
Chirstine Hannes
Schoolleider Spectrumschool Deurne: 

Het praktisch gehalte van de bijscholing 
was voor ons een echt pluspunt. 
Eenvoudige en haalbare tips waarmee we 
onmiddellijk aan de slag konden.

Geert Smets
Schoolleider Mater Salvatorisinstituut 
Kapellen:

Pedagogische studiedag in het teken van 
Wijze Lessen. Team enthousiast, directie 
enthousiast. Eindelijk ging het nog eens 
over de diepste kern van wat we doen. 
Laagdrempelig maar zeer krachtig.

Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van 
Thomas More vertaalt het beste onderzoek over 
‘wat werkt in onderwijs’ naar de klasvloer. 
Decennia onderzoek naar de werking van het 
brein en naar de effectiviteit van leraren geven 
veel informatie over hoe onderwijs beter kan 
gemaakt worden. Hiervoor zijn meestal geen 
spectaculaire ingrepen nodig maar volstaan 
kleine maar doordachte aanpassingen in de 
opbouw van een les of in de omgang met 
leerlingen. Verbetering van het onderwijs en de 
resultaten van de leerlingen zijn het doel. 

Alle opleiders van ons expertisecentrum 
beschikken over die stevige wetenschappelijke 
basis, maar onderscheiden zich vooral door hun 
jarenlange ervaring voor de klas. Samen doen 
we wat werkt!

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren
Campus Sint-Andries 
Sint-Andriesstraat 2 
2000 Antwerpen

excel@thomasmore.be 

https://excel.thomasmore.be/

Onze scholen
Sinds de opstart in 2019 bracht ons centrum 
in ruim 300 scholen een verhaal over 
excellent, evidence-informed onderwijs. 
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Ons aanbod
voor basis-/primair, secundair/voortgezet 
en hoger onderwijs

Ons team
Achter ExCEL staat een gedreven team met 
een unieke blend van academische expertise 
en ettelijke decennia aan praktijkervaring op 
alle onderwijsniveaus. Onder leiding van:

Thema’s

Meer informatie 
op onze website
https://excel.thomasmore.be/

Effectieve didactiek 
Het bekroonde onderwijsboek 
‘Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen 
voor effectieve didactiek’ is 
ondertussen al een klassieker in 
het Vlaamse en Nederlandse 
onderwijs. Het werd door de 
auteurs vertaald in een reeks 
bijscholingen en modulaire (online) 

opleidingen. De bijscholingen zijn gericht op de 
verschillende onderwijsniveaus, op verschillende 
vakdidactieken en ook op leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Ook wegwerken van 
leerachterstanden staat op het programma. 
Gebruikers van Wijze Lessen verwelkomen we graag 
op onze jaarlijkse congresdag in Antwerpen. 

Leren studeren 
In onze twee publicaties ‘Studeren 
met succes’ en ‘Leer studenten 
studeren met succes’ beschrijven 
we de meest effectieve 
studeerstrategieën en hoe die aan 
te leren. Over dit thema bieden 
we bijscholingen, ouderavonden 
en ook een flexibele online 
opleiding. 

Klasmanagement 
Leraren geven aan dat goed 
onderwijs soms niet meer 
mogelijk is door een te 
onrustige klas. Vaak wordt 

slecht gedrag aangepakt als het uit de hand 
loopt. Goed klasmanagement kiest voor een 
preventieve aanpak: het voorkomen van storend 
gedrag. Dit werkt vooral goed in een 
schoolbrede aanpak. 

Effectief digitaal 
onderwijs 
Corona en de digisprong 
zetten digitaal onderwijs 
definitief op de agenda. 

Effectief digitaal onderwijs is echter niet zo 
vanzelfsprekend en gaat over veel meer dan de 
juiste hardware of het geschikte tooltje. Deze 
bijscholingen focussen op de inzet van 
technologie voor een betere didactiek die het 
leren versterkt. 

Onderwijskundig 
leiderschap 
Vele schoolleiders worden 
opgeslorpt door vergaderingen 
en organisatorische 

beslommeringen. Nochtans weten we uit 
onderzoek dat hun rol als onderwijskundig leider 
cruciaal is om de voorwaarden te creëren 
waarbinnen leraren effectief onderwijs kunnen 
geven. Hoe je dit doet en hoe je daarbij de 
werkdruk bewaakt, bespreken we in deze 
bijscholingen.  

WIJZE LESSEN
Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek

Tim Surma • Kristel Vanhoyweghen • Dominique Sluijsmans
Gino Camp • Daniel Muijs • Paul A. Kirschner

Tim Surma,  
manager expertisecentrum

Kristel Vanhoyweghen,  
coördinator professionalisering

Vormingen en begeleidingstrajecten 
in je school of andere onderwijsinstelling

Open lezingen op woensdagnamiddag
online en/of op onze campus in Antwerpen

Flexibele online opleidingen
bij de publicaties Wijze Lessen en Studeren met succes

Wijze Lessen Congres
met de auteurs en andere inspirerende sprekers




