waar? 
In het CLB 

Kostprijs? 
De basisprijs voor het volledige aanbod bedraagt 2500 euro. Eenmaal de groep uit meer dan 10 
verpleegkundigen bestaat, dan wordt 250 euro per persoon gevraagd en wordt de groep gesplitst. 

Interesse? 
Neem dan contact op met Ann Keymeulen voor meer info of offerte. 
(contactgegevens: zie aankondiging) 
 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/2022-06/SPARKaanbod_22-23_.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/2022-06/SPARKaanbod_22-23_.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/2022-06/SPARKaanbod_22-23_.pdf
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PROFESSIONALISERINGSAANBOD I.K.V. DOELGROEP ‘JONGEREN’ 
 

‘GEZOND LEVEN? CHECK HET EVEN!’ (GLCE) 
 
Ben je nog niet op de hoogte en wil je geïnformeerd worden over GLCE? Dan biedt de VWVJ volgende 
mogelijkheden aan: 

 Raadpleeg onze website 
Onder ‘Wat is ‘Gezond leven? Check het even!’ vind je heel wat informatie ter introductie 
van de methodiek. Via deze link kan je ook de presentaties en bijhorende filmopnames 
herbekijken van de lanceerdag die plaatsvond in oktober 2021. 
Kostprijs: gratis 
 

 Vraag een informatiemoment aan voor je centrum/team 
Heeft je centrum nog niet gekozen of het dit schooljaar GLCE zal toepassen?  
Is je centrum/team nog op zoek naar informatie om die beslissing te kunnen nemen?  
Dan komen we naar het centrum toe om de teamleden en beleidsmakers kennis te laten 
maken met GLCE. Dit informatiemoment duurt een halve dag en wordt op een later moment 
gevolgd door een online vragenuurtje voor de deelnemers. 
Kostprijs: 450 euro 

 

 

 

 

 

 

Start je centrum met de implementatie van GLCE in het schooljaar 22-23? Ben je een kersverse GLCE-
coördinator?  

Dan biedt de VWVJ een gratis instapgebruikersoverleg online aan voor startende GLCE-
coördinatoren (die nog niet hebben deelgenomen aan het eerste gebruikersoverleg in februari 22) 
op 21/9/2022 van 9-11 uur. Zo kan je, indien gewenst, nadien aansluiten bij het gebruikersoverleg. 
(max 20 deelnemers) 

 

Heeft je centrum gekozen om GLCE te implementeren en heb je al deelgenomen aan een eerste 
gebruikersoverleg (in februari of september 22), dan biedt de VWVJ ook dit jaar het 
gebruikersoverleg aan. 

Voor wie? Voor GLCE-coördinatoren (1 à 2 personen per centrum), die een trekkersrol opnemen bij 
de implementatie van GLCE in het CLB en al een eerste gebruikersoverleg hebben gevolgd. 

Wanneer en waar? Het gebruikersoverleg vindt 3 maal per jaar online plaats en duurt telkens 2 uur. 
Je kan je inschrijven voor de 3 sessies, niet voor één afzonderlijk. 

Aan de centra die gekozen hebben om GLCE te implementeren, 
vragen we ons te melden wie dit proces in het centrum/de 
vestiging trekt. Zo kan de GLCE-coördinator van het centrum ook 
de (communicatie)brug vormen tussen het CLB en de VWVJ.  

Mail naam GLCE-coördinator voor schooljaar 22-23, e-mailadres, 
naam vestiging/CLB naar helpdeskGLCE@vwvj.be . 

 

 

https://www.vwvj.be/nl/wat-gezond-leven-check-het-even
https://www.vwvj.be/nl/lanceerdag-gezond-leven-check-het-even-2021
mailto:helpdeskGLCE@vwvj.be
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Gebruikersoverleg 22/23, 1: 9/11/2022 van 9-11 uur 

Gebruikersoverleg 22/23, 2: 15/2/2023 van 9-11 uur 

Gebruikersoverleg 22/23, 3: 26/4/2023 van 9-11 uur 

Doel? Tijdens het gebruikersoverleg willen we elkaar versterken en inspireren. Dit doet het overleg 
door GLCE-coördinatoren te ondersteunen in hun trekkersrol bij de implementatie van GLCE in hun 
CLB/vestiging én door gebruikerservaringen te delen om hiervan te leren. 

Kostprijs: 90 euro voor de 3 sessies (max. 20 deelnemers; PS: indien interesse capaciteit overschrijdt, 
maak gebruik van de wachtlijst bij inschrijven. Een extra moment kan worden voorzien.) 

 

 
GROEIGERICHT GESPREK MET JONGEREN OVER EETGEDRAG 
 
Opgroeiend en haperend eetgedrag bij jongeren – basisaanbod 
 
Wat? 
Als jongeren vragen hebben of zorgwekkende signalen wensen te delen over hun eetgedrag, dan 
kunnen ze dit vóór het CLB-consult in 3SO aangeven via de online vragenlijst van ‘Gezond leven? 
Check het even!’ (GLCE). 

Tijdens de vorming leer je op basis van de antwoorden van de jongeren in GLCE reageren op vragen 
en signalen. Je maakt kennis met de basisinformatie over hoe je jongeren kan informeren en 
versterken, hoe je de ernst van zorgwekkende signalen rond het eetgedrag kan inschatten en hoe je 
groeigericht over zorgwekkende signalen in gesprek kan gaan met jongeren. 

Voor wie? 
CLB-medewerkers die met de methodiek 'Gezond Leven? Check het even!' aan de slag  gaan en 
willen bouwen aan hun basiscompetenties om in gesprek te gaan met jongeren over eetgedrag.  

Waar en wanneer? 
10 februari 2023 (hele dag) 
Online 

Kostprijs? 
90 euro voor niet-leden / 70 euro voor leden / 30 euro voor studenten JGZ die lid zijn 

 

Opgroeiend en haperend eetgedrag bij jongeren - verdiepingsaanbod  
 
Wat? 
Na het basisaanbod (of een vergelijkbare vorming) zet je tijdens het verdiepingsaanbod het geleerde 
in de praktijk. 
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Voor wie? 
Voor CLB-medewerkers die de gespreksvoering met jongeren, die (vermoedelijke) signalen van 
eetproblemen vertonen in GLCE, wensen in te oefenen.  

Er wordt geoefend aan de hand van reële casussen. Aan alle deelnemers wordt daarom gevraagd om 
vooraf een casus in te brengen.  

Waar en wanneer? 
12/5/2023 (hele dag) 
Gent 

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)? 
105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden / 35 euro voor studenten JGZ die lid zijn 

 

SPREKEN OVER SEKSUELE GEZONDHEID, ALCOHOL, DRUGS en GAMEN TIJDENS HET 
CLB-CONSULT- VERDIEPINGSAANBOD 
 
Wat? 
Seksualiteit, alcohol, drugs en gamen zijn onderwerpen waar een deel van de jongeren sterk mee 
bezig zijn. ‘Gezond leven? Check het even! biedt hen de kans om, ter voorbereiding van het CLB-
consult, eventuele vragen of zorgwekkende signalen over deze thema’s te delen. Wil je je 
competenties versterken om dit gesprek te voeren? Dan is deze vorming iets voor jou. 

Dankzij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), kan je basisinformatie over het 
gesprek rond middelengebruik raadplegen via de Online sessie voor het CLB-consult (duur: 35 min). 
Heb je de online sessie doorlopen, dan laat deze vorming je toe om het gesprek in de praktijk 
gedurende een halve dag te leren toepassen aan de hand van laagdrempelige rollenspelen. 

Tijdens het andere dagdeel biedt Sensoa je informatie en oefenmogelijkheid aan om te leren 
reageren op vragen en op zorgwekkende signalen van jongeren in verband met hun seksualiteit. Ook 
hier is voorkennis die je kan verwerven via de online module van Sensoa vereist om de sessie 
optimaal te kunnen volgen: ‘Praten over seksuele gezondheid als CLB-medewerkers’ (duur: 75-90 
min). 

Waar en wanneer? 
22 september 2022 (hele dag) in Antwerpen 
of 
30 maart 2023 (hele dag) in Gent  

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)? 
105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden / 35 euro voor studenten JGZ die lid zijn 

 

SIGNALEN VAN SUÏCIDALITEIT CAPTEREN EN BESPREEKBAAR MAKEN. HOE DOE JE 
DAT? 
 

https://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/onderwijs/secundair-onderwijs/CLB/consult
https://rise.articulate.com/share/GvQSu8y4jRBG4edxF-xTbYcmgdQPg1qI#/
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Wat? 
Het CLB-consult biedt jongeren de kans om over hun zorgen rond mentale gezondheid te spreken 
met een professional. Soms voelt het niet pluis en ben je bezorgd. Wat dan? Het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheid (CGG) leert je in kleine groepjes aan de hand van oefeningen suïcidaliteit te 
detecteren en bespreekbaar te maken. Je leert ook welke interventies aanbevolen zijn voor jongeren 
met zelfdodingsgedachten. 

Voor wie? 
CLB-medewerkers die met de methodiek 'Gezond Leven? Check het even!' aan de slag te gaan en 
verdiepende vorming wensen over omgaan met suïcidaliteit bij jongeren. 

Waar en wanneer? 
1 december 2022 (hele dag) in Leuven 
of 
22 december 2022 (hele dag) in Gent 

Kostprijs (broodjeslunch inbegrepen)? 
105 euro voor niet-leden / 80 euro voor leden / 35 euro voor studenten JGZ die lid zijn 
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AANBOD VOOR LEDEN VWVJ 
 
WERKGROEP VERPLEEGKUNDIGEN 
 

Voor wie en wat? 

Je bent verpleegkundige, je bent lid van VWVJ+ en je werkt in de Jeugdgezondheidszorg? Wil je 
samen met collega’s vanuit heel Vlaanderen onderzoeken en ontdekken waar we als 
verpleegkundigen het verschil kunnen maken? Dan kan je gratis deelnemen aan de werkgroep 
verpleegkundigen. 

Wat stond er op het programma het voorbije schooljaar? 

• Op 28 oktober 2021 lanceerden we het vernieuwde profiel Verpleegkundige in de 
Jeugdgezondheidszorg.  

• Verder brachten we de Canmedsrol van Samenwerkingspartner en EBP-professional onder 
de aandacht vanuit en voor de praktijk. 

Wil je graag meer uitleg over onze werkgroep? Mail dan naar fabienne.theuwissen@vwvj.be of 
ann.keymeulen@vwvj.be  

Wil je deelnemen aan onze activiteiten van het komende schooljaar? 
Schrijf je in via de website vanaf 1 september 2022. 
 

Waar en wanneer? 
19 oktober 2022 op locatie, nog nader te bepalen 
21 december 2022 online  
29 maart 2023 online  
28 juni 2023 op locatie, nog nader te bepalen 

mailto:fabienne.theuwissen@vwvj.be
mailto:ann.keymeulen@vwvj.be
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