
 

 Kalender 2020 
 

 
INFOMOMENTEN (PANGG0-18 EN ELP) 

 
PANGG0-18 organiseert verschillende infomomenten aangaande de eerstelijnspsychologische zorg voor 
kinderen, jongeren en hun context. Zelfstandig psychologen en orthopedagogen kunnen hier kennis maken met 
het netwerk PANGG0-18, het kader en de modaliteiten van ELP-werk, alsook praktische zaken (zoals ‘Hoe 
verloopt het facturatieproces?’) en staan wij jullie te woord voor al jullie vragen.  
Deze infomomenten zijn enerzijds bedoeld voor geïnteresseerden, die vrijblijvend kunnen deelnemen en dan 
een weloverwogen keuze kunnen maken om zich al da niet aan te sluiten bij dit project. Anderzijds raden wij ook 
reeds aangeworven kandidaten aan hieraan deel te nemen, omdat wij geloven dat dit zal bijdragen tot een 
betere en vlottere samenwerking.  
 

• Maandag  10 augustus  van 9.30 tot 11.30 online 

• Maandag  21 september  van 9u tot 11u  online 

• Donderdag  29 oktober  van 9u tot 11u  online 

• Woensdag 9 december van 9 tot 11u   online 

 

* Omwille van Corona staan alle infomomenten gepland om online te laten doorgaan.  

* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be 

 

 
INTERVISIE  

 

De FOD Volksgezondheid verwacht/eist van de eerstelijnspscyhologen dat zij intervisie, georganiseerd door het 

network, bijwonen. 

 

• Vrijdag   18 september van 11u tot 13u  online 

• Maandag  9 november  van 20u tot 22u  online 

 

* Omwille van Corona staan alle intervisiemomenten gepland om online te laten doorgaan 

* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be 

 

 
VORMING  

 

• Dit jaar vindt er geen opleiding plaats. We plannen een vorming in 2021. 

• Volg de activiteiten van Crosslink (ontmoetingsdagen, infomomenten, doelgroepgerichte intervisies, 

vormingspakketten en methodiekenkoffers) op https://pangg0-18.be/activiteiten/  
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Kalender 2021 
 

 
INFOMOMENTEN (PANGG0-18 EN ELP) 

 

PANGG0-18 organiseert elk kwartaal een infomoment aangaande het federale project ‘eerstelijnspsychologische 
zorg voor kinderen, jongeren en hun context’. Zelfstandig psychologen en orthopedagogen kunnen hier kennis 
maken met het netwerk PANGG0-18, het kader en de modaliteiten van ELP-werk, alsook praktische zaken (zoals 
‘Hoe verloopt het facturatieproces?’). Tot slot staan wij jullie te woord voor al jullie vragen.  
Deze infomomenten zijn enerzijds bedoeld voor geïnteresseerden, die vrijblijvend kunnen deelnemen en dan 
een weloverwogen keuze kunnen maken om zich al da niet aan te sluiten bij dit project. Anderzijds raden wij ook 
reeds aangeworven kandidaten aan hieraan deel te nemen, omdat wij geloven dat dit zal bijdragen tot een 
betere en vlottere samenwerking.  
 

• Vrijdag   5 maart  van 9u tot 11u  

• Vrijdag  4 juni  van 13u tot 15u 

• Maandag 6 september van 9u tot 11u 

• Woensdag  8 december van 9u tot 11u 

 

* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be  

 

INTERVISIE EN SUPERVISIE  

 

De FOD Volksgezondheid verwacht/eist van de eerstelijnspscyhologen dat zij intervisie, georganiseerd door het 

netwerk, bijwonen. Vanuit PANGG0-18 zien en hopen wij vooral dat dit aanbod een verrijking kan zijn voor de 

ELP’n en stemmen wij graag af op jullie noden en behoeften.  

Om de 2 maanden organiseet PANGG0-18 een intervisiemoment, waarop kan worden ingeschreven. Wij stellen 

een minimum van 2 aanwezigheden per jaar, zelf te kiezen wanneer het het beste uitkomt en wat tegemoet 

komt aan jouw persoonlijke noden. 

 

• Dinsdag   5 januari  van 9u tot 11u 

• Donderdag  4 maart  van 11u tot 13 u   (met supervisor) 

• Vrijdag   7 mei   van 20u tot 22u 

• Maandag  5 juli   van 9u tot 11u 

• Dinsdag   7 september  van 11u tot 13u  (met supervisor) 

• Donderdag  4 november  van 20 tot 22u 

 

* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be 

 

 
VORMING  

 

• PANGG 0-18 wenst te ondersteunen in het bevorderen van deskundigheid. Wij plannen in de loop van 

het jaar een vorming aangaande ELP-werk met minderjarigen. Meer info volgt vanzodra er meer 

duidelijkheid is. 

• Volg de activiteiten van Crosslink (ontmoetingsdagen, infomomenten, doelgroepgerichte intervisies, 

vormingspakketten en methodiekenkoffers) op https://pangg0-18.be/activiteiten/  
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