
IN DEZE FOLDER VIND JE HET 
VOLLEDIGE PROGRAMMA VOOR DE TWEEDAAGSE, DE

INFO OVER DE WORKSHOPS EN EEN OVERZICHT VAN DE
SPREKERS EN WORKSHOPBEGELEIDERS .

10-1 1  februar i  2023 |   Oude Abdi j  Drongen

+CLILMASTERCLASS

Schrijf je vandaag nog in want de plaatsen zijn beperkt.

H T T P S : / / M A S T E R C L A S S C L I L . V L A A N D E R E N

Liesbeth Martens
CLIL researcher
Auteur van o.a. 
Klaar voor CLIL

Steven Mannens
Pedagogisch begeleider
Adviseur en gastlector

María Luisa Pérez Cañado
CLIL researcher (Spain)

CLIL auteur en CLIL-coördinator
voor o.a. Europese projecten.

Veronique Friquot
CLIL-leerkracht 

CLIL trainer

Jessica Morseau
Leerkracht & CLIL trainer

Lector Howest 
Auteur handboeken ENgels

Abbie More
 Hello Drama (the UK-Belgium)

Creatieve taal- en toneelknobbel

ONZE INSPIRERENDE SPEKERS

Schrijf in via onze website. 

Wil je deze inspirerende tweedaagse niet missen? Schrijf dan nu in. De kostprijs
bedraagt 280 euro; inclusief de overnachting in een éénpersoonskamer, alle
maaltijden en een extra workshop 's avonds (door Hello Drama). 

                            Kostprijs voor twee dagen zonder overnachting bedraagt 220 euro. Een dag volgen is niet mogelijk. 

TWEEDAAGSE

Rosie Tanner
CLIL trainer en coach (Nl)

Education Consultant
CLIL author (o.a. CLIL Activities)

Griet Bogaert
Lector Howest (o.a.

Digitaal Educatief Design), 
Auteur handboeken Engels



P R O G R A M M A  

08:45 -09:45

18:00 – 19:15

REGISTRATIE & ONTVANGST (ZAAL A4)

VERWELKOMING (ZAAL A4)
DOOR GRIET MATHIEU, DIRECTEUR POV
WORKSHOP 1: CLIL SPEED DATE 
BEGELEIDING DOOR JESSICA MORSEAU

DINNER (EETZAAL)

vrijdag 10 februari '23
08:15 – 08:45 

10:00 - 12:15

LUNCH (EETZAAL)12:15 – 13:00

14:30 – 14:45

19:30 – 21:00 WORKHSOP 6: HELLO DRAMA (ZAAL A4)
DRAMA WORKSHOP BY ABBIE MORE (UK)

OPEN BAR, NETWERKMOMENT (ZAAL A3)

AVONDPROGRAMMA

09:45 -  10:00 (KOFFIE)PAUZE (ZAAL A4)

13:15 – 14:30

(KOFFIE)PAUZE (ZAAL A4)

14:45– 16:15

21:00 – 22:00

WORKSHOP 3A: USING REAL ENGLISH IN CLIL-LESSONS    
MARÍA PÉREZ-CAÑADO (ZAAL A4)

WORKSHOP 3B: INCITER LES ÉLÈVES À PARLER LA LANGUE
CIBLE (GRÂCE AUX STRATÉGIES COOPÉRATIVES) 
LIESBETH MARTENS (ZAAL A3)

KEYNOTE 1: EEN LEER-KRACHTIGE OMGEVING (ZAAL A4)
STEVEN MANNENS - DE KUNST VAN LEERGERICHT WERKEN EN
ORGANISEREN

WORKSHOP 2: EEN LEER-KRACHTIGE LES (ZAAL A4)
PRAKTISCH VERVOLG OP KEYNOTE 1

WORKSHOP 4: ENCOURAGING SPOKEN OUTPUT IN CLIL-
LESSONS(ZAAL A4)
ROSIE TANNER 

16:15– 17:30 WORKSHOP 5: CLIL PITCHES  (ZAAL A4)
 LET'S SHARE SOME IDEAS!  GOOD PRACTICES VAN CLIL-COLLEGA'S



H T T P S : / / M A S T E R C L A S S C L I L . V L A A N D E R E N

P R O G R A M M A  

08:30 – 08:45 

11:00 – 12:30
 
 

ONTBIJT (EETZAAL)

KEUZEPROGRAMMA SESSIE 1

zaterdag 11 februari '23
08:00 – 08:45 

10:45 – 11:00 

LUNCH (EETZAAL)12:15 – 13:15

13:30 – 15:00

WORKSHOP 8: MATERIAAL ONTWIKKELEN VOOR JE CLIL-
LESSEN (VERONIQUE FRICOT) (ZAAL A2)

ONTHAAL MET KOFFIE (ZAAL A3)

08:45 – 10:45  

15:00 – 15:15

15:15 – 16:00

(KOFFIE)PAUZE (A3)

EINDE - UITREIKING ATTESTEN (ZAAL A3)17:30 

(KOFFIE)PAUZE (ZAAL A3)

KEUZEPROGRAMMA SESSIE 2 

WORKSHOP 11: DE TALIGE OUTPUT VAN JE LEERLINGEN
VERHOGEN (VERONIQUE FRICOT) (ZAAL A2)

WORKSHOP 9:  HOE KAN EDUCATIEVE TECHNOLOGIE ONZE
LESPRAKTIJK VERANDEREN EN ZELFS TRANSFORMEREN? (GRIET
BOGAERT) (ZAAL A3)

WORKSHOP 7: MODELING EEN CLIL-LES  (ZAAL A3)
LIESBETH MARTENS - JESSICA MORSEAU

WORKSHOP 10:  BRIGHTBOOK, JE CLIL-CURSUS DIGITAAL
OPSTELLEN EN GEBRUIKEN IN DE LES (MET OF ZONDER PRINT)
(ZAAL A3)

WORSKHOP 7: VERVOLG (ZAAL A3)

16:00 – 17:30 WORKSHOP 12: WERKATELIER (ZAAL A3)
AAN DE SLAG MET INPUT, ONDERSTEUNING VAN DE AANWEZIGE
SPREKERS EN WORKSHOPBEGELEIDERS
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TWEEDAAGSE

        WORKSHOPS 
Keynote 1 - Een LEER-krachtige omgeving  
Workshop 2 - Een LEER-krachtige les 
Steven Mannens                                                                   

Keynote
Wil je effectief leren in je klaspraktijk omarmen? Met enkel het toepassen van effectieve didactiek ben
je er nog niet. In een LEER-krachtige omgeving komt een geheel van inzichten en handelingen bewust
samen. Het is een zienswijze en een proces om het effectief leren vorm te geven, te ondersteunen en
bij te sturen. In de keynote stellen we het model van een LEER-krachtige omgeving voor. We lichten
interactief de verschillende bouwstenen toe en dialogeren omtrent de daarbijhorende principes.
Daarnaast richten we ons eveneens specifiek op de verschillende rollen die worden opgenomen in
leergericht werken en organiseren.

Workshop
In de workshop gaan we de principes van leergericht werken specifiek toepassen in een CLIL-les. De
deelnemers nemen daarbij de bouwstenen van een LEER-krachtige omgeving vast. De deelnemers
brengen een eigen lesontwerp van een bestaande CLIL-les(ssenreeks) mee. De deelnemers verfijnen
bewust die les(sen)reeks in functie van effectief leren. 

MEER INFO OVER DE WORKSHOPS 
EN DE SPREKERS VIND JE HIERONDER.



Workshop 3A - Using real English in CLIL-lessons 
María Luisa Pérez Cañado

INHOUD VAN DE KEYNOTES & WORKSHOPS

The chief objective of this workshop is to underscore the importance of mastering
 “real English” for adequate communication in the bilingual classroom. After framing the 
topic against the broader backdrop of CLIL and teacher training needs for bilingual education, the
bulk of the session will be devoted to familiarizing participants with the concept of “real English”:
updated, relevant language chunks which can be directly applied in the bilingual classroom in order
to foster successful communicative interaction and basic interpersonal communication skills in both
teachers and students. The session will begin by explaining what is understood by “real English”. It will
then flesh out the most outstanding reasons why we should be learning to speak “real English” and
expound on who should be learning it, and will finally capitalize on how to identify, keep up-to-date
with, and use these “real English” expressions. A batch of originally designed and tried-and-tested
activities will then be carried out to work on “real English” for the CLIL classroom. The ultimate aim is
to encourage participants to become “English watchers” (Swan 2005: 6) and to familiarize them
with the chief means to continue being up-to-date with the lexicon which is really used at present in
English-speaking countries and which will enhance their fluency and communicative potential in the
bilingual classroom.

vrijdag 10 februari '23

Workshop 3B:  Inciter les élèves à parler la langue cible (grâce aux stratégies
coopératives) 

Dans cet atelier, vous apprendrez en quoi consiste l’apprentissage coopératif et quels en 
sont les avantages pour les cours CLIL/EMILE, d’après les recherches pédagogiques. A l’aide de
bon nombre d’exemples pratiques, vous expérimenterez vous-mêmes cette forme
d’apprentissage puissante et vous découvrirez comment adapter les consignes et l’étayage pour
que les élèves parlent un maximum la langue cible. Votre boite à outils pédagogiques s’enrichira
avec des stratégies peu exigeantes du point de vue de la préparation ou du matériel, mais avec
un impact important sur l’interaction entre élèves, sur leur motivation et les opportunités de prise
de parole. Vous apprécierez l’échange d’idées et le brainstorming avec les collègues profs de
CLIL/EMILE.

Liesbeth Martens                                                           

Rosie Tanner                                                            
Workshop 4: Encouraging language output in CLIL-lessons

In this practical workshop, we shall work on supporting students in speaking in the 
CLIL classroom. We shall discuss the characteristics of good speaking tasks and how to help
your learners with language help. You will experience a number of CLIL activities which help your
learners to speak confidently. At the end of the session, you will understand why spoken output is
so important and go away with some practical ideas for your CLIL lessons.

In this practical session, you’ll learn the benefits of using drama games and escape-room
activities to encourage even the shyest students to speak up. You’ll leave this session with a
handful of theatre-based games that you can adapt to use with your students. The workshop
will be delivered in English by Abbie Moore, the British founder of Hello Drama – an opportunity for
you too to experience a topic taught in a second language! This is a light and playful session
with lots of laughs – guaranteed!

WORKSHOP 6: HELLO DRAMA 
Abbie More - https://www.hellodrama.co.uk



INHOUD VAN DE KEYNOTES & WORKSHOPS
zaterdag 11 februari '23

In deze hands-on sessie komen heel wat praktische vragen aan bod: hoe begin ik aan
een lessenreeks? Waar vind ik bruikbaar materiaal? Hoe ‘didactiseer’ ik dat materiaal
CLIL-proof: verstaanbare input, student-centred verwerking, aandacht voor talige output?
Kortom: hoe ontwerp ik een goede (CLIL-)les waarbij de leerlingen maximaal betrokken
zijn? Na een demo van de verschillende stappen in het ontwerpproces, ga je zelf aan de
slag en kan je netwerken met collega’s (al dan niet van hetzelfde vak), lesideeën en
(ICT-)tips uitwisselen, feedback geven en krijgen rond effectieve didactiek. Je gaat naar
huis met concrete realisaties voor je eigen CLIL-lessen. Vergeet je laptop niet!

WORKSHOP 8:  Materiaal ontwikkelen voor je CLIL-lessen 
Veronique Fricot

Er wordt in deze workshop heel even uitgelegd wat het verschil tussen het 4C- en het
3D-model is. Een keuze tussen deze twee modellen beïnvloedt het maken van materiaal.
De focus ligt echter op het uitwerken van een lesmateriaal: hoe begin je er aan, waar
vind je materiaal, wat als je in tijdsnood komt, wat met lay-out, wat met
parallelle Nl cursussen, wat met toetsen ... Er worden pagina's uit verschillende vakken /
jaren getoond als inspiratiebron. Er zal ook ingegaan worden op persoonlijke vragen.

WORKSHOP 11: De talige output van je leerlingen verhogen 
'It's not about what you teach, but what they learn'. En wat ze leren, hangt af van hoe ze
leren. In deze sessie worden verschillende voorbeelden gegeven: digitaal, op papier,
zonder hulpmiddelen, met hulpmiddelen, individueel of samen. De voorbeelden komen
uit de lespraktijk en zijn uitvoerig getest.

WORKSHOP 7:  MODELING EEN CLIL-LES
Liesbeth Martens & Jessica Morseau

WORKSHOP 10: Met Brightbook je online, interactieve cursus vlot ontwerpen
Ivo Dancet & Wouter Vancraeynest 

Het versnipperd gebruik van allerhande digitale apps, online oefenmateriaal en de
opkomst van bordboeken is volgens de ontwikkelaars van Brightbook niet het juiste
antwoord op de digitale evolutie. Daarom ontwikkelden zij Brightbook, een eigen digitale
methode die vandaag al volop getest wordt door leerkrachten die het inzetten in het
secundair en het hoger onderwijs, en in het bedrijfsleven. Brightbook is een nieuw
leermiddel dat beproefde didactische principes combineert met hedendaagse digitale
evoluties. Het is een laagdrempelige tekstverwerker, speciaal ontwikkeld voor het
uitbouwen van educatief materiaal, die je eigen cursus vertaalt naar een professioneel
geprint boek én tegelijk is het een geavanceerd online leermiddel dat je als leerkracht
gebruikt om les te geven én je leerlingen thuis om te studeren.

WORKSHOP 9:  Hoe kan educatieve technologie onze lespraktijk veranderen en
zelfs transformeren?
Griet Bogaert 
In deze workshop bekijken we de meerwaarde van onderwijstechnologie in de les. We
vertrekken vanuit de aanwezige expertise en houden rekening met ieders niveau – van
laagdrempelig tot hoogtechnologisch. Je krijgt een kader om technologie te selecteren,
te gebruiken en te evalueren. Daarnaast benoemen en testen we zelf enkele praktische
toepassingen en werkvormen.



KORTE BIO VAN 
DE SPREKERS

María Luisa Pérez Cañado
Dr. María Luisa Pérez Cañado is Full Professor at the Department of English Philology of the
University of Jáen, Spain, where she is also Delegate of European Universities and Linguistic
Policy. Her research interests are in Applied Linguistics, bilingual education, and new
technologies in language teaching. Her work has appeared in over 120 scholarly journals
and edited volumes and she is also author or editor of 15 books on the interface of second
language acquisition and second language teaching, and editor or member of the editorial
board of 18 international journals. María Luisa has given more than 150 lectures and talks in
Belgium, Poland, Germany, Portugal, Ireland, England, Mexico, Brazil, Peru, China, The United
States, and all over Spain. She is currently coordinating the first intercollegiate MA degree on
bilingual education and CLIL in Spain, as well as four European, national, and regional
projects on attention to diversity in CLIL. She has also been granted the Ben Massey Award
for the quality of her scholarly contributions regarding issues that make a difference in
higher education and has been included within the World’s Top 2% Scientists in Stanford’s
Ranking of World Scientists (2021) due to the impact of her publications.

"Als leraar zocht ik steeds om onderwijs voor mijn leerlingen te verbeteren door te vernieuwen.
Door vergaande interesse en studie is mijn passie voor (onderwijs)innovatie enkel vergroot.
Leren en ontwikkelen is waar ik mij volledig in verdiep. Deze lijn trekt zich professioneel door: als
(pedagogisch) begeleider, als adviseur ‘scholen slim organiseren’ en als gastlector BanaBa
Schoolontwikkeling."

https://leren.vlaanderen/

Liesbeth Martens
Liesbeth Martens is CLIL-trainer en -onderzoeker. Als trainer begeleidde zij verscheidene
scholen in hun opstart, uitbouw en kwaliteitszorg van CLIL. Zij is coördinator van de
bachelor-na-bacheloropleiding meertalig onderwijs en het postgraduaat CLIL van
hogeschool UCLL in Leuven, waar zij o.a. CLIL-didactiek doceert. Als kernonderzoeker van het
expertisecentrum Art of Teaching (UCLL) heeft zij veel ervaring met praktijkonderzoek naar
CLIL. Zo bestudeerde zijn bv. de impact van CLIL op de leerresultaten van de leerlingen en
doet zij onderzoek naar de samenwerking tussen vreemdetaal- en CLIL-zaakvakleraren
alsook naar CLIL in het basisonderwijs. Verder begeleidt zij CLIL-stages en -praktijkonderzoek
van studenten uit de banaba meertalig onderwijs en coacht zij CLIL-teams in scholen. Zij is
mede-auteur van Klaar voor CLIL (Acco).

Steven Mannens

ONZE SPREKERS EN WORKSHOPBEGELEIDERS

Jessica Morseau

Jessica Morseau is leerkracht Engels en economie in Sint-Jozef Humaniora te Brugge en
sinds een 7-tal jaar daar ook CLIL-leerkracht. Gepassioneerd door CLIL en didactiek werkt ze
ondertussen voor POV als teacher trainer voor de masterclass CLIL, alsook aan de Howest
als lector van o.a. digitaal eduactief design, vakdidactisch atelier en vakdidactische stage.
Ze is ook co-auteur van de methodes Spark, Ace en New Ace (Pelckmans). 



ONZE SPREKERS EN WORKSHOPBEGELEIDERS

Rosie Tanner

Rosie Tanner is a British freelance education consultant living in Amersfoort in the
Netherlands and working as an advisor, trainer, (video) coach and teacher educator
worldwide. She has an M.A. in Applied Linguistics for English Language Teaching from the
University of Lancaster and has worked in English language and CLIL teaching and training
for more than three decades, in, for example, Spain, Chile, China, Poland, Egypt, India and
Kazakhstan. Rosie worked in teacher training and education at three universities in the
Netherlands (Windesheim, Leiden and Utrecht universities) before going freelance in 2012.
She is the author of two CLIL-related books: CLIL Skills (free download) and CLIL Activities
(Cambridge University Press). Rosie trains secondary and vocational teachers, coaches
and trains trainers in CLIL in the Netherlands, online and worldwide.

https://www.rosietanner.com/

Abbie More

"It was at the age of 17, whilst assisting on an English-language camp for Belgian teenagers
that I was struck by the incredible power theatre can have for students learning a second
language. Five years later I was so convinced of its power to improve students' English
language skills and self-confidence, that I decided to found Hello Drama and dedicate my
career to designing creative workshops to teach English through drama."

https://www.hellodrama.co.uk/

Veronique Fricot

Veronique is leerkracht in het Sint-Lodewijkscollege. Ze geeft er al 8 jaar de CLIL-vakken
Natural Sciences, History, Economics, Geography en ontwikkelde al heel wat cursus-
materialen. Ze is ook leerkracht Engels. Als CLIL trainer geeft ze ook workshops voor CLIL-
leerkrachten. Ze werkt ook mee aan de methodes New Ace en New Strike bij Pelckmans. 

Griet Bogaert

Griet Bogaert gaf 20 jaar Nederlands en Engels in een TSO-BSO-school. Ze is co-auteur van
een handboekenreeks Engels. Momenteel geeft ze algemene en digitale didactiek in de
lerarenopleiding aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor het
postgraduaat Digitale didactiek, waarin leerkrachten een jaar lang expertise delen rond
digitaal leren en lesgeven, evalueren en differentiëren.

Ivo Dancet & Wouter Vancraeynest 

Het ondernemersduo Ivo Dancet en Wouter Vancraeynest leerden elkaar kennen als
beginnende leerkrachten in dezelfde school. Die onderwijservaring in combinatie met een
gedeelde interesse in webontwikkeling bracht hen snel naar het ondernemerschap binnen
de EdTech-wereld.
Lichtvis was een eerste project: het digitaliseren van de schoolboekenverkoop in de eigen
school. Lichtvis bedient ondertussen meer dan 55.000 leerlingen per jaar. Brightbook is een
tweede project die volop zijn start neemt. 
 

https://lichtvis.be


