
 

jaargang2022-23 

 
Je onderwijsteam enthousiasmeren en engageren is cruciaal.

 
 Impuls helpt daarbij. 

 
Het biedt als enige onafhankelijk tijdschrift ter zake een waardevolle ondersteuning aan 

schoolleiders. Impuls publiceert vier keer per jaar artikelen, interviews, recensies en 
achtergrondinformatie over schoolleiderschap. 

 
Tussentijdse blogberichten geven kritische opinies bij de actualiteit.

Vanaf jaargang 2022-23 bij Gompel&Svacina Uitgevers
Abonneer u nu en mis geen enkel nummer!



Ik neem een abonnement met ingang september 2022
Kruis aan: 0 Een individueel abonnement (54 euro)
                  0 Een steunabonnement (200 euro)
                  0 Een groepsabonnement (148 euro / 4 exemplaren op 1 adres)

 
Instelling:
Voornaam:                                                          Naam:
Straat:                                                                  Nr.:
Postcode:                                                            Gemeente:
E-mailadres:
btw nr.:

Datum:                                                                 Handtekening:

 
REDACTIE
Willy Brion (hoofdredacteur), 
bestuurder KOBArT, CVO HIK en CDO-Noorderkempen
Jan Bonne (redactiesecretaris), 
voormalig pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs

Pamela Bruers, netwerkdirecteur stedelijk secundair
onderwijs Antwerpen
Luc De Man, voormalig hoofd pedagogische
begeleidings dienst GO!
Hilde De Meyer, intern pedagogisch adviseur GO!
Fien Depaepe, universitair hoofddocent KULAK
Theo Gorssen, coördinerend directeur
scholengemeenschap KSOM
Rudi Haven, pedagogisch begeleider Katholiek
Onderwijs Vlaanderen
Elias Hemelsoet, coördinerend inspecteur Vlaamse
Onderwijs inspectie
Isabelle Janssens, directeur Secundair Onderwijs GO!
Gert Naessens, clusterdirecteur Onderwijs, Odisee 
Peter Op’t Eynde, directeur dienst School- en
kwaliteitsontwikkeling, Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Ingeborg Placklé, professor beroepsonderwijs VUB en
lerarenopleider
Roger Standaert, ereprofessor comparatieve
pedagogiek Universiteit Gent
Peter Van Petegem, hoogleraar Universiteit Antwerpen
Kathy Vincent, consulent onderwijskwaliteit AGSO

Een abonnement aanvragen kan eenvoudig
1) per email via impuls@spabonneeservice.nl of 
2) door onderstaand formulier in te vullen en te bezorgen aan
Gompel&Svacina, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen of 
3) door het online abonneeformulier in te vullen, op
www.gompel-svacina.eu of via onderstaande QR-code.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: september –
december – maart – juni. Een nummer telt 44 blz. 

Een abonnement omvat de papieren versie plus toegang tot de
digitale versie online en via Google Play en de App Store.

Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een
uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen kunnen
op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende
jaargang reeds verschenen nummers van die jaargang worden
nagestuurd.


