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Voorwoord    

Met trots presenteren wij u hierbij de nieuwe digitale nascholingsbrochure van OinO-Advies, voor schooljaar 
2018-2019. U vindt in deze uitgebreide gids het aanbod van OinO-Advies, gevolgd door het aanbod van haar
businesspartners. Niet alleen onze fysieke trainingen staan benoemd en uitgewerkt, ook staat er een uitgebreid 
e-learning aanbod omschreven.

Van de trainingen die u in de gids vindt, kunt u iets lezen over het doel  van de 
training, een korte inhoud en informatie als de tijdsinvestering  
en de accreditatie bij het registerleraar. Daarnaast wordt er per training aangegeven 
om welk niveau het gaat, door middel van het aantal gevulde sterren. 

Wat ons betreft is een digitale brochure passend in het digitale tijdperk waarin we leven, uiteraard zijn we graag 
bereid tot nadere toelichting en specificering. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als 
we daarin iets kunnen betekenen. 





21ST Century Skills in een rijke leeromgeving 
(blended learning) 

De samenleving verandert in snel tempo van een industri±le samenleving 
naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het 
onderwijs? Creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en 
kritisch denken. Het is een greep uit de vaardigheden waarover jongeren 
in de 21e eeuw moeten beschikken. Een betrokken, ondernemende, 
nieuwsgierige houding is daarnaast een must. 

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de 
toekomst. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, inclusief online 
ondersteuning. De geleerde theorie wordt met leuke opdrachten in de 
praktijk gebracht.   

ô21st Century Skills in een rijke leeromgevingõ wordt ôblendedõ 
aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale 
trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door 
leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van 
leren.  

Wat je na deze cursus hebt geleerd: 

Wat de 21st Century Skills zijn en wat ze inhouden

 Leerarrangementen maken, waarbij de 21st Century Skills een rol
spelen

Meer leervragen stellen dan antwoorden geven

 Leerlingen eigen leervragen laten formuleren

   Niveau: 

 Registerleraar: 

BiLEhTkpyz 12RU 



Niveau: 
Actief spelen met ICT: De Swinxs 

Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen de leerprestatie van leerlingen 
verbetert. Dat leerlingen aan zelf vertrouwen winnen en fitter zijn. 
Bewegen ontwikkelt de sociale vaardigheden. En de schoolresultaten 
verbeteren bij een goede afwisseling in bewegen en leren.  

Doelgroep: 

Leerkracht groep 1t/m3 (4), ICT-coºrdinator, directie, IB 

Duur: 

1 bijeenkomst van 3 uur 

Benodigdheden: 

De school beschikt over een Swinxs. De school kan de Swinxs eenvoudig 
hier bestellen.  

 Voor deze training is per 5 deelnemers een Swinxs nodig. Kan bij

OinO-Advies geleend worden.

 Per Swinxs is er een goed werkende computer met internetverbinding
nodig.

 Voor deze bijeenkomst is een grote ruimte nodig zonder obstakels.



  Niveau: 

Analyseren van toetsgegevens , basis en verdieping 

Of je in staat bent om signalen te zien, op de goede manier te duiden en 
om de juiste conclusies te trekken leer je in de training òAnalyseren van 
toetsgegevensó. Tijdens training gaan we aan de slag om aansluitend de 
opbrengsten te verhogen door de juiste dingen te doen, gekoppeld aan 
de theorie aan de praktijk van de groep en door het gebruik van de PDCA 
cyclus en kwaliteitsinstrumenten. 

In de eerste bijeenkomst maak je kennis met begrippen als 
vaardigheidsscores, vaardigheidsgroei, dleõs, dwarsdoorsnedes en 
trendanalyses. We bespreken hoe je deze overzichten kunt lezen en welke 
gegevens je hieruit kunt destilleren. Samen zoeken we naar oorzaken van 
gevonden resultaten en kijken hierbij actief naar de connectie tussen de 
leerlijnen van Tule Slo en de methodedoelen. We analyseren en duiden de 
resultaten.  

Tijdens de tweede bijeenkomst interpreteren we de verzamelde gegevens 
uit het leerlingvolgsysteem op een juiste wijze en vertalen deze naar wat 
dit betekent voor het werken in de dagelijkse praktijk met groepsplannen. 
Daarbij word je je  bewust van de onderwijsbehoeften van je leerlingen 
gekoppeld aan jouw eigen leerkracht-handelen. De goede dingen doen, 
voor een maximaal resultaat! 

Dit alles koppelen we aan het werken met groepsplannen, zodat op 
heldere wijze beschreven staat wat jouw aanpak is om met je  kinderen 
een maximaal resultaat te bereiken. 

Doelgroep: 
Leerkracht, directie, IB-er 

Duur: 
2 dagdelen van 3 uur - 6 SBU 

Naast een theoretische basis biedt de training veel ruimte voor inbreng en 
bespreken eigen cases.



Audit 

Binnen het nieuwe inspectietoezicht ligt de regie bij de school. De school is 
verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. Het team is voortdurend op 
zoek naar feedback en gericht op ontwikkeling, ook als de inspectie dit 
jaar niet langskomté  

Een manier om feedback op de schoolontwikkeling te krijgen is een audit 
door een trainer van OinO-Advies. Hierbij zijn de standaarden van het 
nieuwe inspectiekader een richtlijn voor de invulling van de dag.  

Een audit kan er als volgt uitzien:  
8.30-10.00 uur: lesobservaties  
10.00-10.30 uur: gesprek met leerlingen groepen 6-7-8  
10.30-11.00 uur: gesprek met coºrdinator sociale veiligheid  
11.00-12.30 uur: gesprek met intern begeleider  
13.00-14.30 uur: gesprek met directie  
14.30-15.30 uur: gesprek met diverse leerkrachten  
15.30-17.00 uur: opstellen en presentatie van verslag met per standaard de 
tops en tips.  

Wilt u ook feedback waarmee u uw schoolorganisatie verder kunt 
ontwikkelen? Neem contact op met info@oino-advies.nl.

 Niveau: 



Balans in werk en priv® 

Iedere medewerker, jong of oud, krijgt te maken met het combineren van 
bepaalde verantwoordelijkheden en taken in werk en priv®leven. 
Sommige mensen lukt het om alle wensen en ambities in werk en priv® te 
combineren en om dit in gezondheid en met plezier te doen. Andere 
mensen vinden het lastiger om de balans te houden. Soms leidt dit tot een 
gevoel van disbalans en lukt het niet meer goed om met plezier en 
energie te werken. Ook kan het leiden tot spanningen en stressklachten 
op het werk en zelfs tot ziekteverzuim.  

Het zorgen voor een goede balans in de dingen die men doet, is van 
wezenlijk belang voor de gezondheid en inzetbaarheid. Niet alleen op de 
korte termijn, maar zeker op de langere termijn. Het (weer) de regie 
nemen over wat belangrijk en nodig is, het maken van keuzen en het 
regelen van zaken zijn aspecten die een rol spelen bij het vinden van een 
goede balans.  

De training Balans in werk en priv® is gericht op het verstevigen van de 
persoonlijke balans van medewerkers waar het gaat om gezondheid en 
energie in relatie tot verantwoordelijkheden en werkzaamheden in het 
werk en priv®.  

Deze training bestaat uit 5 dagdelen van 3 uur, verdeeld over 
verschillende dagen. Naast kennisdeling staan reflectie en eigenaarschap 
centraal. Er wordt een sterke koppeling gemaakt met de ôdag van 
morgenõ.  

Bijeenkomsten 1t/m4: 

- Timemanagement
- Energiemanagement
- Plannen, prioriteiten stellen en keuzes maken
- Werk en priv® dus in balans!

Terugkombijeenkomst 5 na 3 tot 4 maanden. 

Deze training heeft vanwege zijn persoonlijk karakter een maximum 
aantal deelnemers van 10 pers. Na het volgen van de cursus ontvangt u 
een bewijs van deelname.  

Registerleraar: 

kUOtbGDG1f        20 RU 

 Niveau: 



 Niveau: Beelddenkersé.snelle, creatieve denkers met talent! 

De theorie die tijdens het eerste deel van deze workshop aan bod komt, 
wordt ondersteund door praktische voorbeelden en adviezen die u mee 
kunt nemen in uw dagelijkse praktijk. Het tweede deel van deze workshop 
is gericht op de praktijk. U maakt kennis met een drietal methoden die 
speciaal zijn bedoeld voor beelddenkers:  

 Leren Leren methode van Marion van de Coolwijk;

 De Ik leer anders methode van Agens Oosterveen- Hess;

 De woordbeeldtrainer van Will Missot.

Duur: 
2 bijeenkomsten van 3 uur 

Doel: 
Het doel van deze workshop is erop gericht om u inzicht te geven in wat 
beelddenken is. Na het volgen van deze workshop bent u zich bewust 
van het feit dat aandacht voor beelddenken vraagt om een vroegtijdige 
signalering. U weet hoe u beelddenken kunt herkennen en welke 
onderwijsaanpassingen nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de 
leerbehoeften van deze kinderen.  

Programmaonderdelen: 
Eerste deel: Theorie  

Wat is beelddenken?

 Hoe leert een beelddenker?

Wat hebben beelddenkers nodig?

Wat vraagt dit van u als leerkracht?

Tweede deel: Praktijk  
Kennis maken met de methoden Leren Leren, Ik Leer Anders en De 
Woordbeeldtrainer o.a. aan de hand van voorbeeldoefeningen.  



Registerleraar.nl: 

WtWkmLvXaM    55 RU 

 Niveau: Beleidsmatig denken en werken voor LB-leerkrachten 

Van leerkrachten in de LB-schaal wordt iets meer verwacht. Beleidsmatig 
denken en werken zijn daar voorbeelden van. In deze training van 5 
dagdelen, komt aan de orde hoe je een concreet project of vraagstuk uit 
de praktijk beleidsmatig oppakt en er uitvoering aan kunt geven. Aan de 
orde komen daarbij zaken als strategisch, tactisch en operationeel 
doelen stellen, maar ook het werken volgens de PDSA, het cre±ren van 
draagvlak en werken in professionele leergemeenschappen zijn 
onderdelen van de training.    

Werkwijze:  

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van telkens een dagdeel (3 uren). 

Deze bijeenkomsten worden enerzijds gevuld met presentatie van 
informatie. Daarnaast is er ook ruimte voor gesprek, ervaren en verbinden 
aan de eigen situatie. Tussen de bijeenkomsten door is er telkens een 
huiswerkopdracht. Deze bestaat met name uit het uitwerken van je eigen 
beleidsplan dan zich gaandeweg de training zal gaan vullen.  

Inhoud van de bijeenkomsten: 

Bijeenkomst 1 :  
 Strategisch, tactisch en operationeel doelen stellen.
 De Golden Circle
 Aanbrengen van fasering en het maken van keuzes.
 Beleidsplan

Bijeenkomst 2 : 
 PDSA cyclus en het cre±ren van eigenaarschap en draagvlak in

een team (De Caluw®)
Bijeenkomst 3: 

 Vervolg eigenaarschap en draagvlak (Covey
 Jouw rol in het team (Belbin)

Bijeenkomst 4: 
 Borging en evaluatie van beleidsplan

Bijeenkomst 5: 
 Verdieping op besproken onderwerpen, ingaan op de plannen

van de deelnemers.



Niveau: Beredeneerd aanbod 

Veel scholen richten zich op het verhogen van de opbrengsten. 
Verschillende onderdelen zoals klassenmanagement, instructie en 
begeleiding zijn belangrijke factoren in dat proces. Bij de groepen 3-8 
hebben leerkrachten veelal steun aan methodes waarin doelen en 
richtlijnen gegeven worden. In het kleuteronderwijs kunnen leerkrachten 
kiezen voor methodes maar zij kunnen ook kiezen voor thematisch 
werken waarbij bronnenboeken en methodieken als inspiratie gebruikt 
worden. Bij het werken met een beredeneerd aanbod wordt gewerkt 
vanuit de doelen voor kleuters (www.slo.nl/jongekind/doelen). Deze 
doelen worden gekoppeld aan een jaar- en themaplanning en van 
daaruit gekoppeld aan betekenisvolle activiteiten.  

OinO-Advies biedt u ondersteuning bij het opzetten van een beredeneerd 
aanbod. Er zal een omslag in denken plaatsvinden over spelen en leren 
naar spelend leren. Dit zal leiden tot doelgerichter werken, aansluiting bij 
het ontwikkelingsniveau van de kinderen en een andere begeleidende rol 
van de leerkracht, zonder de kleutereigenheid uit het oog te verliezen.  

Programma 

De bijeenkomsten hebben een praktisch karakter. In 4 bijeenkomsten van 
een 3 uur worden de volgende onderdelen behandeld - 12 SBU:  

 Toelichting op beredeneerd aanbod en de rol van spelend leren

 SLO doelen vertalen naar jaar- en themaplanning

 Beredeneerd aanbod maken voor 1 thema rekendoelen

 Beredeneerd aanbod maken voor 1 thema taaldoelen



OinO-BHV Basiscursus (inclusief e-learning)

Een cursus BHV is verplicht voor ieder bedrijf. Tijdens de cursus BHV basis 
leert u eerste hulp te verlenen in levensbedreigende situaties, reanimeren, 
een AED te bedienen, ontruimen en brand te bestrijden. Na een cursus 
BHV weet u hoe u moet handelen en bent u aanspreekpunt voor de 
hulpdiensten. 

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en 
het NIBHV. 
Deze opleiding is geschikt voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau. 

Tijdsduur 
1 dag. Op voorhand wordt er een e-learning (theorie) afgenomen.

Examen 
Bij het examen BHV maakt u twee toetsen van elk 30 vragen. Geslaagd? 
Dan ontvangt u het NIBHV erkende certificaat Bedrijfshulpverlener. Heeft 
u een geldig EHBO-diploma? Dan kunt u vrijstelling krijgen voor de 
onderdelen betreffende eerste hulpverlening.

 Niveau: 



OinO-BHV Herhalingscursus (inclusief e-learning)

Bij de cursus BHV herhaling blijft u op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Door veel te doen, frist u uw kennis op over 
levensreddende handelingen, AED bediening, reanimatie, ontruiming en 
brandbestrijding. U bent na deze BHV cursus weer een betrouwbare eerste 
hulpverlener voor uw collegaõs. 

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en 
het NIBHV. Deze opleiding is geschikt voor alle personen, ongeacht 
opleidingsniveau.
Het ene jaar wordt het onderdeel EHBO behandeld, het andere jaar het 
onderdeel brand. 

Tijdsduur 

1 dagdeel. Op voorhand wordt er een e-learning (theorie) afgenomen. 

Examen 

U hoeft geen examen af te leggen. Na afloop van de cursus ontvangt u 
een nieuw certificaat Bedrijfshulpverlener. U kunt deelnemen aan deze 
cursus BHV herhaling als u in bezit bent van een geldig BHV certificaat of 
bewijs van eerdere deelname. 

  Niveau: 



 Niveau: Bouwen aan een positieve groep 

Geen basisrust? Moeilijke groep? Actie! ôBouwen aan een positieve 
groepõ geeft je vanaf de eerste schoolweek tools in handen om basisrust 
te cre±ren, taakgerichtheid te vergroten en de sfeer in je klas positief te 
beµnvloeden.  
Na afloop van deze training heb je tools in handen om binnen je groep 
een positieve sfeer te cre±ren en een taakgerichtheid van meer dan 80% 
te bereiken.  

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur - 9 SBU 

Programma: 

Tijdens 3 bijeenkomsten wordt een aantal pijlers besproken waaraan  
samen met de directie, de leerlingen en hun ouders gewerkt kan worden. 
De pijlers zijn:  

 doelen van het onderwijs en gezag;

 normen en waarden (o.a. je bent op school om te leren);

 regels, afspraken en routines;

 handhaving van de punten 2 en 3 (o.a. straffen, belonen en
zelfverantwoordelijk leren);

 oefenen van sociale vaardigheden en coºperatieve werkvormen.

Een klassenconsultatie met nabespreking is mogelijk tussen de tweede en 
derde bijeenkomst.  
Alle onderdelen vinden plaats met behulp van: informatieoverdracht, 
praktische voorbeelden van gedragspictogrammen, het maken van een 
plan voor de eerste weken, info voor ouderavonden, het oefenen van 
werkvormen, uitvoering in de klas tussen de bijeenkomsten en feedback 
hierop. Toepassing is de volgende dag mogelijk.  



 Niveau: 
BYOD- De les begint, mobieltjes aan! 

Een smartphone of tablet is een prachtig apparaat, maar wat zijn de 
mogelijkheden binnen het onderwijs? OinO-Advies heeft voor de drie 
bekende besturingssystemen een aanbod ontwikkeld. U ontdekt de 
verschillende mogelijkheden binnen het onderwijs.  

Als school kunt u er ook voor kiezen om leerlingen hun eigen tablet of 
smartphone van huis mee te laten nemen, dit heet òBring Your Own  
Deviceó afgekort BYOD. Welke mogelijkheden zijn er dan om de tablet in 
het onderwijs te  
gebruiken?  

BYOD ð De les begint, mobieltjes aan! 

Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. U maakt met allerlei verschillende 
toepassingen die inzetbaar zijn in het onderwijs, onafhankelijk van het 
besturingssysteem dat de leerling meeneemt. Denkt u hierbij aan de 
verschillende mogelijkheden om online samen te werken, of om de 
leerlingen te laten oefenen.  

Doelgroep: 
Leerkracht, ICT-Coºrdinator, IB, bouwcoºrdinator, directie

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur - 3 SBU

Benodigdheden 

 Deelnemers beschikken over een tablet.

 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de training ingesteld.

 Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over de
accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.

 De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, Android,
of Windows).

 De trainingslocatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met
internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.



 Niveau ICT-er: 

  Niveau schoolteam: 

Chromebook in de klas 

Het Chromebook werkt op het Chrome-besturingssysteem van Google en 
is snel, licht en gebruiksvriendelijk. Hij start in enkele seconden op, maakt 
een back-up van je bestanden in de cloud en beschikt over ingebouwde 
virusbeveiliging. Chromebooks werken niet met traditionele software maar 
met web gebaseerde apps.  

Deze training is een vervolg op de basistraining Chromebook en bestaat 
uit 1 bijeenkomst. Nadat u uw Chromebook met de bijbehorende Google 
Apps optimaal hebt leren gebruiken, leert u tijdens deze bijeenkomst hoe 
u het Chromebook in uw groep kunt gebruiken en inzetten. Hoe gaat u
om met het digibord en uw Chromebook? U leert gebruik maken van 
Chromecast en Mirroring. En we nemen u mee in het didactisch gebruik 
van de verschillende Google Apps.  

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coordinator, IB 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

Benodigdheden: 
 Deelnemers beschikken over een Chromebook.

 Deelnemers beschikken over de accountgegevens van hun eigen
Google Account.

 De trainingslocatie beschikt over een goed werkend en stabiele Wifi
met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om
door alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. Of de
locatie beschikt over een computerlokaal met de juiste hard- en
software.



Classflow 

Bij het Promethean Activ panel zit specifieke software, Classflow. Deze 
software kan bordonafhankelijk gebruikt worden. 

Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten: 
Tijdens de eerste bijeenkomst leer je de basisfuncties van het digibord 
en Classflow. Je gaat zelf aan de slag en maakt een eenvoudige les 
die je de volgende dag zou kunnen gebruiken.  

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de didactische 
mogelijkheden van het digibord/touchscreen in combinatie met 
Classflow. Je gaat zelf aan de slag en maakt een hoogwaardige les, 
waarin je ook de interactie met de leerlingen  

Voorwaarden 

 De school beschikt over de licenties om Classflow te kunnen en
mogen gebruiken.

 Deelnemers kunnen gebruik maken van een digibord, zodat het-
geleerde direct toegepast kan worden.

 Voor het gebruik van de digibordsoftware moeten de deelne-
mers toegang hebben tot hun eigen account.

 De locatie heeft de beschikking over goed werkende digibor-
den (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekop-
peld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de
meest recente digibordsoftware geµnstalleerd. En deze compu-
ter is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.

Doelgroep:  

Leerkrachten VO 



 Niveau: 
Coºperatief leren, basis 

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met 
elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. Het is ook 
®®n van de succesfactoren van Robert Marzano, die een werkelijke 
bijdrage leveren aan een beter resultaat. Belangrijk is dat je het goed 
organiseert en dat er het juiste klimaat voor heerst binnen de school en je 
groep.  
Coºperatief leren, met activerende werkvormen, is een moderne vorm 
van leren leren. Hierbij wordt Ieren als constructief proces gezien waarbij 
op basis van interactie met de omgeving voortdurend de houdbaarheid 
van persoonlijke opvattingen wordt getoetst. Een leren in dialoog dus. Met 
als bijkomend effect dat persoonlijke verhoudingen en daarmee het 
samenwerken worden verbeterd. Met name ook door de ontwikkeling van 
een positief zelfbeeld. Binnen het coºperatief leren krijgen leerlingen de 
kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te oefenen in diverse 
groepsrollen, om te leren geven en nemen.  

Doelgroep:  
leerkrachten groep 1 tot en met 8, Intern Begeleiders en Remedial 
Teachers.  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

Programma: 

Wat moeten we verstaan onder coºperatief leren?

Welke structuur kan ik zien bij coºperatief leren?

Wat levert coºperatief leren op voor de kinderen en voor mijzelf?

 Hoe kan ik coºperatief leren inbouwen in mijn les?

 Hoe introduceer ik coºperatief leren bij kinderen?

Wat vraagt toepassen van coºperatief leren van mij als leerkracht?

Wat vraagt toepassen van coºperatief leren van de school als geheel?

 Daarnaast laten we je kennismaken met een keur aan coºperatieve

werkvormen.



  Niveau: 
Coºperatief leren ð verdieping 

We weten dat coºperatief leren de prestaties van de leerlingen verbetert. 
Ook weten we hoe we de coºperatieve werkvormen kunnen inzetten, 
wanneer de werkvormen het meest waardevol zijn en welke voorwaarden 
we daarvoor moeten scheppen. Tijdens dit verdiepingstraject gaan we 
door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere 
werkvormen te hanteren. Daarnaast wisselen we ervaringen uit over het 
werken met de verschillende werkvormen en onderzoeken welke het 
meest effectief zijn  

Je krijgt tevens kennis en instrumenten aangereikt om op schoolniveau 
een doorgaande lijn rondom coºperatief leren te ontwikkelen. Hiermee 
leg je voor je leerlingen ook duidelijke ontwikkelingsdoelen vast op 
cognitief en sociaal gebied.  

Duur: 
2 bijeenkomsten van 3 uur 

Programma  

Bijeenkomst 1 

Coºperatief leren: Ervaringen tot nu toe; wat werkt? Bespreking a.d.h.v.
fotoõs uit de eigen praktijk. 

 Effectief leren met coºperatieve werkvormen (GIPS-model)

 Bestaande werkvormen bespreken

 Nieuwe werkvormen uitwisselen

 Huiswerkopdracht

Bijeenkomst 2 

 Terugkoppeling huiswerkopdracht

Coºperatief leren voor iedereen?!

 Nieuwe werkvormen uitwisselen

 Hoe een doorgaande lijn op te zetten?



Coºperatief leren: basis (blended learning) 

Binnen een klas kunnen grote niveauverschillen tussen leerlingen 
voorkomen. De ene leerling heeft meer moeite met de tafels, terwijl een 
ander dit ogenschijnlijk makkelijker afgaat. Als leraar probeer je maatwerk 
te bieden, maar dit lukt niet altijd.  

In deze training maak je kennis met coºperatief leren. Hierbij gaat het om 
de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Je zorgt hiermee 
dat alle leerlingen betrokken blijven bij de les. Deze vorm van 
samenwerken gebeurt niet spontaan, maar in een bepaalde werkvorm. In 
deze training leer je enkele didactische werkvormen, die je uitprobeert in 
de klas.  

De basistraining ôCoºperatief lerenõ wordt ôblendedõ aangeboden. 
Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-
learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt 
te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren. De training ôCoºperatief 
lerenõ wordt tevens als complete training aangeboden. 

Wat je na deze cursus hebt geleerd 

 Wat coºperatief leren is en welke meerwaarde het kan hebben
voor de klas

 De begrippen G.I.P.S en de zeven sleutels van Spencer Kagan

 Didactische werkvormen die je uitprobeert in de klas

 Niveau: 

Registerleraar: 

M2bzupuTO6 6RU 

https://basisonderwijs.mijneigenacademie.nl/arrangements/1400/


   Registerleraar.nl: 

  Bf6ujbOcVa         37RU 

 Niveau: Coºrdinator sociale veiligheid 

Elk kind moet zich veilig voelen op school. Dat is een voorwaarde om tot 
leren en ontwikkelen te komen.  De wet Veiligheid op school verplicht 
scholen een coºrdinator sociale veiligheid aan te stellen. Het anti-
pestbeleid is een groot onderdeel van de wet Veiligheid op school. De 
anti-pest coºrdinator staat leerkrachten, kinderen en ouders bij met alle 
vragen over preventie en aanpak van pesten. 

In dit traject leer je hoe je jouw rol als coºrdinator sociale veiligheid kunt 
uitvoeren. Je  leert over processen die de sociale veiligheid in de school 
beµnvloeden. Je leert hoe een positieve groep gevormd kan worden en 
hoe pesten voorkomen kan worden. Je leert hoe je pesten en andere 
incidenten zoals discriminatie en agressie samen met ouders, leerkrachten 
en leerlingen kunt aanpakken en oplossen. Aan bod komt o.a. wetgeving, 
je rol in de organisatie, schoolanalyse, piramide van Deklerck, plan van 
aanpak sociale veiligheid. 

Je doet kennis en vaardigheden op vanuit wetenschappelijke theorie, 
wetgeving, actuele materialen en door uitwisseling van ervaringen. De 
opgedane kennis en vaardigheden worden steeds gelinkt aan je eigen 
praktijk.  

Duur: 

Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten van 3 uur met daarnaast twee 
individuele begeleidingsmomenten (observatie, advies, feedback, hulp bij 
analyse) op je eigen school.  

Doelgroep:  

Coºrdinatoren sociale veiligheid. 



De ecologie van het hoogbegaafde kind 

We helpen je vandaag inzicht te krijgen in dat wat van grote invloed is bij 
het succesvol begeleiden van het hoogbegaafde kind thuis, op school en 
in zijn sociale omgeving.  

Programma 

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in de zijnskant van
hoogbegaafdheid.

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in dat wat een
hoogbegaafd kind op school wel nodig heeft.

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in het opbouwen van een
sfeer van positieve wederkerigheid, zodat je samen met jouw
leerling kunt afstemmen op dat wat hij nodig heeft.

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in en te ervaren wat het
met je doet als je vanuit positief en waarderend taalgebruik met
elkaar communiceert. Thuis op school en in de sociale omgeving.

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in dat wat belangrijk is om
autonomie te respecteren in de begeleiding van een
hoogbegaafd kind. Want als je dat kan voorkom je een hoop strijd.
Zonder dat het kind de regie krijgt over de begeleidingé

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in dat wat de omgeving
kan betekenen voor het hoogbegaafde kind, zijn ecologie door
achter het zichtbare gedrag te kijken.

 We helpen je vandaag inzicht te krijgen in dat wat altijd werkt...

positief taalgebruik, rekening houdend met dat wat een
hoogbegaafd kind zo raakt.

En dan...wordt het kind  mede eigenaar van zijn leerproces. En dat is 
winst. Voor jou en voor je leerling. Dat merk je morgen al... 

 Niveau: 



De iPad en de leerkracht ð Starttraining 

Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich 
vertrouwd voelen en de mogelijkheden van de tablet kunnen toepassen in 
uw onderwijs. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator en directie. 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Programma: 
Tijdens deze bijeenkomst leren we u welke instellingen u allemaal kunt 
doen. Leren we u alle inns-and-outs van de tablet en het toetsenbord welke 
u tijdens het gebruik in en om het onderwijs goed van pas zullen komen.
Samen kijken we naar de mogelijkheden van de Apps, digitale boeken 
lezen, aantekeningen maken op de tablet, PDFõs lezen en bewerken en het 
werken in de cloud. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad.
 De benodigde accounts (Apple IDõs) zijn voor aanvang van de

bijeenkomst op de iPad ingesteld.
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de

accountgegevens (Apple ID) om zelf apps toe te kunnen voegen via
de store.

 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

 Niveau: 



 Niveau: 
De overgang van groep 2 naar 3 

In groep 2 mogen jonge kinderen lekker spelen. In groep 3 moeten jonge 
kinderen op hun stoel blijven zitten en luisteren naar de leerkracht. Voor 
veel kinderen is dat een grote overstap. Met name voor veel 
herfstleerlingen is deze stap te groot. Op welke manier kunnen 
herfstkinderen deelnemen aan groep 3? Wat zijn richtlijnen voor de 
overgang naar groep 3? Hoe kan de methode in groep 3 omgezet 
worden van sturing naar begeleiding? Door op een andere manier naar 
het onderwijsaanbod in groep 3 te kijken, is het voor jonge kinderen 
gemakkelijker om de overstap van groep 2 naar groep 3 te maken.  

OinO-Advies biedt u ondersteuning bij het opzetten van een doorgaande 
lijn van groep 2 naar groep 3. Er zal een omslag in denken plaatsvinden 
over didactiek aan groep 3. Dit leidt tot doelgerichter werken, aansluiting 
bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en een betere samenwerking 
tussen groep 2 en groep 3.  

Programma: 

In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

Waarom een andere werkwijze voor groep 3?

Welke aanpassingen zijn er nodig in de klas?

Werken vanuit het doel.

Mogelijkheden voor overgang van groep 2 naar 3.

Concrete activiteiten zien en ervaren.



Didactiek van schrijfonderwijs 

òWaarom moet je nog leren schrijven? Alles kan op je smartphone of 
tablet. Zelfs een boodschappenlijstje is niet meer nodig!ó  

Toch is (motorisch)schrijfonderwijs belangrijk. In deze training leer je over 
de invloed die motorische ontwikkeling en schrijven hebben op de 
sociaal emotionele ontwikkeling, het leren en de werkhouding. Je 
ontwikkelt je visie op doel en plaats van het schrijfonderwijs in de school. 

Doelgroep: 
Leerkrachten groep 1-8 en intern begeleiders 

Programma: 
In deze training van 1 dagdeel, combineren we theorie aan praktijk en 
krijg je antwoord op de volgende vragen:  

Wat zijn in groep 1-2 de pijlers van de motorische ontwikkeling als
voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3? En welke
activiteiten/begeleiding passen daarbij?

 Schrijfonderwijs groep 3-4-5: motoriek, schrijfhouding, pengreep, é
Hoe kan ik schrijfproblemen voorkomen?

 Schrijfonderwijs in groep 6-8: welke doelen streef ik na?

Op welke manieren kan ik mijn schrijfonderwijs differenti±ren

Wat kan ik doen bij veel voorkomende schrijfproblemen?

  Niveau: 



Digitaal (prenten) boek maken 
 
Met behulp van de iPad kan men zelf heel eenvoudig digitale 
(prenten)boeken maken en deze vervolgens op de eigen iPad openen en 
lezen/beluisteren.  

Tijdens deze bijeenkomst maakt u een Digitaal (Prenten)boek. De 
gemaakte digitale boeken worden met elkaar gedeeld en kunt u de 
volgende dag direct in uw groep gebruiken. Deze training bestaat uit 1 
bijeenkomst.

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie, IB 

  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

  

Voorwaarden: 

• Deelnemers beschikken over een iPad.
• De benodigde apps worden een week voor de training

doorgegeven en zijn voor aanvang van de training geinstalleerd
op iPad.

• De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst
op de ipad ingesteld.

• Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over
de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de
Appstore.

• De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).
• De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

• De algemene voorwaarden vindt u op onze website:
www.OinO-Advies.nl.

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

  



Dyslexie en passend werken aan begrijpend en studerend  
lezen  
 
Leerlingen met dyslexie zijn over het algemeen zwakke technische lezers. 
Veel leerlingen met dyslexie zijn wel in staat om een tekst voldoende op 
tijd en met weinig fouten te lezen, maar ze zijn niet altijd in staat om te 
reflecteren op de inhoud van hetgeen ze net hebben gelezen. De 
technische leesvaardigheid vraagt t® veel energie om tegelijkertijd begrip 
te kunnen activeren wat bij sterke lezers schijnbaar vanzelf gebeurt.  

Leerlingen met dyslexie geven zelf aan dat ze een tekst wel 4 tot 5 keer 
moeten lezen voordat ze begrijpen waar het over gaat. Dit kost erg veel 
tijd, die bijvoorbeeld bij een zaakvakles niet altijd beschikbaar is. Goed 
gekozen software kan leerlingen helpen om bij begrijpend en studerend 
lezen hun tekorten op technisch leesgebied te compenseren.  

Toch blijkt òbegrijpen wat je leestó een speciale vaardigheid te zijn die je 
moet leren. Hierbij is veel te leren van de technieken die leerlingen en 
volwassenen, die erg sterk zijn in begrijpend lezen schijnbaar vanzelf 
toepassen. De groepsleerkracht als rolmodel blijkt daarbij van enorm 
belang te zijn.  
 

Doelgroep:  
Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoºrdinatoren, remedial teachers en 
taal-/leesspecialisten van basisscholen van groep 5 t/m 8 die voldoende 
basiskennis hebben van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en hun 
kennis willen uitbreiden en verdiepen op het gebied van begrijpend en 
studerend lezen in relatie tot dyslexie.  

 
Programma: 
In een bijeenkomst van een 3 uur worden de volgende onderdelen  
behandeld:  

 Basisvoorwaarden voor begrijpend lezen  

 Signaleren van problemen bij begrijpend lezen en dyslexie  

 Remedi±ren?  

Compensatie en dispensatie bij begrijpend en studerend lezen  

 Inzet van ICT  

  

 Niveau:  

 



Dyslexie en passend werken aan spelling 
 
Ondanks de inzet van kwalitatief goede methodes voor spelling, blijken 
niet alle leerlingen voldoende te profiteren van het aanbod. Leerlingen 
met dyslexie zijn niet per definitie zwakke spellers, maar er is wel een 
sterke relatie.  

Een goede kwalitatieve en kwantitatieve signalering maakt duidelijk welke 
spellingproblemen een leerling heeft. Een daarop aansluitend en 
beredeneerd spellingaanbod en de juiste remedi±ring kunnen veel 
bijdragen aan een verbetering van de spellingresultaten.  

Voor hardnekkig zwakke spellers is het gebruik van compenserende 
software essentieel en is het mogelijk noodzakelijk om een 
ontwikkelingsperspectief op te stellen. Hiervoor is het nodig om de 
onderwijsbehoeften van deze spellers in kaart te brengen, zodat de 
compenserende en dispenserende maatregelen hierbij aan kunnen 
sluiten.  

Voor een goede opbrengst van deze bijeenkomst is het aan te bevelen 
om een dictee en een ongecorrigeerde stelopdracht (opstel) van een 
zwakke speller van school of uit de groep mee te brengen.  

Doelgroep: 
Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoºrdinatoren, remedial teachers 
en taal-/leesspecialisten van basisscholen van groep (3) 4 t/m 8 die 
voldoende basiskennis hebben van het Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie en hun kennis willen uitbreiden en verdiepen op het gebied van 
spelling in relatie tot dyslexie.  

Programma: 
In een bijeenkomst van een 3 uur worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

 De ontwikkeling van de spelling  

 Signaleren van spellingproblemen en dyslexie: kwalitatief en kwantitatief  

 Remedi±ren: waarom, wanneer, hoe en waarmee?  

Compensatie en dispensatie bij spelling  

 Spelling en ICT  

  

  

 Niveau: 

 



Dyslexie en passend werken aan technisch lezen 
 
Al in december groep 3 zijn er grote verschillen waar te nemen in de 
technische leesontwikkeling van leerlingen. Met behulp van onder andere 
de toetsen van het Leerlingvolgsysteem zijn zwakke lezers te signaleren, 
maar om zwakke lezers daarna goed te begeleiden zijn na een 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de leesproblemen goede 
interventies noodzakelijk.  

Uiteindelijk kan bij 3-4% van de leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie 
worden vastgesteld. De opvang van deze leerlingen in de klas vereist een 
goede bepaling van en aansluiting op hun specifieke 
onderwijsbehoeften.  Vaak is het nodig om in de bovenbouw 
compenserende en dispenserende maatregelen te treffen, om een 
leerling zo volwaardig mogelijk te kunnen laten deelnemen aan het 
leesonderwijs. Ook hier zijn de onderwijsbehoeften van een leerling 
bepalend.  
Bij een grote achterstand kan het voor een leerling zelfs nodig zijn om een 
ontwikkelingsperspectief op te stellen. Tot slot is het erg belangrijk om alle 
gegevens omtrent de begeleiding van de leerling gestructureerd over te 
dragen naar de collega van de volgende groep of naar het voortgezet 
onderwijs. Voor een goede opbrengst van deze workshop is het aan te 
bevelen een casus van een leerling van de school of uit de groep mee te 
brengen.  

Doelgroep: 
Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoºrdinatoren, remedial teachers 
en taal-/leesspecialisten van basisscholen van groep 3 t/m 8 die 
voldoende basiskennis hebben van het Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie en hun kennis willen uitbreiden en verdiepen op het gebied van 
technisch lezen in relatie tot dyslexie.  
In een bijeenkomst van 3 uur worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

 De ontwikkeling van het technisch lezen  

 Signaleren van leesproblemen en dyslexie: kwalitatief en kwantitatief  

 Remedi±ren: waarom, wanneer, hoe en waarmee?  

Compensatie en dispensatie bij technisch lezen  

 Technisch lezen en ICT  

Overdracht van de gegevens naar de volgende groep  

 Niveau: 

 



Dyslexie en passend werken aan lezen en schrijven met  
kleuters 
 
Er wordt de laatste jaren veel verwacht van kleuters op het gebied van 
beginnend lezen en schrijven. Er zijn daarnaast op het gebied van 
beginnende geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid en 
woordenschatontwikkeling erg grote verschillen waar te nemen als 
kinderen in groep 1 binnenkomen.  

Publicaties in vakbladen laten verschillende meningen zien over 
inmenging in het ontwikkelingsproces van de kleuter. Is het raadzaam om 
in te grijpen als de ontwikkeling bij een kleuter anders of trager verloopt? 
Wanneer is dan het juiste moment van ingrijpen aangebroken en hoe 
geven we dat op de beste manier vorm? Hoe werken we met kleuters 
passend aan lezen en schrijven als voorbereiding op groep 3?  

Doelgroep: 
Leerkrachten van groep 1/2, intern begeleiders, remedial teachers, 
taalcoºrdinatoren en zorgcoºrdinatoren van basisscholen die voldoende  
basiskennis hebben van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en hun 
kennis op het gebied van beginnende geletterdheid willen uitbreiden.  

 
Programma: 
In een bijeenkomst van 3 uur worden de volgende onderdelen  
behandeld:  

 De ontwikkeling van de beginnende geletterdheid in groep 1-2  
 Relatie met de tussendoelen, de mondelinge taalontwikkeling en 
woordenschatontwikkeling  

 Signalering  
 De Voorschotbenadering. Een toverwoord?  
 Klassenmanagement en organisatie  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Explicite Directe Instuctie EDI 

Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaan-

gevende lesmodel. Onderzoek toont aan dat álle leerlingen (dus ook 

risicoleerlingen en talentvolle leerlingen de beste resultaten boeken 

met dit model.  

Twee jaar geleden kwam het boek “Expliciete Directe Instructie” (EDI) 

uit, geschreven door John Hollingsworth en Silvia Ybarra, met de Ne-

derlandse bewerking van Marcel Schmeier.  

In dit boek verdiept Marcel Schmeier het bestaande IGDI- DIM model 

en is voor veel leerkrachten een inspiratiebron geworden om hun ei-

gen lesgeven met nieuw elan onder de loep te nemen. Net als Teach 

Like a Champion verdiept en verrijkt Expliciete Directe Instructie je vak-

manschap met extra technieken en ideeën.  

Deze training heeft het boek Expliciete Directe Instructie als uitgangs-

punt. Deelnemers maken stap voor stap kennis met de technieken, 

tips en tricks die in het boek worden belicht.  

Programma 

De training bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel begint met 

het stilstaan wat en waar EDI voor staat. Ook staan we stil waarom het 

nauwkeurig toepassen van dit model van belang is voor de leerlingen 

en de leerkrachten.  

Tijdens de tweede bijeenkomst evalueren we de gegeven les. Welk 

handelen gaat u goed af en wat kunt u verbeteren? Het belangrijkste 

van dit onderdeel is dat u handvaten krijgt om een volgende les het 

handelen volgens EDI nog meer onder de knie te krijgen.  

Doelgroep 

Leerkrachten van groep 3 tot en met 8. (het verdient voorkeur om met 

een aantal personen uit midden- en bovenbouw van één school te 



Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken 
 
Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen 
van hun leraar tijdens de les. In deze workshop van ®®n dagdeel gaan we 
hiermee aan de slag. Het gaat om feedback die specifiek gericht is op 
het l®ren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele 
gedrag. We nemen hierbij de visie van John Hattie op effectieve 
feedback als uitgangspunt.  

John Hattie is een onderwijsonderzoeker die verbonden is aan het 
Melbourne Education Research Institute in Australi±. In 2013 verscheen zijn 
boek òLeren zichtbaar makenó. Hierin geeft hij een overzicht van 
onderzoeken die de afgelopen 20 jaar gedaan zijn naar de factoren in 
het onderwijs die een impact hebben op het leren van kinderen. 
Feedback is ®®n van de krachtige middelen die een leerkracht kan 
inzetten om kinderen hun leerdoelen te laten bereiken volgens Hattie. In 
zijn schaal met effectgroottes die er werkelijk toe doen, voorbij de 
effectgrootte van 0.40, scoort feedback een effectgrootte van 0.73.  

Programma: 
In de bijeenkomst van 3 uur oefenen we met Hattieõs suggesties voor  
effectieve en goede feedback:  

 Een korte kennismaking met het gedachtengoed van John Hattie, 
ôLeren zichtbaar makenõ  

Wat is feedback eigenlijk ð definitie, omschrijving en inhoudelijke 
begrippen  

 De samenhang van effectieve feedback met een helder en 
duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART)  

 Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, 
wat zeg je?  

Feedback is nooit een losstaand onderwerp, maar heeft zijn plek in een 
doelgerichte les die is opgezet binnen het model Directe Instructie (of 
IGDI, ADI of EDI ð Effectieve directe instructie). Kennis en ervaring van het 
model Directe instructie wordt als voorwaarde beschouwd voor deze 
workshop.  

Aan het einde van deze workshop kun je in de groep binnen je lessen aan 
de slag met gerichte feedback.  

  

 Niveau: 

 
 

Registerleraar.nl: 
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Effectief vergaderen 
  

In het onderwijs wordt veel vergaderd. Maar wordt de tijd die hiermee 
gemoeid gaat wel effici±nt gebruikt? Het organiseren van daadwerkelijk 
doeltreffend overleg, waarbij de deelnemers actief betrokken zijn bij de 
inhoud en de opbrengst, draagt bij tot een professionele cultuur. 

In deze training wordt in 2 dagdelen van 3 uur aan de orde gesteld hoe 
de effectiviteit van vergaderen kan worden vergroot. Professionele 
vergadertechnieken zijn een belangrijke vaardigheid om dit te bereiken. 
We gaan in op structuren en technieken van vergaderen, met aandacht 
voor rollen, taken en voorbereiding. We simuleren en bespreken 
praktijksituaties, waarbij je creatieve en coºperatieve werkvormen 
ervaart. We analyseren regelmatig voorkomende problemen tijdens 
vergaderen en reiken idee±n aan voor het omgaan met weerstanden. 
Tot slot gaan we in op nieuwe organisatievormen van overleg, zoals korte 
inhoudelijke sessies op operationeel niveau en professionele 
leergemeenschappen. 

Doelgroep:   
De training is gericht op directeuren, bestuurders, coºrdinatoren en 
middenmanagers, die effectief willen (leren) vergaderen.  

 

Programma:   
Dagdeel 1 

 Wat is ôeffectief vergaderenõ?  
 Communicatieve vaardigheden 
 Vergadertechnieken toepassen en analyseren  
 Rollen, taken en voorbereiding 
 Creatieve en coºperatieve werkvormen  

 

Dagdeel 2 

 Vergaderstructuren 
 Organisatievormen 
 Omgaan met weerstanden en problemen  
 Constructieve besluitvorming  
 Evaluatie en reflectie  

 

 Niveau: 

 



Eindtoets basisonderwijs en beleid advisering voortgezet  
onderwijs 
  

De school krijgt een steeds belangrijkere en bepalender rol in het 
opstellen van het schooladvies. Dat is een goede zaak! Maar ook een 
grote verantwoordelijkheidé  

In deze training gaan we in twee dagdelen in op zaken als: het 
adviesbeleid, de verschillen in schooltypen en de analyse van resultaten 
in kader van de advisering voortgezet onderwijs.  

Doelgroep: 
Leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleiders, directeuren  

 
Programma: 

Dagdeel 1  

 de verschillen in schooltype pro-bbl-kbl-tl-havo-vwo: organisatie, 
zelfstandigheid, leerinhoud, uitstroom en doorstroom  

 onderwijsbehoeften van leerlingen in deze schooltypen  

 opstellen/ aanscherpen van adviesbeleid: wie zijn hierbij betrokken, 
hoe kom je tot een goed advies, welke gegevens gebruik je om tot 
een advies te komen  

 communicatie met ouder, kind en VO rond het VO-advies  

  

Dagdeel 2  

 analyseren van de resultaten van de eindtoets  

 analyseren van de resultaten van oud-leerlingen in het VO  

wat zeggen de resultaten van de eindtoets en van oud-leerlingen 
over je adviesbeleid en over je onderwijs?  

welke aanpak kun je daarbij voorstellen?  

  

  

  

  

 Niveau: 

   



Engels in het basisonderwijs  
 
Vanuit het Platform 2032 wordt geadviseerd om Engels aan te bieden 
vanaf de kleutergroepen. Onderzoek toont aan dat vroeg beginnen met 
een vreemde taal tot een betere taalvaardigheid leidt dan laat beginnen. 
Ook toont het aan dat vroeg beginnen met een vreemde taal niet slecht is 
voor de ontwikkeling van het Nederlands als eerste of tweede taal.  
Steeds meer scholen willen dan ook dat kinderen al vanaf de kleutergroep 
in aanraking komen met de Engelse taal. Maar hoe geef je vorm aan een 
doorgaande lijn? Wat mogen we van de leerlingen en de leerkrachten 
verwachten?  
Om een sterke doorgaande lijn neer te zetten binnen de school, moeten 
de vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen worden. 
Hoe hoger het niveau van de leerkracht, hoe sterker de basis kan worden 
gelegd.  
 
Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur.  

Bijeenkomst 1  

 Eigen vaardigheden van de leerkracht  

- Taalgebruik  
- Uitspraak  

 Didactiek 

- Hoe bied je de leerstof aan?  

 Verschillende methodes  

- Welke methode hanteert de school?  
- Welke methodes zij er momenteel op de markt?  

Bijeenkomst 2  

 Eigen vaardigheden leerkracht (vervolg)  
 Doorgaande lijn groep 1 tot en met 8  
- Hoe ziet de doorgaande lijn eruit als deze schoolbreed wordt ingezet?  

Overgang naar het voortgezet onderwijs  

- Welk niveau wordt er van de leerlingen verwacht aan het einde van 
groep 8?  

  

Niveau: 

 



Executieve functies 
 
Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze jufé. 
Executieve functies staan aan de basis van ontwikkeling en leren. De 
executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel 
invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor 
het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de 
sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding.  

Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze bewuster 
inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele basisschool maar juist 
ook in de onderbouw, omdat deze functies zich op jonge leeftijd snel 
ontwikkelen. In deze training van twee bijeenkomsten krijg je zicht op 
ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs 
daar op af te stemmen.  

  

Programma: 

Dagdeel 1 

Welke zijn de executieve functies?  

 Hoe ontwikkelen deze zich?   

Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve 
functies?  

Dagdeel 2 

 Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren? 

 Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed 
functioneren?  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Excel in de klas (blended) 
  

Excel is een handig rekenprogramma. Tijdens deze dynamische training 
ôExcel in de klasõ maak je kennis met de belangrijkste mogelijkheden van 
het programma en word je vaardig in het gebruik ervan. Wanneer je Excel 
beheerst, kun je op eenvoudige wijze berekeningen uitvoeren, en 
tabellen en grafieken maken. 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten, inclusief online ondersteuning 
en afwisselende opdrachten. Deze opdrachten zijn zo vormgegeven dat 
je ze ook als inhoudelijke les kunt gebruiken, in alle groepen van het 
basisonderwijs.  

ôExcel in de klasõ wordt ôblendedõ aangeboden. Blended learning is een 
combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale 
praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat 
een dynamische mix van leren.  

Wat je na deze training hebt geleerd: 

 
Å Excel projectmatig gebruiken in je klas 
Å Opdrachten direct integreren in je eigen lessen 
Å Berekeningen uitvoeren 
Å (Op)maken van tabellen, grafieken en spreadsheets  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 

 Registerleraar.nl: 
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Feedback in een professionele organisatie 
 
Intensief met elkaar samenwerken is ®®n van de voorwaarden om tot 
kwalitatief goed onderwijs te komen. Elkaar van feedback voorzien 
(positief en negatief) en feedback ontvangen blijkt in de praktijk niet altijd 
vanzelfsprekend en gemakkelijk te zijn. In een professionele organisatie is 
het echter een voorwaarde om elkaar op gedrag en resultaat aan te 
kunnen spreken. Vandaar de workshop om te zien en te ervaren hoe 
feedback op een goede manier gegeven en ontvangen kan worden.  
 

Feedback geeft je zicht op je eigen blinde vlek! Een kadootje om te groeien 
dus. De regels omtrent õfeedback geven en ontvangenõ worden besproken 
en door middel van praktijkoefeningen omgezet in praktische 
vaardigheden. Na afloop bent u dan ook in staat om collegaõs aan te 
spreken op gedrag en afspraken; om feedback op een goede, 
weloverwogen wijze te ontvangen en deze om te zetten in aanpassing op 
uw handelen.  

  

Duur: 
1 dagdeel van 3 uur 

  

Programma: 

 Feedback iséé.  

Communicatie  

Complimenten, Kritiek of Feedback?  

 Zintuigelijke scherpzinnigheid! Zie de reactie van de ander  

 Feedback ontvangen is nog niet zo makkelijk.  

 Feedbackregels in feedbackwaaier  

Oefenen met geven en ontvangen feedback aan de hand van cases.  

 Feedback van leerlingen?  

  

 Niveau: 

   

 Registerleraar.nl: 
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Flipping the classroom: de klas op zõn kop 
 
Wat als we het eens omdraaien? Jouw klassikale instructie bekijken de 
leerlingen thuis of tijdens de verlengde instructie op school, in de vorm van 
een filmpje. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag en heb jij als 
leerkracht je handen vrij voor ondersteuning op maat voor jouw leerlingen: 
verdieping, herhaling en persoonlijke begeleiding. Tijdens deze workshop 
maak je kennis met het concept ôFlipping the classroomõ en de 
mogelijkheden die het kan bieden voor jouw groep. Je leert wat een goed 
filmpje is en je ontdekt hoe eenvoudig het is om zelf een filmpje te maken. 
Ook maak je kennis met een paar handige (web)tools om de lestijd 
optimaal in te vullen met zinvolle en effectieve leeractiviteiten.  

  

Duur: 
1 bijeenkomst 
 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB-er 
 

Programma: 

Tijdens de bijeenkomst ontdekt u wat Flipping the Classroom is. Hoe het een 
bijdrage kan leveren aan het onderwijs. U gaat opzoek naar geschikte 
instructiefilmpjes, maar maakt ze ook zelf, zonder dat het veel tijd kost. 
Daarnaast leert u hoe u er voor zorgt dat leerlingen het instructiefilmpje 
kijken en hoe u dat kunt controleren. Ook kijken we naar de extra 
mogelijkheid om vragen aan filmpjes toe te voegen. Na de instructie gaat 
u zelf aan de slag. Aan het einde van de bijeenkomst presenteert u uw 
productie aan de groep.  

  

  

  

  

  

  

Niveau: 

  



Foto en Film mogelijkheden van de tablet in het onderwijs 
 
Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. U leert de keur aan mogelijkheden 
van de camerafunctie op uw tablet kennen doordat u er zelf mee aan de 
slag gaat. Deze training wordt gegeven in de vorm van een workshop. Na 
uitleg en een korte plenaire demonstratie, zelf aan de slag in kleine 
groepen onder begeleiding met praktijkgerichte opdrachten. In deze 
bijeenkomst leert de deelnemer verschillende foto- en video apps kennen. 
U maakt een eigen filmpje en bewerkt fotoõs.  

  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 
 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB 
 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een tablet.  

 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op 
de tablet ingesteld.  

 Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over 
de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de 
store.  

 De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, 
Android, of Windows).  

 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 
internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door 
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie staat 1 platform centraal.  

  

  

  

  

 Niveau: 

  

  



Gesprekken voor leidinggevenden met personeel 
 
Als leidinggevende in een organisatie waar het kind in de 21ste eeuw en 
leren voor de toekomst centraal staat, wordt van je verwacht dat je 
leiding kunt geven aan de professional zodanig dat deze met passie, 
ambitie en inspiratie hun werk doen.  

Dit vraagt iets van de rol die je hebt als leidinggevende. In deze training 
wordt ingezet op de professionaliseringsthemaõs ôomgaan met verschillenõ 
en ôleidinggeven aan veranderingenõ.  

Duur: 
2 bijeenkomsten 

Doel van de training: 

 Kennis en vaardigheden opdoen betreffende belangrijke 
gesprekstechnieken.  

 Inzicht krijgen in je voorkeursstijl in communicatie en het effect dat 
dat heeft op je omgeving.  

 Zicht krijgen op de communicatiestijlen die er zijn en hoe je deze 
situationeel in kunt zetten.  

 Zicht krijgen op de doelstellingen van de gesprekken die je voert 
met je personeel (denk daarbij aan de relatie met integraal 
personeelsbeleid, de gesprekkencyclus, nagesprekken van 
klassenbezoeken en het bespreken van de school- en 
groepsresultaten) en de keuzes die je daarin kunt maken.  

 Kennis en vaardigheden opdoen betreffende reflectietechnieken.  

Programma: 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt met name ingezet voor de 
overdracht van kennis en theorie en de verbinding met je persoonlijke 
voorkeuren en stijlen. 

In de tweede bijeenkomst zullen kennis en vaardigheden betreffende 
reflectietechnieken een belangrijke rol spelen. Daarbij zal, onder andere 
op basis van ingebrachte casus, de praktijk concreet worden geoefend.  

  

  

  

 Niveau: 

 



Goed groepsklimaat 
 
Een goed groepsklimaat is een voorwaarde voor het geven van goed 
onderwijs. Om opvoedingstechnieken op een effectieve manier in te 
kunnen zetten is een positief pedagogisch groepsklimaat een vereiste. Met 
een dergelijk positieve omgeving doe je recht aan de gewenste structuur 
die nodig is wanneer kinderen leren en werken, en houd je tegelijkertijd 
open oog en oor voor het individu en zijn zorgen, eigenaardigheden, 
spanningen, plezier etc. Een groep met een positief pedagogisch klimaat 
heeft mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Je cre±ert 
daarmee een stevige basis om opvoedingstechnieken in te zetten die zijn 
gericht op de vermindering van ernstige gedragsproblemen.  

Programma:  
Bijeenkomst 1: De houding van de leerkracht heeft grote invloed op het 
groepsklimaat. De leerkracht kan er voor zorgen dat alle kinderen zich 
veilig voelen, dat ze zich gezien en gehoord voelen. De eerste 
bijeenkomst leer je praktische vaardigheden die je kunt toepassen in je 
groep waardoor de sfeer zal verbeteren.  

Bijeenkomst 2: De invloed van feedback: Feedback geven is een krachtige 
manier om een positief groepsklimaat te bevorderen. De manier waarop je 
als leerkrachte feedback geeft aan je leerlingen is van grote invloed op de 
wijze waarop zij met elkaar omgaan. In de praktijk blijkt goede feedback 
geven nog niet zo gemakkelijk. Hoe je dit goed kunt doen leer je tijdens de 
tweede bijeenkomst.  

Bijeenkomst 3: In een groep spelen verschillende belangen en behoeften. 
Als leerkracht kun je er voor zorgen dat kinderen leren om voor zichzelf op 
te komen terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met elkaar. Je leert hoe 
je kinderen kunt begeleiden bij hun conflicten en hoe je ze vaardiger kunt 
maken in het zelf bedenken van oplossingen.  

Bijeenkomst 4: In iedere groep doen zich problemen voor. De meest 
effectieve en prettige manier om deze problemen op te lossen is door de 
kinderen hier zelf een rol in te geven. Vaak weten kinderen zelf maar al te 
goed hoe ze het anders willen en wat er voor nodig is om dit te bereiken. 
Tijdens deze vierde bijeenkomst leer je hoe je samen met je groep aan 
groepsdoelen kunt werken.  

  

  

   Niveau: 

    



Google G-suite training 
 
Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Hierbij richten we ons op het 
dagelijks gebruik van Google Apps for Education, o.a. Gmail, Google 
Agenda, personen, taken en de online opslag in Google Drive. Het is een 
bijeenkomst waarin u zelf hands-on aan de slag gaat en direct uw eigen 
Google Apps for Education omgeving leert kennen en daar waar nodig 
direct kan aanpassen.  

Duur: 
1 bijeenkomst van 2,5 tot 3 uur 
 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, IB en directie 
 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een eigen laptop met internet 
verbinding.  

 Deelnemers beschikken voor de Google Apps training over de juiste 
accountgegevens.  

 De trainingslocatie beschikt over een goed werkend Wifi met 
internetverbinding.  

 De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle deelnemers 
gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haal meer uit Office365 

 
Microsoft Office 365 biedt handige tools om efficiënt te werk te gaan. 

Kun je je draai echter nog niet vinden met deze andere manier van 

werken? Dan helpen we je graag. Met deze cursus leer je Office 365 

kennen en kom je erachter welke mogelijkheden dit jou biedt. 

 
 

Deze blended training bestaat uit een bijeenkomst, inclusief online 

ondersteuning Aan de hand van praktijk voorbeelden nemen we je 

mee door Office 365. Aan bod komen de onderwerpen e-mail, 

contactpersonen, agenda, OneDrive en SharePoint. Na ieder 

hoofdstuk maak je een aantal opdrachten, waarmee je de theorie in 

de praktijk probeert te brengen. Neem vooral ook vooraf je vragen 

mee, dan proberen we je zo goed mogelijk op weg te helpen. 

 
 

Wat heb je na deze cursus geleerd: 

• Wat de principes zijn van werken met Office365 

• Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het traditionele Office 

pakket en Office365.  

• Wat een handige workflow is nu je in the cloud werkt. 

• Hoe je gemakkelijk documenten deelt zonder altijd te mailen 

• Wat de verschillen zijn tussen Onedrive en Sharepoint 

• … en natuurlijk is er alle ruimte voor vragen waar jij in de 

praktijk tegenaan loopt! 

 
Niveau: 



Handelingsgericht werken met dyscalculie 
 
Nadat dyslexie eindelijk de aandacht heeft die het verdient, is het nu ook 
de beurt aan dyscalculie. Sinds kort is er een eenduidig protocol voor 
preventie van rekenproblemen en het begeleiden van leerlingen met 
ernstige rekenproblemen en dyscalculie ligt. Het landelijk protocol ERWD 
(Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie) sluit uitstekend aan 
bij het handelingsgericht werken (HGW) zoals dat inmiddels in veel 
scholen gangbaar is.  

Casuµstiek, interactief werken en de dagelijkse praktijk uitgangspunt. Ook 
is er ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. De theorie zal hierbij 
ondersteunend en aanvullend zijn.  

Aan het eind van het traject heeft u inhoudelijke kennis van het Protocol 
ERWD, kent u het verloop van een normale rekenontwikkeling van een 
kind en kunt u adequaat problemen in de rekenontwikkeling van en kind 
signaleren, te behandelen en te reflecteren . Kortom, u bent in staat om 
leerlingen met rekenproblemen te begeleiden.  

Programma: 
 

Bijeenkomst 1:  
 Doel van het protocol  
 Definitie dyscalculie en ernstige reken-wiskunde problemen  
 De rekenkundige ontwikkeling van kinderen  
 Het proces van leren rekenen  
 
Bijeenkomst 2:  
 Observeren, analyseren en signaleren  
 Diagnose en handelingsplan  
 
Bijeenkomst 3:  
 Begeleiding intern  
 Handelingsverlegenheid en externe begeleiding  
 Gebruik van het protocol en consequenties  
 Een stappenplan voor de uitvoering  
 

  

  

 Niveau: 

   
 



 
Het ABC van dyslexie 
 
Dyslexie: een complex probleem!  
Naarmate ons onderwijs taliger wordt, ervaren kinderen met lees- en/of 
spellingproblemen en dyslexie steeds meer moeilijkheden bij het leren. Dit 
vraagt van ons dat we de onderwijsbehoeften van deze leerlingen leren 
kennen en dat we proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten. 
 
 
Programma: 
1e bijeenkomst: Wat is dyslexie?  
Signaleren en basisbegrippen  
 
2e bijeenkomst: Begeleiding van dyslexie  
Zicht op onderwijsbehoeften van leerlingen met dyslexie, de begeleiding 
in de klas en de rol van de ouders. 
 
3e Bijeenkomst: Compensatie, dispensatie en inzet van software bij dyslexie  
Welke compenserende en dispenserende mogelijkheden zijn er en wat 
past bij mijn leerling met dyslexie? 
 
Tijdens de hele training is casuµstiek, beeldmateriaal en interactief werken 
uitgangspunt. Daarnaast zullen praktische werkvormen zelf ervaren worden 
en is er ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. De theorie zal 
hierbij ondersteunend en aanvullend zijn. 

De inhoud van deze training is weergegeven in het katern ôHet ABC van 
Dyslexieõ, een uitgave van OinO-Advies en verkrijgbaar via de webshop. Zo 
kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. In dit katern bevinden zich 
bovendien praktische bijlagen voor gebruik op school en/of in de klas. 

In aansluiting op dit basisaanbod zijn vier verdiepingsmodules beschikbaar 
gericht op kleuters, technisch lezen, begrijpend en studerend lezen en 
spelling. 

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Het jonge kind en ICT 

Ook in de eerste twee groepen van het primair onderwijs wordt ICT steeds 
meer ingezet. Deze training bestaat uit 3 bijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende 
mogelijkheden van het gebruik van ICT in de onderbouw (groepen 1-2) 
van het primair onderwijs.  

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, IB en directie 

Benodigdheden: 

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend
digibord/touchscreen

 De deelnemers kunnen gebruik maken van een goed werkend
digibord/touchscreen (minimal 1 bord per 3 deelnemers)

 Tijdens de training wordt er gewerkt met behulp van webbased
software. Van tevoren wordt aangegeven met welke software
gewerkt gaat worden zodat de deelnemers, indien nodig, zelf een
account kunnen aanmaken.

 Deelnemers beschikken over een iPad. Ł De benodigde apps
worden een week voor de training doorgegeven en zijn voor
aanvang van de training geinstalleerd op iPad.

 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op
de ipad ingesteld.

 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de
accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de
Appstore. Ł De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem
(iOS).

 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met
internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.

 Niveau: 



Het nieuwe waarderingskader van de inspectie 
 
De inspectie neemt een andere rol. Naast het handhaven van de 
basiskwaliteit (waarborgen) wil de inspecteur steeds meer een critical 
friend zijn (stimuleren). Scholen kunnen feedback vragen over hun 
schoolontwikkeling aan de inspecteur. Zo kun je de kwaliteit op je school 
verder verbeteren van voldoende naar goed.  

Maar wat staat er nu het nieuwe waarderingskader en welke rol krijg je als 
school voorafgaand aan en tijdens het inspectiebezoek? In deze training 
van twee dagdelen gaan we in op het nieuwe inspectiekader en rol van 
de inspectie. Daarnaast komt aan de orde op welke manier je als school 
de juiste informatie in kunt zetten en planmatig je onderwijs en zorg vorm 
kunt geven.  

Doelgroep: 
Directie, intern begeleiders, leerkrachten  

Programmaonderdelen:  

Dagdeel 1 

 De ôgolden circleõ  

 Het nieuwe inspectiekader  

 Hoe staat je school ervoor?  

 Hoe houd je de inspecteur in de rol van critical friend?  

Dagdeel 2 
We zoomen in op de volgende aspecten:  

 Hoe volg je systematisch de ontwikkeling van alle leerlingen op 
zaakvakken, de motorische ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling? 
Hoe volg je hierin de pdcacyclus?  

 Hoe krijg je de kenmerken en onderwijsbehoeften van je populatie in 
beeld? Hoe stel je daarbij re±le verwachtingen voor groep 1 tot en met 
8? En wat betekent dat voor je aanbod en ondersteuningsprofiel? Hoe 
volg je hierin de pdca-cyclus?  

Met elkaar bekijken we in welke mate al aan de aspecten voldaan wordt. 
Wat is nog nodig? Welke stappen moeten worden gezet en hoe doe je 
dat?  

  

 Niveau: 

   



IBP—Informatiebeveiliging en Privacy 

 

De wereld digitaliseert. Ook in het onderwijs wordt steeds meer ge-

bruikt gemaakt van hulpmiddelen die data genereren en worden ge-

gevens opgeslagen in de cloud. Per 25 mei 2018 is de Algemene ver-

ordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 

dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Eu-

ropese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 

dan niet meer. De nieuwe wet brengt verplichtingen met zich mee. 

Organisaties krijgen andere verantwoordelijkheden op het gebied van 

gegevensverzameling. Ook scholen moeten kunnen aantonen dat zij 

de wet naleven bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor bestu-

ren en scholen betekent dit dat er een verandering moet komen in de 

aanpak van informatiebeveiliging en privacy.  

 

Waarom verandert Wbp in AVG? In de EU heeft elke lidstaat een ei-

gen privacywet. Deze nationale wetten zijn gebaseerd op de Europe-

se privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van 

deze richtlijn de ‘Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)’. De Eu-

ropese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinder-

schoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelo-

pen jaren herzien. Dit is de AVG geworden. In 2016 is deze wet al in 

werking getreden en na een periode van twee jaar is nu het moment 

aangebroken dat de wet ook in Nederland gaat worden toegepast. 

Dit betekent dat de Wbp komt te vervallen.  

 

OinO-advies kan je daar mee helpen! Wat betekent AVG voor mijn 

organisatie? Er komt een nieuwe wet- en regelgeving. Dit betekent 

dat zich een mooie kans voordoet om met elkaar weer even goed te 

kijken naar je beleid als het gaat om Informatiebeveiliging en Privacy 

(IBP). De wereld om ons heen vraagt daar ook om. We delen immers, 

zeker digitaal, steeds meer. We weten ook zeker dat dit de komende 

jaren niet zal verminderen. OinO-Advies helpt je graag om het IBP-

beleid weer op orde te krijgen.  



ICT, beginnende geletterdheid en het Jonge Kind 
 
Ook in de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord 
of tablet steeds meer ingezet. Beiden zijn een grote aanwinst voor het 
kleuteronderwijs.  

Naast het gebruik tijdens instructie en kringmomenten zijn er veel 
mogelijkheden voor zelfstandig, adaptief en (samen)werken door 
leerlingen aan het bord. Aan de hand van voorbeelden gekoppeld aan 
de tussendoelen beginnende geletterdheid nemen we u mee in de 
verschillende mogelijkheden. Tevens gaat u zelf ook aan de slag met het 
bord en tablet.  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, IB en directie 

Benodigdheden: 

 Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een digibord en 
tablet zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  

 Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel 
methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun 
eigen account (indien van toepassing).  

 Voor het gebruik op het tablet moeten de deelnemers toegang hebben 
tot het account om de benodigde apps te kunnen downloaden  

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord 
(minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed 
werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente 
digibordsoftware geµnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een 
goed werkende internetverbinding.  

 De locatie beschikt over een goed werkend wifinetwerk  

 Voorafgaande aan de training horen we van u met welke 
digibordsoftware (naam en versie) er op uw school wordt gewerkt.  

 Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit 1 softwarepakket.  

  

Niveau: 

  



ICT, rekenen en het jonge kind 
 
Ook in de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord 
of tablet steeds meer ingezet. Beiden zijn een grote aanwinst voor het 
kleuteronderwijs. Dit kan op veel manieren zoals bijvoorbeeld visuele 
ondersteuning en hulpmiddel om de betrokkenheid, leerprestaties en 
vaardigheden te vergroten bij beginnende geletterdheid. Naast het 
gebruik tijdens instructie en kringmomenten zijn er veel mogelijkheden 
voor zelfstandig, adaptief en (samen)werken door leerlingen aan het 
bord. Aan de hand van voorbeelden gekoppeld aan de tussendoelen 
rekenen nemen we u mee in de verschillende mogelijkheden. Tevens 
gaat u zelf ook aan de slag met het bord en tablet.  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB 

Benodigdheden: 

 Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een digibord 
en tablet zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  

 Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel 
methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun 
eigen account (indien van toepassing).  

 Voor het gebruik op het tablet moeten de deelnemers toegang hebben 
tot het account om de benodigde apps te kunnen downloaden  

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord 
(minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed 
werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente 
digibordsoftware geµnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een 
goed werkende internetverbinding.  

 De locatie beschikt over een goed werkend wifinetwerk  

 Voorafgaande aan de training horen we van u met welke 
digibordsoftware (naam en versie) er op uw school wordt gewerkt.  

 Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit 1 softwarepakket.  

  

Niveau: 

  



ICT, taal en het jonge kind 
 
Naast het gebruik tijdens instructie en kringmomenten zijn er veel 
mogelijkheden voor zelfstandig, adaptief en (samen)werken door 
leerlingen aan het bord. Aan de hand van voorbeelden gekoppeld aan de 
tussendoelen taal nemen we u mee in de verschillende mogelijkheden.  

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB 

Benodigdheden: 

 Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel 
methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun 
eigen account (indien van toepassing).  

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord 
(minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed 
werkende PC/laptop.  

 Voorafgaande aan de training horen we van u met welke 
digibordsoftware (naam en versie) er op uw school wordt gewerkt.  

 Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit 1 softwarepakket.  

 De benodigde apps worden een week voor de training doorgegeven 
en zijn voor aanvang van de training geµnstalleerd op de iPad.  

 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de 
ipad ingesteld.  

 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 
accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de Appstore.  

 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  

 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 
internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle 
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

  

  

  

  Niveau:  

  



Zeg het met een infographic  
 

Hoe schep je orde in belangrijk informatie? Met een infographic!  

Een infographic geeft een informatieve weergave van een hoeveel-

heid informatie met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voor-

komen in de vorm van een kaart, grafiek of een instructieve tekening. 

Ze is bedoeld voor het overdragen van informatie, data en kennis. Een 

infographic kan handig zijn om belangrijke informatie overzichtelijk te 

presenteren. 

 

Iedereen kan een infographic maken. Met een groot vel papier en 

stiften kom je een heel eind. En als je het prettiger vindt om digitaal te 

werken zijn er verschillende handige online instrumenten om een 

infographic te maken. Een infographic maken doet een beroep op je 

creativiteit. Lukt het je om informatie in tekst ook in beeld om te zet-

ten? En als je een infographic kunt maken, kun je dan ook bedenken 

hoe je dit kan toepassen in de les? Soms zeggen beelden namelijk 

meer dan woorden alleen! 

In deze training leer je de basis het maken van een infographic en 

maak je de vertaling naar de onderwijspraktijk. Je gaat aan de slag 

met het creëren van een eigen beeldtaal. Je leert je de basisprincipes 

en betekenissen van kleuren en tekens. Naast een ‘ouderwetse’ 

infographic op papier maken ontdek je ook verschillende digitale mo-

gelijkheden om infographics te maken. 

 

Bijeenkomsten: 1 van 3 uur 

Doelgroep: Leerkracht, ict-coordinator, directie, IB 

 

 

 

 

 

Contact 

Hoofdkantoor 

Rijksstraatweg 104 

7383 AW Voorst 

academies@oino-advies.nl 

T 088 - 410 10 50 

www.oino-advies.nl 



Instructiefilmpjes maken voor de onderbouw 
 
Wat zou het handig zijn als een leerling, bij het maken van zijn/haar werkje, 
nog even de instructie van u terug kan luisteren en zien. Dat kan en is 
redelijk eenvoudig te maken. Tijdens deze bijeenkomst leert u de 
toepassing kennen en maakt u uw eerste instructiefilmpjes. Deze training 
bestaat uit 1 bijeenkomst. De training wordt gegeven in de vorm van een 
workshop. Dus veel zelf aan de slag in kleine groepen onder begeleiding 
met praktijkgerichte opdrachten na uitleg en een korte plenaire 
demonstratie. Na afloop neemt u uw zelf gemaakte instructiefilmpjes mee. 
Deze kunt u de volgende dag direct in uw les gebruiken.  

 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 
 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB 
 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een tablet.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de training ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  
 De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, Android, 

of Windows).  
 De trainingslocatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle 
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. 

Tijdens de bijeenkomst wordt er gewerkt vanuit 1 besturingssysteem.  

  

  

  

  

  

Niveau: 

  



Intervisie 
 
Intervisie is een werkwijze gericht op het oplossen van individuele 
werkvragen. De toenemende aandacht voor leren, kennisdeling, 
innoveren en veranderen in een lerende organisatie ligt hieraan ten 
grondslag. De laatste jaren is `begeleide intervisieË in opkomst. De 
achterliggende gedachte is dat niet iedereen zomaar kan deelnemen 
aan een intervisiegroep, omdat er weinig ervaring mee is opgedaan. Na 
een aantal keren kan de groep zelfstandig verder, leert de ervaring. Het is 
de opzet dat de begeleider zich overbodig maakt omdat je anders niet 
echt met intervisie bezig bent, maar in feite met een trainings- of 
coachingstraject. De kern van intervisie is uiteindelijk het collegiaal 
oplossen van vragen en problemen.  

  

Een plek om je vragen en problemen kwijt te kunnen, een luisterend oor te 
vinden en gericht te werken aan resultaten is feitelijk onmisbaar in 
organisaties die de medewerker centraal stellen. Tijd nemen en aandacht 
aan elkaar schenken is ®®n van de belangrijkste succesfactoren bij 
intervisie.  

Duur: 
1 dagdeel uitleg en oefenen en 4 bijeenkomst van een half uur. 

Programmaonderdelen: 

 Een kick-off 

 De implementatie van intervisie middels de incidentmethode 

 Intensieve begeleiding en structurering van intervisie 

 Afbouw naar volledige autonomie van de intervisiegroep
 

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

   



Inzichtelijk maken van leergroei 
 
Bij leergroei gaat het om de film in plaats van de foto. Het gaat niet zo 
zeer om waar de leerling n¼ staat, maar om de ontwikkeling die hij heeft 
doorgemaakt. Een leerling die groeit van niveau V naar niveau IV heeft 
zich beter ontwikkeld dan een leerling die groeit binnen niveau I. De 
belangrijkste vraag daarbij is: hoe komt het dat deze leerling (of deze 
groep, of deze bouw) zoõn grote leergroei doormaakt? Wat hebben we 
daar als school en als leerkracht aan bijgedragen? Als je dat antwoord 
weet kun je zorgen dat de olievlek zich uitspreidté. als het werkt, doe er 
meer van! 

Hattie stelt dat leerresultaten gezien moeten worden als feedback aan de 
leerkracht. Gebruik de toetsresultaten om je eigen lesgeven te 
verbeteren, niet om de leerlingen te beoordelen. Analyseer de 
toetsresultaten en gebruik deze als informatiebron voor verandering. De 
lerende leerkracht. 

Programma: 
Dagdeel 1: 

 Analyse van toetsresultaten: welke signalen geven de cijfers en 
grafieken? 

 Schoolniveau, groepsniveau, subgroep-niveau en leerlingniveau 
 Bespreken van de resultaten met de groep en de individuele 

leerling 

Dagdeel 2: 

 Hoe kunnen we die signalen verklaren? Welke betekenis geven we 
die? 

 Bespreken van verklaringen, doel en aanpak met de groep en de  
leerling. 

 Feedback aan jezelf: hoe beoordeel je de resultaten van je groep, 
wat is jouw toegevoegde waarde, welk leerkrachtgedrag blijf je 
inzetten en wat verander je? 

 Wat worden je nieuwe doelen? 

  

  

  

 Niveau: 

   



IPad en creatie 
 
Deze training bestaat uit 2 bijeenkomst. Met de iPad is het op allerlei 
verschillende manieren mogelijk om leuke en leerzame creaties te maken. 
 

Doelgroep: 
Leerkracht en ict-coºrdinator. 

Duur: 
2 bijeenkomsten van 3 uur 

Programma: 

In de eerste bijeenkomst gaat u aan de slag met verschillende apps om 
animaties te maken. Deze zijn eenvoudig te maken, leuk om te bekijken en 
kunnen binnen de les erg goed ingezet worden. 

Tijdens de tweede bijeenkomst gaat u zelf aan de slag met de keur aan 
mogelijkheden van de camerafunctie op uw iPad. 
Deze training wordt gegeven in de vorm van een workshop. Na uitleg en 
een korte plenaire demonstratie, gaat u in kleine groepen zelf aan de 
slag. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad. 
 De benodigde accounts/apps zijn voor aanvang van de 

bijeenkomst op de iPad ingesteld. 
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store. 
 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS). 
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met  

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door 
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. 

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Ipad en het Jonge Kind ð deel 1 
 
In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord of 
iPad steeds meer ingezet. De iPad is, met de in deze training aangeleerde 
vaardigheden, een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs. 

 

Doelgroep: 
Leerkracht groep 1 t/m 3 (4), ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur.  

Programma: 
Bijeenkomst 1 is gericht op de vindbaarheid, het beoordelen en gebruiken 
van verschillende apps in de onderbouw. 

Bijeenkomst 2 is gericht op Rekenen met de iPad bij jonge kinderen. U gaat 
aan de slag met verschillende reken apps, categoriseren van apps bij de 
tussendoelen, interactief rekenmateriaal, enz.  

Bijeenkomst 3 staat in het teken van instructiefilmpjes voor het jonge kind. U 
gaat zelf verschillende apps ontdekken en u gaat zelf ook instructiefilmpjes 
maken.  

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad.  
 Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig 

bekend met het basis gebruik van de iPad.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de 

iPad ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  
 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle 
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple.  

  

  

  

Niveau: 

 



IPad en het Jonge Kind ð deel 2 
 
In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord of 
iPad steeds meer ingezet. De iPad is, met de in deze training aangeleerde 
vaardigheden, een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs. Deze training 
bestaat uit 3 bijeenkomsten. 

Doelgroep: 
leerkracht groep 1 t/m 3 (4), ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Programma: 
Bijeenkomst 1 is gericht op Taal met de iPad bij jonge kinderen. U gaat aan 
de slag met verschillende taal apps, categoriseren van apps bij de 
tussendoelen, interactief taal materiaal, enz. 

Bijeenkomst 2 is gericht op Rekenen met de iPad bij kinderen.  

Bijeenkomst 3 is gericht op ôDe hoek in, maar dan andersõ. Spelend leren 
met de iPad bij de jongste kinderen, hoe is de iPad in de verschillende 
hoeken inzetbaa ren u gaat met verschillende verwerkingsapps aan de 
slag.  

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad.  
 Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig 

bekend met het basis gebruik van de iPad.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de 

iPad ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  
 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle 
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple.  

 

  

  

 Niveau: 

 



 IPad in het onderwijs ð deel 1 
 
Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich 
vertrouwd voelen en de mogelijkheden van de tablet kunnen toepassen in 
uw onderwijs. Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten, samen met u gaan 
we in op de verschillende mogelijkheden van de tablet in het onderwijs. 
 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator en directie. 

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur.  

Programma: 
In de eerste bijeenkomst richten we ons op het gebruik van verschillende 
apps en (methode) software. We reiken u allerlei verschillende 
mogelijkheden aan. De tweede bijeenkomst is gericht op het presenteren 
met behulp van de iPad en de mogelijkheden tot interactie met de 
leerlingen. De derde bijeenkomst kijken we samen naar een les met de 
iPad. U ervaart zelf op welke verschillende manieren u de iPad allemaal in 
kunt zetten tijdens de les. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad.  
 Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig 

bekend met het basis gebruik van de iPad.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op 

de iPad ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  
 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door 
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple.  

 

  

  

 Niveau: 

 



IPad in het onderwijs ð deel 2 
 
Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken. U moet zich 
vertrouwd voelen en de mogelijkheden van de tablet kunnen toepassen in 
uw onderwijs. Deze training is een vervolg op òDe iPad in het onderwijs ð 
deel 1ó bestaat uit 3 bijeenkomsten, samen met u gaan we in op de 
verschillende mogelijkheden van de tablet in het onderwijs. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator en directie. 

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur.  

Programma: 
In de eerste bijeenkomst richten we ons de creatie apps. We reiken u allerlei 
verschillende mogelijkheden aan, u gaat zelf aan de slag met de 
verschillende apps. De tweede bijeenkomst is gericht op Flipping the 
Classroom. U gaat zelf met verschillende apps en online software 
instructiefilmpjes maken. Tevens kijken we naar de verschillende 
mogelijkheden om de filmpjes aan te bieden aan de leerlingen. De derde 
bijeenkomst gaat u aan de slag met programmeren met behulp van de 
iPad. Gecombineerd met verschillende toepassingen als bijvoorbeeld Dash 
& Dot. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een iPad.  
 Deelnemers hebben de iPad starttraining gevolgd of zijn volledig 

bekend met het basis gebruik van de iPad.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op de 

iPad ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de iPad de rechten en beschikken over de 

accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de store.  
 De iPad is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS).  
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 

internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door alle 
deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie wordt gewerkt rondom de iPad van Apple.  

 

  

Niveau: 

 

Registerleraar: 

  Niveau: 

 



IPB-gesprekcyclus voor directeuren en bouwteamleiders 
 
In de nieuwe cultuur waarin we ook als schoolorganisatie werken en die 
gericht is op opbrengsten in de breedste zin van het woord, is het van 
belang dat je als leidinggevende effectieve en opbouwende gesprekken 
ter verbetering van het functioneren van de medewerker kunt voeren. In 
drie praktische workshops gaan we aan de slag met de drie gesprekken 
zoals ze ook in de IPB-cyclus zijn verankerd: het ambitiegesprek, het 
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. 
 

Bijeenkomst 1: het ambitiegesprek  

 Het kunnen voeren van een motiverend ambitiegesprek  

 Het realiseren van een effectief POP voor de medewerker en de school 

We inventariseren wat er aan voorbereiding van het ambitiegesprek nodig is om een 

goede uitgangssituatie te creëren voor een motiverend en effectief gesprek. We maken 

afspraken hoe we hier mee om gaan. 
 

Bijeenkomst 2: het functioneringsgesprek  

 Het kunnen voeren van een constructief en effectief 
functioneringsgesprek 

We inventariseren en bespreken wat er aan voorbereiding van het 

functioneringsgesprek nodig is om een goede uitgangssituatie te creëren voor zowel de 

leerkracht als voor onszelf als leidinggevende. We maken afspraken hoe we hier mee om 

gaan. 

 

Bijeenkomst 3: Het beoordelingsgesprek  

  Het kunnen voeren van een constructief en effectief 
beoordelingsgesprek  

 Inzicht krijgen in de organisatiecultuur en omgang met elkaar 
 
We inventariseren en bespreken de overeenkomsten en verschillen tussen het 

functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. 

  

 Niveau: 

   



Jonge kind en het digibord 

Het gebruik van ICT in het onderwijs is niet meer weg te denken. Ook in 
de eerste twee groepen van het primair onderwijs wordt het 
digibord/touchscreen meer ingezet. Het is een grote aanwinst voor het 
onderwijs aan de jongste kinderen in het primair onderwijs.  

Dit kan op veel manieren zoals bijvoorbeeld visuele ondersteuning of als 
hulpmiddel om de betrokkenheid, leerprestaties en vaardigheden te 
vergroten. Er is methode gebonden software, dit gaan we bekijken en 
bespreken de inzet hiervan. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor 
oefensoftware voor de leerlingen. We bekijken enkele voorbeelden van 
deze software. Ook zijn er veel mogelijkheden om het digibord binnen het 
thema in te zetten in de groep. 

Doelgroep: 
Leerkracht groep 1-2, ict-coºrdinator, directie en IB 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers kunnen gebruik maken van een digibord/touchscreen,
zodat het geleerde direct toegepast kan worden.

 Voor het gebruik van de webbased digibordsoftware (en eventueel
methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun
eigen account (indien van toepassing).

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend
digibord/touchscreen (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met
daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze
PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geµnstalleerd. En deze
computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.

 Voorafgaande aan de training geeft de trainer aan met welke
digibordsoftware (naam) er wordt gewerkt.

 Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit 1 softwarepakket.

 Niveau: 



Kennis maken met Google Chromebook 

Het Chromebook werkt op het Chrome-besturingssysteem van Google en 
is snel, licht en gebruiksvriendelijk. Hij start in enkele seconden op, maakt 
een back-up van je bestanden in de cloud en beschikt over ingebouwde 
virusbeveiliging. Chromebooks werken niet met traditionele software 
maar met web gebaseerde apps. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Programma: 
Tijdens deze bijeenkomst gaat u aan de slag met uw Google 
Chromebook met uw Google Account. U leert onder andere omgaan 
met Google Chrome, Google Drive, Google Documenten, Google 
Presentaties, Google Maps, enz. enz. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een Chromebook.
 Deelnemers beschikken over de accountgegevens van hun eigen

Google Account.
 De trainingslocatie beschikt over een goed werkend en stabiele Wifi

met internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. Of de locatie
beschikt over een computerlokaal met de juiste
hard- en software.

Niveau: 



Ken je talent.. en dat van je leerling! 

Het herkennen van je eigen talent is nog niet zo eenvoudig. Logisch, 
want een talent is iets dat bij jou past en je gewoon ôdoetõ. Omdat het 
zo bij je past is het heel gewoon voor jou en herken je dat misschien niet 
eens als een talent. 

Door te starten vanuit het talent van jezelf en het  kind ontwikkel je 
zelfvertrouwen. We kijken vandaag niet naar het talent van een hoog 
IQ maar wel naar het talent dat een kind, en jou als leerkracht, 
authentiek en uniek maakt. Daar gaan we deze workshop naar op zoek 
en vertalen naar de praktijk van morgen. 

We starten deze workshop door het kiezen van je eigentalentenkaartje 
en gaan daar positief taalgebruik bij inzetten. We gaan vooral ervaren 
wat dit met je doet zodat je het morgen in de klas ook kan toepassen. 
Voor jezelf en voor de ander. 

Wat geeft jou energie bij het lesgeven? Misschien zet je dan wel jouw 
talent in zonder dat je je er bewust van bent. Misschien ben jij wel een 
groeimotor die kinderen een stapje verder helpt in hun ontwikkeling. Of 
de kennisspons en word je blij van het delen van jouw kennis over 
wereldse zaken. 

Tijdens de workshop gaan we dieper in op het positieve effect dat deze 
manier van lesgeven heeft op de groep, op de individuele leerling maar 
ook op jou als leerkracht. 

 Door de verschillende werkvormen en theorie±n met elkaar te 
verbinden krijg je tools in handen om hier morgen in de klas meteen 
mee beginnen. En daar worden we blij van.  

Doelgroep: Leerkrachten van groep 1-8, IB, directie, specialist 
Hoogbegaafdheid, bovenschools begeleiders. 

Duur:  

1 bijeenkomst van 3 uur 

 Niveau: 



 Niveau: 
OinO-Kinder EHBO 

De cursus Kinder EHBO wordt veel gevolgd door ouders, 
kinderdagverblijven en gastouders. Het is niet voor niets dat wij specifiek 
een cursus EHBO voor kinderen aanbieden. De eerste hulp aan kinderen 
wijkt af van de eerste hulp aan volwassenen. Zo is de reanimatie bij een 
baby of een botbreuk bij kinderen anders.  

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis.  
Deze opleiding is geschikt voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau. 

Tijdens de cursus Kinder EHBO behandelen wij onder andere de volgende 
onderwerpen: 

 Voorkomen van ongevallen bij kinderen
 Meest voorkomende letsels, ongevallen en kinderziektes
 Hoe herken ik een ernstig ziek kind?
 Wat te doen bij een benauwd kind?
 Mijn kind heeft koorts of koortsstuipen
 Brandwonden, botbreuken en uitdroging
 Kraal in de neus en verstikking
 Verschijnselen vergiftiging bij kinderen
 Hoe herken ik allergie bij kinderen?
 Bewusteloosheid, hersenschudding en wiegendood
 Reanimatie van baby en kinderen (PBLS)
 Verslikken baby of kind
 Wanneer ga je naar de dokter?

Tijdsduur 
1 dag of 2 avonden. 

Examen 
U beantwoordt 15 meerkeuzevragen in de les. Geslaagd? Dan ontvangt u 
het Oranje Kruis Kinder EHBO certificaat, mits u deze optie in uw bestelling 
heeft aangevinkt. De kosten van de cursus Kinder EHBO zijn veelal 
(gedeeltelijk) te declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  Registerleraar: 

 r1oNKrn9kx2   7 RU 



 Niveau: OinO-Kinder EHBO Herhaling 

Ouders, kinderdagverblijven en gastouders doen er goed aan om 
regelmatig de herhalingscursus Kinder EHBO te volgen. U blijft dan op de 
hoogte van de nieuwste EHBO technieken. Tijdens de cursus Kinder EHBO 
herhaling geven we aandacht aan reanimeren, verslikking en de meest 
voorkomende ongevallen bij kinderen. Geen herhaling is hetzelfde, dus u 
leert steeds weer nieuwe EHBO tips! 

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis.  
Deze opleiding is geschikt voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau. 

Tijdsduur 
1 avond 

Geldigheid 
Om uw certificaat geldig te houden dient u jaarlijks 3 uur aan herhalingsles 
te volgen. 

Examen 
U hoeft niet opnieuw examen af te leggen. Tevens heeft u de optie een 
Oranje Kruis certificaat aan te vragen. De kosten van de cursus  
Kinder EHBO zijn vaak geheel of gedeeltelijk te declareren bij uw 
zorgverzekeraar. 

 Registerleraar: 

 mzD5YnfpcH    3 RU 



Kindgesprekken 

Onderwijsontwikkelingen komen en gaan. Of je je als school nou richt op 
HGW, HGPD, OGW, OPP, OGO of EGO, alles valt of staat met communicatie! 
Of je nou in gesprek bent met de ouder, de leerling of een collega, de 
manier van communiceren is bepalend voor het resultaat. Kind gesprekken 
zijn nodig om een goede relatie op te kunnen bouwen met de kinderen in 
je groep. Je leert elkaar beter kennen; wat de onderwijsbehoeften zijn, wat 
het kind drijft, waar het problemen ervaart, etc. 

Doelgroep: 
Leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders en teamleiders. 

Programma: 

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbinnen de volgende 
onderwerpen woorden behandeld: 

Bijeenkomst 1: 

 Didactisch kindgesprek
 Waarom?
 Gesprekstechnieken
 Kindplan
 Stap voor stap in gesprek

Bijeenkomst 2: 

 Pedagogisch kindgesprek
 Nuances van taal
 Doõs en Donõts

Bijeenkomst 3: 

 Reflectie en vooruitkijken aan de hand van praktijkopdracht
 Oud-kind-leerkracht
 Kindgesprekstechnieken passend bij de ontwikkelingsleeftijd

Tussen de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een 
praktijkopdracht uitvoeren en verwerken.  

Niveau: 

Registerleraar: 

AR7tOSSjHl         12RU 



Klantgerichtheid voor OOP 

Treed je moeiteloos in contact met leerlingen, leerkrachten, directie, 
leveranciers en ouders van de school? Weet je je in alle situaties krachtig 
en helder uit te drukken en bereik je ook je doel? En in welke mate voldoet 
jouw communicatie aan de verwachtingen van de gesprekspartner? In 
de training ôKlantgerichtheid op schoolõ leer je samen met collegaõs hoe 
wederzijds begrip ontstaat door goed te luisteren, de juiste vragen te 
stellen en aan te voelen wat de ander wil. Door inzicht in gespreksopbouw 
en door ook de houding van iemand op de juiste manier in te schatten, 
leer je gesprekken te sturen en zo het beoogde resultaat te behalen.  

Ouders, collegaõs, kinderen en leveranciers zijn steeds veeleisender en 
laten zich niet zomaar afschepen. Het management verlangt ook van jou 
prestaties, afstemming met collegaõs en een effici±nte, soepel lopende, 
organisatie. Jij bent daarbij de spin in het web en het visitekaartje van de 
school. In deze training krijg je richtlijnen, handvatten en praktische 
oefeningen ter ondersteuning van effectieve en klantgerichte 
communicatie. Je leert op een duidelijke en tegelijkertijd aanvaardbare 
manier ôneeõ te zeggen, je leert in te spelen op verwachtingen, je leert 
verwachtingen een realistisch gehalte te geven, je leert te ontdekken 
waar verwachtingen vandaan komen. Kortom, je leert met je 
communicatie de kwaliteit van je organisatie en jezelf te verbeteren.  

Programma:  
In een bijeenkomst van een halve dag behandelen we de volgende 
onderdelen:  
 Hoe communiceer ik?, basisprincipes van communicatie, 

gespreksopbouw 
 Het managen van verwachtingen van klanten
 Het effect van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid
 Het herkennen van gesprekssituaties en het geven van positief

kritische feedback
 Het toepassen van beµnvloedingsstrategie±n
 De kracht van emotionele intelligentie
 Welke elementen dragen bij aan positieve beeldvorming?

Je krijgt theoretische communicatiekennis aangeboden door middel van 
actieve individuele opdrachten en samenwerkingsvormen. Hierdoor keer 
je na afloop terug met een duidelijk beeld hoe je tot klantgerichte 
communicatie kunt komen en wat daarbij je persoonlijke 
aandachtspunten zijn. 

 Niveau: 



Klassenmanagement en nieuwe media 

We leven nu al weer 16 jaar in de 21ste eeuw. Het is nauwelijks te geloven 
hoeveel er veranderd is in onze samenleving. Met name op gebied van ICT, 
techniek en media. Zelf verander je wellicht in een wat langzamer tempo 
mee, maar voor de leerlingen in je groep is er geen sprake van 
verandering. Voor hen is er alleen ôvandaagõ. Wat betekent dat voor je 
onderwijs. Op welke wijze kun je je voordeel doen met de verandering en 
hoe organiseer je dat in de klas? 

Kinderen gebruiken steeds meer verschillende bronnen. Dat betekent dat 
kinderen ook met een verschil in voorkennis op school komen. De ene heeft 
de hele middag buiten gespeeld, terwijl de andere leerling de hele middag 
beeldbankfilmpjes heeft gekeken. Dat betekent dat we het onderwijs 
misschien wel anders moeten organiseren. Met wat kleine aanpassingen 
zet je zo een stap in de 21ste eeuw. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Programma: 
Aan de slag! Zelf zoeken, ervaren en ontwerpen van lessen die passen bij 
de kinderen van vandaag. Er zijn heel veel online gereedschappen die je 
kunt inzetten in de verschillende lesfases. Aan de hand van diverse 
voorbeelden en idee±n en word je geµnspireerd om er zelf mee aan de slag 
te gaan. Maak nieuwe toepassingen en verwerkingen voor de les van 
morgen. 

 Niveau: 



Kleutergroepsplannen 

Een school die werkt met de 1-zorgroute heeft het werken met 
groepsoverzichten en groepsplannen opgenomen in de 
organisatiestructuur. Het werken met groepsplannen zorgt voor een 
inhoudelijke doorgaande lijn op school en een afstemming op 
onderwijsbehoeften. Voor groep 3 is het lastig om het eerste groepsplan 
van het schooljaar te maken met de gegevens uit groep 1-2. Groep 1-2 
heeft ontwikkelingsgebieden die zich niet letterlijk vertalen naar de 
vakgebieden van groep 3 tot en met 8. Toch zijn de kleutergroepsplannen 
van grote waarde voor de doorgaande lijn in school. De voorbereidende 
ontwikkelingsgebieden moeten daarom sterk afgestemd worden in de 
groepsplannen. 

OinO-Advies biedt u ondersteuning bij het werken met groepsplannen 
voor groep 1-2-3. Dit zal leiden tot doelgerichter werken, aansluiting bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen, aansluiting bij de 
organisatiemogelijkheden van de leerkracht en een betere inhoudelijke 
afstemming tussen groep 1, 2 en 3. 

Programma: 
In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen 
behandeld: 

 Wat zijn kleutergroepsplannen?
 Inhoud van het groepsoverzicht voor groep 1-2-3
 Onderwijsbehoefte vertalen naar clustering van kinderen

o Clustering van kinderen in relatie tot organisatie
o Doelen
o Organisatie

 Niveau: 



Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

De jongste groep leerlingen mag zich verheugen in toenemende 
aandacht vanuit het onderwijs zelf. We realiseren ons dat vroegtijdig 
signaleren en sturen grote effecten kan hebben op de ontwikkeling van 
kleuters. Een complexe groep daarbij wordt gevormd door kinderen die 
al een ontwikkelingsvoorsprong hebben bij entree van de basisschool. 
Vaak worden ze niet opgemerkt omdat ze zich razendsnel aanpassen 
aan hun omgeving en onopvallend meedraaien met de groep. 

Na deze workshop komt daar verandering in en kan je een 
ontwikkelingsvoorsprong signaleren bij kleuters en weet je welke 
kenmerken daarbij horen en welke informatiebronnen daarbij gebruikt 
kunnen worden. Je kunt ook aangeven hoe het begeleiden van deze 
kleuters methodisch vorm kan krijgen. 

Programma: 

 We starten met een stukje theorie over hoogbegaafdheid en
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. Daarna wordt aangegeven
hoe je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong kunt
herkennen en signaleren. We behandelen een aantal
signaleringshulpmiddelen: gerichte intake met ouders; observatie
eventueel door middel van een checklist en het laten maken van
een menstekening. We bespreken de tien kenmerken van een
ontwikkelings-voorsprong bij kleuters en de tien meest
voorkomende problemen bij deze kinderen.

 Korte informatie over signaleringsinstrumenten.
 De begeleiding van deze leerlingen wordt uitgebreid besproken

met voorbeelden en tips voor in de groep. Het gaat dan om
verbreden en verdiepen dat nogal wat vraagt van leerkrachten
in groep 1/2 omdat zij eigenlijk hun eigen leerlijnen moeten
ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om de activiteiten zelf, zijn
die uitdagend genoeg, maar ook om de manier van opdrachten
aanbieden en evalueren.

We doen dat aan de hand van presentatie, lezing, samen 
verdiepingsopdrachten maken die de volgende dag in de groep te 
gebruiken zijn, uitwisseling van ervaringen en tips tussen leerkrachten, 
partieel invullen van een signaleringslijstéé 

 Niveau: 



Krachtig HGW met jonge kinderen 

Groepsplannen, observaties, overzichten, planningen en screeningslijsten. 
Veel leerkrachten zuchten onder de druk van administratie. Leerkrachten 
van groep 1 en 2 hebben vaak moeite om hun werkwijze eenduidig en 
goed aan te laten sluiten bij de werkwijze van de collegaõs in groep 3 tot 
en met 8. In deze cursus wordt de cyclus van handelingsgericht werken in 
de kleutergroep behandeld. We reiken goede voorbeelden en idee±n aan 
om in je eigen school de kleuterwerkwijze effectiever aan te pakken in een 
doorgaande lijn naar groep 3. 

Van leerlijn tot groepsoverzicht en groepsplan, van jaarplanning tot 
themaplan en weekplanning. Door op een eenduidige wijze deze zaken 
aan te pakken en inzichtelijk te maken, is de leerkracht in haar kracht en 
kan zij haar vakmanschap in het werken met jonge kinderen volledig 
benutten. Handelings- en opbrengstgericht werken met jonge kinderen 
hangt samen met een goed systeem van observaties en toetsen. Wat doe 
je met deze gegevens? Hoe versterk je daarmee het beredeneerd 
aanbod? In de training leer je de koppeling te maken tussen het 
groepsoverzicht en doelgericht werken. Ook gaan we in op het schrijven 
van een goed groepsplan voor kleuters, waarbij je optimaal gebruik leert 
maken van gunstige leersituaties voor jonge kinderen. 

Doelgroep:  
De training is gericht op leerkrachten of intern begeleiders, die werken met 
jonge kinderen of die interesse hebben in het werken met kleuters. 

Programma: 

Bijeenkomst 1: Samenhang van cyclisch werken met leerlijnen, 
ontwikkelingslijnen, jaarplan, groepsoverzicht en groepsplan  

Bijeenkomst 2: Handelings- en opbrengstgericht werken, gekoppeld aan 
observatie en toetsgegevens. Versterken van het beredeneerd aanbod.  

Bijeenkomst 3: Verdieping van handelings- en opbrengstgericht werken. 
Schrijven van een groepsplan naar aanleiding van een groepsoverzicht. 

 Niveau: 



Lastig gedrag tijdens het overblijven 

Overblijfouders en tussen schoolse opvangmedewerkers krijgen steeds 
vaker te maken met lastig gedrag van kinderen. Kinderen die andere 
kinderen pesten of de rust verstoren bijvoorbeeld. Of brutaal zijn en niet 
willen luisteren. Over hoe je daar op een plezierige en praktische manier 
mee om kunt gaan, gaat deze cursus. 

Doelgroep: 
Overblijfouders en tso-medewerkers. 

Programma: 
In drie bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Waar komt lastig gedrag vandaan?
 Wat heeft het temperament van kinderen te maken met lastig

gedrag?
 Door welke bril kijk je naar lastig gedrag en welk effect heeft dat?
 Wat kun je doen om een groot deel van het lastige gedrag

eenvoudig te voorkomen?
 Welke rol speelt communicatie in het ontstaan of juist voorkomen

van lastig gedrag?
 Hoe kun je oplossingsgericht reageren op lastig gedrag?
 Hoe kun je op een constructieve manier samenwerken met de

leerkrachten van de school?
 Op welke manier kun je het best communiceren met ouders als

lastig gedrag blijft voortbestaan?

De bijeenkomsten zijn zeer praktisch van aard. Aan de hand van 
herkenbare voorbeelden en eigen praktijksituaties doen de deelnemers 
nieuwe inzichten op en leren ze effectieve vaardigheden die ze de dag 
erna meteen kunnen toepassen. 

 Niveau: 



Leerlijnen in de groepen 1-2 

Een leerlijn is essentieel voor de inhoud van je onderwijs. Op de leerlijn 
staan de doelen die aangeboden moeten worden in de verschillende 
groepen. Een leerlijn is een uitwerking van de kerndoelen. De kerndoelen 
worden bepaald door het ministerie van onderwijs. SLO heeft via tule.slo.nl 
een uitwerking gegeven van de kerndoelen. Als je als leerkracht inzicht 
hebt in de medioen einddoelen van je groep dan kan je ook bewustere 
keuzes maken binnen je methode. De leerkracht doet ertoe! In groep 1-2 
bieden de leerlijnen een handvat om een beredeneerd onderwijsaanbod 
aan te bieden. Het onderwijsaanbod kan op basis van een methode of 
methodiek ingezet worden. Om kritisch te blijven naar het eigen 
onderwijsaanbod, zullen de leerlijnen bekend moeten zijn. Vanuit de 
leerlijnen wordt de planning van lesaanbod gemaakt, speerpunten 
afgestemd en didactiek besproken met de collegaõs. De leerlijnen zijn de 
basis van het onderwijsaanbod wat de leerkracht doet. 

OinO-Advies bied je ondersteuning bij het afstemmen van de leerlijnen 
zodat er een jaarplanning ontstaat waar de doelen per periode 
aangegeven worden en gekoppeld kunnen worden aan het 
onderwijsaanbod. Dit zal leiden tot doelgerichter werken, aansluiting bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen en een betere doorgaande lijn. Deze 
training wordt verzorgd door een trainer met grote affiniteit voor het 
kleuteronderwijs. Zij zal vanuit haar achtergrond (ervaren leerkracht, IB-er 
en trainer) en ruime werkervaring in het basisonderwijs vooral de praktische 
en uitvoerbare kant belichten, zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Doelgroep: 
Leerkrachten 1-2, intern begeleiders en zorgcoºrdinatoren van 
basisscholen die vanuit de leerlijnen, doelen willen stellen voor bepaalde 
periodes. 

Programma: 
In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

 De rol van de leerlijnen
 De leerlijnen van groep 1-2 van het SLO
 Leerlijn koppelen aan ontwikkelingsleeftijden (tussendoelen

afstemmen)
 Doelen van de leerlijn koppelen aan themaõs
 Doelen koppelen aan spelend leren
 Concreet werken met de leerlijnen

 Niveau: 



Leerlijnen in de groepen 3-8 

Een leerlijn is essentieel voor de inhoud van je onderwijs. Op de leerlijn 
staan de doelen die aangeboden moeten worden in de verschillende 
groepen. Een leerlijn is een uitwerking van de kerndoelen. De kerndoelen 
worden bepaald door het ministerie van onderwijs. SLO heeft via tule.slo.nl 
een uitwerking gegeven van de kerndoelen. Als je als leerkracht inzicht 
hebt in de medioen einddoelen van je groep dan kan je ook bewustere 
keuzes maken binnen je methode. De leerkracht doet ertoe! Om kritisch te 
blijven naar het eigen onderwijsaanbod, zullen de leerlijnen bekend 
moeten zijn. Vanuit de leerlijnen wordt de planning van lesaanbod 
gemaakt, speerpunten afgestemd en didactiek besproken met de 
collegaõs. De leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod wat de 
leerkracht doet. 

OinO-Advies bied je ondersteuning bij het afstemmen van de leerlijnen 
zodat er een jaarplanning ontstaat waar de doelen per periode 
aangegeven worden en gekoppeld kunnen worden aan het 
onderwijsaanbod. Dit zal leiden tot doelgerichter werken, aansluiting bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen en een betere doorgaande lijn. Deze 
training wordt verzorgd door een ervaren trainer met ruime werkervaring in 
het basisonderwijs waardoor vooral de praktische en uitvoerbare kant 
belicht zal worden, zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Doelgroep: 
Leerkrachten groep 3-8, intern begeleiders, zorgcoºrdinatoren en directies 
van basisscholen die vanuit de leerlijnen, doelen willen stellen voor 
bepaalde periodes. 

Programma:  
In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

 De rol van de leerlijnen
 De leerlijnen van groep 3-8 gekoppeld aan SLO en

referentieniveaus
 Cruciale leermomenten bepalen per leerjaar
 Didactiek afstemmen op o.a. de cruciale leermomenten

 Niveau: 



Haal m®®r uit je LEGOÈ Education 

Met LEGOÈ Education ontdekken jonge kinderen spelenderwijs de 
wereld om zich heen. Tegelijkertijd leren ze zichzelf en anderen beter 
begrijpen.  

M®®r uit je investering halen 
Kinderen zijn dol op LEGOÈ. Op de meeste scholen, BSO's, peuters-
peelzalen en kinderdagverblijven is het dan ook volop aanwezig. Re-
den genoeg om m®®r uit deze investering te halen, en al die vrolijk 
gekleurde blokjes en poppetjes ook gericht in te zetten voor educatie-
ve doelen. 

Skills van de 21e eeuw oefenen 
Met elkaar praten, samenwerken, fouten durven maken, problemen 
oplossen, gevoelens begrijpen en de verschillen tussen mensen ac-
cepteren. Deze sociaal-emotionele vaardigheden behoren tot de skills 
van de 21e eeuw. Jonge kinderen die deze skills op een speelse ma-
nier oefenen ð bijvoorbeeld met LEGOÈ Education  
stappen makkelijker over naar de basisschool.  

LEGO training sociaal-emotionele vaardigheden 
Om de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen tot 6 jaar ef-
fectief te stimuleren met LEGOÈ Education, biedt de Rolf groep ð in 
samenwerking met OinO-Advies ð twee inspirerende trainingen aan 
voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw. 

Ze worden gegeven door een gecertificeerde trainer van de LEGOÈ 
Education Academy en vinden plaats op de eigen school of kinder-
opvanglocatie. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in 
staat om LEGOÈ Education creatief ®n doelgericht in te zetten voor 
desociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.   



Leren leren 

òKlaar!ó Je leerling gooit met een plof zijn werk in de nakijkbaké 
afgeraffeld en niet af. Hij werkt voor jou en niet voor zichzelf. Andere 
leerlingen leveren hun werk niet eens in. Ze zitten hun tijd uit in de klas, 
luisteren niet naar de instructie, wachten tot ze weer naar huis mogen. Je 
leerlingen willen niet naar school of komen alleen nog naar school om lol 
te maken met hun vrienden en vriendinnen. Heel frustrerend voor jou als 
leerkracht! 

Hoe hou je het voor de kinderen ®n jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je 
leerlingen en jezelf gemotiveerd? Hoe maak je kinderen eigenaar van hun 
eigen leerproces?  

Programma: 
Dagdeel 1: Motivatie  
Dagdeel 2: Motivatie beµnvloeden via de basisbehoeften 
Dagdeel 3: Eigenaarschap deel 1  
Dagdeel 4: Eigenaarschap deel 2  
Dagdeel 5: Relatie vanuit het kindgesprek deel 1  
Dagdeel 6: Relatie vanuit het kindgesprek deel 2  
Dagdeel 7: Competentie deel 1 
Dagdeel 8: Competentie deel 2 

Deelnemers kunnen tijdens of na afloop van dit traject twee keer een 
begeleidingsmoment inplannen waarbij 

 feedback wordt gegeven op het plan van aanpak.
 feedback wordt gegeven na een lesobservatie waarin de leerkracht

een aanpassing in autonomie of competentie heeft gedaan.
 feedback wordt gegeven na observatie van een kindgesprek.

 Niveau: 

Registerleraar: 
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Leren werken met online digigbordsoftware ð training Gynzy 

Er zijn erg veel verschillende merken digiborden en touchscreens. En ieder 
bord heeft zijn eigen software ontwikkeld. Met Gynzy kunt u op uw school 
of zelfs binnen het bestuur op alle merken borden met dezelfde online 
software werken. 

Doelgroep: 
Leerkracht 

Duur: 
2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Programma: 
Tijdens de eerste bijeenkomst leren we u de basisfuncties van het digibord 
en van Gynzy gebruiken. U gaat zelf aan de slag en maakt een eenvoudige 
les welke u de volgende dag zou kunnen gebruiken. Tijdens de tweede 
bijeenkomst gaan we dieper in op de didactische mogelijkheden van het 
digibord/touchscreen en van Gynzy. U gaat zelf aan de slag en maakt een 
hoogwaardige les welke u de volgende dag zou kunnen inzetten. Tevens 
gaan we in op de inzet van Gynzy Kids. 

Benodigdheden: 

 De school beschikt over de licenties om Gynzy te kunnen en mogen
gebruiken.

 Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een digibord,
zodat het geleerde direct toegepast kan worden.

 Voor het gebruik van de digibordsoftware moeten de deelnemers
toegang hebben tot hun eigen account.

 De locatie heeft de beschikking over goed werkende digiborden
(minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een
goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente
digibordsoftware geµnstalleerd. En deze computer is verbonden aan
een goed werkende internetverbinding.

 Niveau: 



Mediawijsheid, het nieuwe analfabetisme 

Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zijn tevens 
de toekomst. Internet, tablets en andere nieuwe media spelen een steeds 
belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren. 

Ze groeien er van jongs af aan mee op, wat bij ouders en professionele 
opvoeders regelmatig tot vragen of zorgen leidt. Kennis over en ervaring 
met de media is daarom belangrijk. In de dagelijkse opvoeding moeten 
opvoeders hun kinderen ondersteunen bij het kunnen begrijpen en bewust 
omgaan met de media. Hoe kun je als school het gesprek over 
mediawijsheid structureren en hoe kun je weloverwogen kiezen wat bij de 
school en de leerlingen past? 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Programma: 
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de aanwezigen meegenomen in de 
mediawereld van de leerlingen en de school ontvangt handvatten om 
afspraken te maken over het gebruik van media. De tweede 
teambijeenkomst staat n het teken van de eigen competenties van de 
medewerkers/docenten/leerkrachten. De derde bijeenkomst maken de 
deelnemers kennis met allerlei verschillende Sociaal Media die ingezet 
kunnen worden tijdens de les. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers beschikken over een tablet, smartphone of een laptop.
 De locatie beschikt over een zeer goed werkend WIFI. Het is stabiel en

krachtig genoeg om alle deelnemers gelijktijdig op te kunnen laten
werken.

 Niveau: 



 

  

Meldcode en samenwerking Veilig Thuis 
  

Scholen werken met de 5 stappen uit de meldcode. In de praktijk leveren 
de stappen voor en na de melding vragen of ongemakkelijke momenten 
op. Je vraagt je af of de situatie ernstig genoeg is. Of je wel genoeg gedaan 
hebt om de ouders richting hulpverlening te bewegen. En als je eenmaal 
gemeld hebt is het zaak in contact te blijven met zowel ouders als kind, 
maar ook met Veilig Thuis. 

  

Programma: 

In deze training leer je wat je mag verwachten van Veilig Thuis: hoe verloopt 
de procedure, wat is het tijdpad en welke rol kun je zelf in de samenwerking 
met Veilig Thuis nemen.  

Je frist je kennis van de 5 stappen uit de meldcode op en wisselt via intervisie 
ervaringen uit met andere deelnemers. Ten slotte leer je hoe je omgaat met 
emoties en loyaliteit in de gesprekken met kind en ouders. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Niveau: 

 



Middenmanagement training 
 
Is leidinggeven iets voor jou? Ben je een aanstormend talent en over een 
paar jaar lid van het managementteam? Tijdens dit kweekvijvertraject 
voor aankomend management maak je kennis met een aantal 
managementtools en bijbehorende vaardigheden om ze vervolgens toe 
te passen in je eigen schoolorganisatie. Je leert over het vormgeven en 
uitvoeren van een beleidsplan, kwaliteitszorg en leidinggeven aan een 
project en/of personen.  

In zes bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met een breed scala 
aan activiteiten die bijdragen aan een succesvolle schoolorganisatie. 
Doelgericht leidinggeven loopt als een rode draad door deze 
bijeenkomsten heen. De deelnemers krijgen een aantal tools aangereikt, 
ze leren hoe ze deze tools kunnen gebruiken voor hun eigen school. 
Theoretische aspecten en praktische oefeningen komen aan bod. 
Uiteindelijk hebben de deelnemers de handvatten aangereikt gekregen 
om op macroniveau naar hun eigen schoolorganisatie te kijken en om 
een wezenlijke bijdragen te leveren aan het managementteam.  

 

Inhoud:  

 Belang van missie en visie in scholen 
 Kwaliteitszorg en beleid Ontwikkelen, maken, vernieuwen, monitoren 

en borgen; Doelen stellen (SMART); Planmatige trajecten opstellen 
met PDSA van Deming.  

 Situationeel leiderschap met Hersey en Blanchard  
 Communicatie en Klantvriendelijkheid ð contacten met ouders; 

Gesprekken voeren over functioneren ð theorie en praktische 
oefening Transactionele analyse - eigen rol en die van anderen 
Teamrollen Belbin  

 Effectief vergaderen, hoe werkt dat? Agenda opzetten, structuur, 
besluitvorming, voorzitten 

 
  

  

  

 Niveau: 

   



  
Mindfulness (kennismaking) 
 
Je vindt werken in het onderwijs boeiend, maar tegelijk komt er ook veel 
op je af: grote klassen, zorgleerlingen, vergaderingen, activiteiten, 
verslaglegging, gesprekken met ouders.  

Kortom er zijn weinig rustige momenten. Je gaat maar door, zonder 
aandacht voor jezelf te hebben. Je merkt, dat je stress krijgt. Je gaat 
piekeren en blijft in je hoofd zitten. Thuis is het moeilijk om je werk los te 
laten. Je slaapt slechter. Als dit herkenbaar is voor jou, dan kan 
mindfulness iets voor je betekenen.  
 

Wat is mindfulness?  
Mindfulness gaat over aandacht brengen in je leven. Het betekent leren 
met milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Door je aandacht 
te sturen leer je afstand te nemen van de drukte in je hoofd en sta je weer 
open voor de ervaringen van het hier en nu.  
 

Doel van de workshop  
Kennismaken met mindfulness. Er worden tijdens de workshop oefeningen 
aangeboden, die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Zeker in je werk 
kun je veel aan deze oefeningen hebben. De deelnemers krijgen een 
indruk van de 8-weekse training.  
 

Wat is het effect van de training?  
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de volgende 
effecten mogelijk zijn:  

 Minder stress  
 Minder piekeren  
 Beter ontspannen  
 Beter omgaan met angst en somberheid  
 Anders omgaan met pijnklachten  
 Meer energie  
 Verbetering van de concentratie  
 Verbeteren van de levenskwaliteit 

  

   Niveau: 

   



  
Mindfulnesstraining MBSR 
  

Wil je beter omgaan met de werkdruk in het onderwijs, stressklachten 
voorkomen en een betere balans tussen werk en priv®, dan kan een 
mindfulnesstraining iets voor je betekenen. Mindfulness gaat over 
aandacht brengen in je leven. De training leert je anders omgaan met de 
wisselvalligheden van het leven en de drukte van alle dag. Door je 
aandacht te sturen leer je afstand te nemen van de drukte in je hoofd en 
sta je weer open voor de ervaringen van het hier en nu.  
 

De 8-weekse mindfulnesstraining (Mindfulness-Based Stress Reduction) is 
ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is een combinatie van 
oosterse meditatietechnieken en westerse psychologische kennis. De 
training is praktisch ingericht. Je leert door te doen. Je oefent 
verschillende aandacht-, meditatie- en yogatechnieken. Je leert ook 
gedrags- en gedachtenpatronen herkennen. Tijdens de sessies worden er 
verschillende themaõs behandeld, zoals: de automatische piloot, grenzen 
leren kennen, omgaan met stress.  
 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Voorafgaand aan de 
training is er een kennismakingsgesprek. Na een aantal weken zal er een 
terugkommiddag zijn.  
 

Resultaten: 
Wetenschappelijk onderzoek heeft de volgende resultaten aangetoond:  

 Minder stress  
 Minder piekeren  
 Beter ontspannen  
 Beter omgaan met angst en somberheid  
 Anders omgaan met pijnklachten  
 Meer energie  
 Verbetering van de concentratie  
 Verbeteren van de levenskwaliteit  

 

  

    Niveau: 

   



Mindset: de basis van talentontwikkeling (workshop) 
 
Je hebt leerlingen die uitdagingen op school met veel plezier aangaan, die 
hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan 
door tegenslagen, zoals onvoldoendes. 
 
Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten 
doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets 
onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet 
optimaal. 
 
Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden 
zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset 
belemmert ontwikkeling. Een groeimindset zorgt voor motivatie en 
doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. 
Het goede nieuws is dat je een vaste mindset bij kinderen kunt veranderen 
in een groeimindset. Leerkrachten spelen hierbij een cruciale rol.  
 
Tijdens deze studiemiddag krijg je een heldere uitleg over de 
mindsettheorie van Carol Dweck. Je krijgt praktische tips die je helpen een 
groeigericht klimaat te cre±ren binnen je groep. Je leert zodoende hoe je 
een positieve mindset bij je leerlingen (en jezelf!) kunt simuleren en 
bekrachtigen. Ook ontdek je welke implicaties deze manier van denken 
heeft voor verschillende aspecten van het onderwijs en je manier van 
lesgeven. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Mindset: Samen groeien met Mindset (traject) 
  

Je hebt leerlingen die uitdagingen op school met veel plezier aangaan, 
die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten 
slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. 
 
Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten 
doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets 
onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet 
optimaal. 
 
Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden 
zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste 
mindset belemmert ontwikkeling. Een groeimindset zorgt voor motivatie 
en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van 
talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset bij kinderen (en 
jezelf!) kunt veranderen in een groeimindset. Leerkrachten spelen hierbij 
een cruciale rol.  
 
Tijdens deze tweedaagse training word je ondergedompeld in de 
mindsettheorie en krijgt je vooral heel veel praktische tips en werkvormen 
die je direct kunt inzetten in je klas. We gaan uitgebreid in op alle 
relevantie themaõs, zoals het aangaan van uitdagingen, de plasticiteit 
van het brein, groeigericht complimenteren, leerprocessen, strategie±n, 
omgaan met fouten en leerkuilen. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



 

 

  

 Motivatie  
 
òKlaar!ó Je leerling gooit met een plof zijn werk in de nakijkbaké af-
geraffeld en niet af. Hij werkt voor jou en niet voor zichzelf. Andere 
leerlingen leveren hun werk niet eens in. Ze zitten hun tijd uit in de klas, 
luisteren niet naar de instructie, wachten tot ze weer naar huis mogen. Je 
leerlingen willen niet naar school of komen alleen nog naar school om lol 
te maken met hun vrienden en vriendinnen. Heel frustrerend voor jou als 
leerkracht!  
 
Hoe hou je het voor de kinderen ®n jezelf leuk en zinvol? Hoe hou je je 
leerlingen en jezelf gemotiveerd? Door de informatie en oefeningen in 
deze training zie je mogelijkheden om het anders aan te pakken.  
 
Programma:  
Dagdeel 1: Motivatie  
 
Dagdeel 2: Motivatie beµnvloeden via de basisbehoeften  
 
Dagdeel 3: Motivatie beµnvloeden via doel en succescriteria  
 
Dagdeel 4: Motivatie als onderdeel van de werkhouding 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Niveau: 

   

Registerleraar: 
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Motorische ontwikkeling bij het jonge kind  
 
Kinderen kijken tv, spelen op een tablet of smartphone. Leuk en leerzaam, 
maar de motorische ontwikkeling wordt in zulke activiteiten nauwelijks 
geprikkeld. Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor een 
evenwichtige totale ontwikkeling van het kind.  
 
In deze training leer je hoe de motorische ontwikkeling (grof, fijn en 
sensomotorisch) verloopt en hoe je deze kunt stimuleren. Ook leer je over 
de wisselwerking tussen de sociaal emotionele, cognitieve en spraak-
taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Dit wordt 
ondersteund met veel concrete tips die direct toepasbaar zijn in de eigen 
groep.  
 
Welke activiteiten en materialen bied je aan om de motoriek te 
stimuleren? Hoe organiseer je dat? Hoe kun je een kind met zwakke 
motoriek op maat begeleiden? En wanneer adviseer je de ouders een 
kinderfysiotherapeut of ergotherapeut in te schakelen?  
 
Doelgroep:  
Peuterleidsters, leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders 

  
Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 
 



 

  

Motoriek en sensorische informatieverwerking  
 
Door deze training begrijp je de invloed van de motoriek op het 
functioneren van de leerling en daarmee op de totale ontwikkeling van 
het kind. Na afloop heb je kennis van sensomotoriek, van de relatie tussen 
motoriek en werkhouding en van sociaal emotionele ontwikkeling. Je 
weet hoe je de motoriek van jonge kinderen kunt stimuleren. Daaraan 
gekoppeld hoe je het schrijfonderwijs in je school kunt verbeteren en wat 
je kunt doen bij schrijfproblemen bij een leerling. Je weet ook hoe je de 
gymles en het pleinspel kunt aanpassen zodat kinderen met motorische 
stoornissen volwaardig mee kunnen doen.  
 
De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. Telkens zal er informatie 
worden gegeven, maar is er ook ruimte voor ervaren, uitwisseling en eigen 
casuµstiek. Dagdeel 3 is voor een groter deel gevuld met deze casuµstiek.  
 
Dagdeel 1  
Å Sensorische informatieverwerking, Basis theorie  
Å Ervaringsspellen, praktisch  
Å Motorische ontwikkeling, hand coºrdinatie  
 
Dagdeel 2  
Å Sensorische ontwikkeling van het jonge kind  
Å Problemen met de informatie verwerking.  
Å Ziektes en aandoeningen op reguliere school  
Å Voorbeeldcasus aan de hand van videobeelden  
Å eventueel start eigen casuµstiek.  
Å Vervolg vorige voorbeeldcasus.  
 
Dagdeel 3  
Å Relatie tussen sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding  
Å Veel eigen casuµstiek groep  
Å praktische hulpmiddelen met firma Sarkow  
 

  

  

  

  

  

 Niveau: 

   
  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Nieuw in Nederland 

 
Heeft u ook te maken met een instroom van nieuwkomers, kinderen die (soms) 

vanuit de fulltime taalklas of een schakelklas, bij u in de klas komen? Het zijn 

kinderen waar u rekening mee wilt en moet houden.   

Het aanbod “Nieuw in Nederland” bestaat uit drie onderwerpen die in drie 

dagdelen met een workshopachtig karakter worden aanboden: Talige leer-

omgeving, Omgaan met trauma en Stimuleren van burgerschap. De dagde-

len hebben de opbouw dat er eerst informatie wordt geboden, die daarna 

gevolgd wordt door ruimte om ervaringen en vragen uit te wisselen die passen 

in de eigen situatie.  

Dagdeel 1: Talig leeromgeving 

Onderwerpen zijn: effectief woordenschatonderwijs aan kinderen met een NT 

2 achtergrond; taal leren door taalgebruiken: maak een talige leeromgeving 

in je groep;  wat is er op de markt voor nieuwkomers: een greep uit les- en 

leermaterialen; hoe ben je zelf aan de slag met je kinderen in de groep? Ruim-

te voor uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar.   

Dagdeel 2: Omgaan met trauma  

Onderwerpen zijn: kenmerken van het hebben van een trauma; angsten en 

hechtingsproblematiek; ondersteuningsbehoeften; hoe ben je zelf aan de slag 

met de kinderen in je groep: ervaringen delen, behandelen van eigen casuïs-

tiek, je eigen rol (leerkracht of hulpverlener?), de rol van de school.  

Dagdeel 3: Stimuleren van burgerschap  

Onderwerpen zijn:  het verkennen van de definitie en onderdelen van burger-

schap; kennis, vaardigheden en houding bij burgerschap in combinatie met 

nieuwkomers; hoe ben je zelf aan de slag met de kinderen in uw groep: erva-

ringen delen, concretiseren burgerschap in de eigen groep en school.  

Doelgroep en duur 

Dit aanbod is specifiek bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in 

het primair onderwijs die groepjes nieuwkomers in hun eigen bestaande groep 

binnenkrijgen of te maken hebben met een schakelklas in de school. Het aan-

bod bestaat uit alle drie dagdelen van 3 uur  en vormen één geheel.  Het is 

niet de bedoeling dat er wordt ingeschreven op deelonderwerpen.  

 

Contact 

Hoofdkantoor 

Rijksstraatweg 104 

7383 AW Voorst 

academies@oino-advies.nl 

T 088 - 410 10 50 

www.oino-advies.nl 

 



 

  

 
Omgaan met faalangst  
 
Omgaan met faalangst Leerlingen die zoveel lijken te weten, maar op 
essenti±le momenten, wanneer er een prestatie verwacht wordt, (toetsen, 
mondelinge momenten etc.) het niet kunnen laten zien. Herkenbaar? Vast 
wel. Lastig? Zeker! Want hoe weet je nu of deze leerling het echt niet kan 
of dat hij er met zijn pet naar gooit? Nog belangrijker, welke hulp heeft 
deze leerling nodig om het wel te kunnen?  
 
In deze training leer je symptomen van faalangst te herkennen en 
handelingsbekwaam te worden in begeleiden van faalangst bij 
leerlingen. Welke ondersteuning beperkt de belemmeringen en schept de 
kansen? Vroeg signaleren, een vangnet voor deze kinderen cre±ren wat 
gedragen wordt door school, ouders, leerkrachten, omgeving en last but 
nog least door het kind zelf, zorgt voor een stevige basis om, ondanks 
faalangst, toch naar grote hoogten te durven springen.  
 
Programma:  
In twee dagdelen krijg je theorie en praktijkopdrachten rond de volgende 
onderwerpen:  
 

 Kenmerken (cognitieve, sociale en motorische faalangst) 
 Gedragskenmerken  
 Interventies pedagogisch en didactisch  
 Van belemmerende gedachten naar versterkende gedachten  
 Reflectiegesprekken op proces  
 Meervoudige intelligentie  
 Betrekken van ouders  
 Intervisie over eigen casus  

 
Tijdens de training zal veel ruimte zijn voor vragen en oplossingen die jullie 
meebrengen uit de praktijk. 

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



 

  

  
Omgaan met moeilijk gedrag 
 
Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar 
ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Omgaan met 
gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je 
voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te cre±ren, kun 
je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep 
werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief 
veranderen. Ook het aanpakken van pesten is een probleem waarbij de 
groep een belangrijke rol kan spelen.  
 
In een viertal dagdelen leer je:  

 dat je er leerkracht toe doet als het gaat om het scheppen van 
goede voorwaarden om goed gedrag te cre±ren in de groep.  

             In de spiegel kijken naar je eigen gedrag.  
 hoe gedragsveranderingen plaatsvinden en hoe je daarbij gebruik 

kan maken van gedragstheorie.  
 hoe positieve groepsvorming een belangrijke bijdrage levert aan 

het voorkomen van negatief gedrag in de groep en pesten.  
 Doorgaande lijn SEO en voorkomen pestgedrag.  
 Mogelijkheid tot intervisie. Kennis is macht, kennis delen is kracht.  

 
Programma: 
1e bijeenkomst:  

 Wat is moeilijk gedrag?  
 Positief leerkrachtgedrag.  
 Positieve of negatieve groep  
 Groepsvorming  

 
2e bijeenkomst:  

 Positieve feedback  
 Formuleren van groepsdoelen (OGW)  
 Aangeleerd gedrag afleren (ABC-methode)  

 
3e bijeenkomst:  

 Gelijkwaardig in gesprek met ouders en kinderen  
 Vraag/gesprekstechnieken voor gedragsverandering  
 Dossiervorming en verslaglegging  
 Hoogbegaafd en moeilijk gedrag  

 
4e bijeenkomst:  

 Gedrag in een groepsplan  
 SEO competenties  
 Leerlijn SEO  
 Pesten ð Anti pestprogrammaõs  

 

 Niveau: 

 

Registerleraar: 
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Ontwikkelen van een e-learning 
 
Sommige leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald 
gebied en daardoor veel kennis in huis die ze graag zouden delen. Dat 
kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het maken van 
een e-learning. Een online cursus die leerkrachten in hun eigen tijd kunnen 
volgen.  
 
In 3 bijeenkomsten leer je niet alleen hoe je een goede e-learning maakt, 
je gaat deze ook daadwerkelijk maken. Na afloop van de training is je e-
learning klaar voor gebruik door je collegaõs. Je gebruikt hiervoor de tools 
die OinO-Advies voor je beschikbaar stelt.  
We starten met het op een rijtje zetten van de verschillende didactische 
vormen die je kunt gebruiken voor je e-learning. Welke past het beste bij 
jouw onderwerp? Welke informatie wil je delen en wat voor opdrachten 
moeten cursisten gaan maken? Hoe kun je dit zo doen dat het 
zelfcorrigerend is? Je wilt namelijk dat cursisten de e-learning volledig 
zelfstandig kunnen volgen.  
Het inventariseren van bronnen en materialen is natuurlijk van belang. 
Neem alles wat je hebt vast mee. Tijdens het maken van de e-learning zul 
je merken dat je wellicht meer bronnen nodig hebt. Hoe ga je om met 
bronnen en copyright? Gebruik je bestaande filmpjes op internet, of ga je 
zelf een filmpje maken? Als je zelf een filmpje maakt, hoe zorg je er dan 
voor dat dit er professioneel uit ziet. Ben je zelf in beeld, of wordt het een 
animatie?  
 
Uiteindelijk doen we allemaal elkaars e-learning en voorzien we elkaar 
van feedback. Na drie bijeenkomsten die elkaar niet te snel opvolgen (je 
hebt tussendoor een hoop werk te doen) staat je e-learning als een huis 
en kunnen je collegaõs deze gaan maken.  
De belangrijkste informatie die we in deze training behandelen hebben 
we als voorbeeld ook in een e-learning gevat. Daarmee heb je ook een 
voorbeeld van hoe een e-learning eruit kan zien.  
 
Doelgroep: 
Leerkrachten, IBõers, directeuren, MT die zich hebben gespecialiseerd in 
een bepaald vakgebied en deze kennis graag op een professionele 
manier willen delen.  
 
Duur: 
3 bijeenkomsten van 3 uur.  
 

  

Registerleraar: 
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Niveau: 

 



 

  

Opbrengstgericht coachen 
 
Een training waarbij het opbrengstgericht coachen centraal staat. Naast 
een eerste focus op de algemene basis met betrekking tot coaching 
vaardigheden en de rol van de ib-er, zal er specifiek worden ingezoomd. 
Het gaat daarbij om zaken als: werken met data, coachen op planmatig 
handelen en effectiviteit. Hoe voer je een goede opbrengstgerichte 
groepsbespreking en leerlingbespreking. 

 

Duur: 
4 bijeenkomsten van 3 uur. 

 

Programma: 
Telkens zal het doel zijn om de leerkracht in staat te stellen zelf eigenaar te 
zijn van het planmatig handelen, de keuzes die worden gemaakt en de 
vertaling naar de praktijk. Er zal aandacht zijn voor de manier waarop 
mensen leren, en hoe de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht 
scherp kunnen worden gemaakt. Dit wordt in verband gebracht met de 
vaardigheden en ontwikkeling van de ib-er. 

 

Doel: 
Aan het einde van de training is er kennis over het coachen van leerkracht 
in relatie tot het effectief inzetten van data en gegevens. Uiteindelijk doel 
daarbij is dat de ib-er optimaal in staat is de leerkracht te begeleiden in 
datgene wat nodig is om zelf in de praktijk verder te kunnen. Naast 
informatie en theorie zal er ook ruimte zijn voor uitwisseling en delen van 
kennis. 

  

  

  

  

  

  

Niveau: 

   



Opleiding Specialist Lees- en spellingproblemen en Dyslexie 
 
Passend onderwijs vraagt om bepaalde specialisaties binnen de school. 
Veel scholen zijn zich er bovendien van bewust dat door verbetering van 
het lees- en spellingonderwijs de resultaten van leerlingen aanzienlijk 
kunnen verbeteren.  

Veel scholen hebben het Protocol Leesproblemen en Dyslexie ingevoerd 
of dit aangepast aan hun eigen situatie. Daarin worden veel 
aanbevelingen gedaan voor het lees- en spellingbeleid op uw school. De 
Taalcoºrdinator werkt deze aanbevelingen in overleg met de directie uit 
op beleidsniveau. De Specialist Lees- en spellingproblemen en Dyslexie 
zorgt ervoor dat deze aanbevelingen worden omgezet in effectief 
handelen; houdt de actuele ontwikkelingen bij en levert mede hierdoor 
een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van handelingsgericht aanbod en 
instructie.  

De Specialist Lees- en spellingproblemen en Dyslexie richt zich op het 
verbeteren van het lees- en spellingonderwijs op school, communiceert 
hierover oplossingsgericht met de directie, het team, leerlingen en ouders 
en richt zich op de dagelijkse aanpak van ernstige lees- en 
spellingproblemen en dyslexie in de klas. 

Doelgroep: 
Intern begeleiders, remedial teachers en leescoºrdinatoren. 

Programma: 

1. Basiscursus: Het ABC van Dyslexie. 
2. Inleiding op de eindopdracht en presentatietechnieken. 
3. Coachings modules. 
4. Verdiepingsmodules van 5 dagdelen. 
5. Twee keer Intervisiebijeenkomst van 2 uur. 
6. Eindpresentatie 

  

  

  

  

  

Niveau: 

 



 

  

Passend Onderwijs: HGW (basis) 
 
Ieder kind verdient goed onderwijs! Maar hoe? In 5 inhoudelijke 
bijeenkomsten versterken we je bekwaamheid op basis van kennis en 
vaardigheden die we hanteren en nodig hebben binnen Passend 
Onderwijs. Herkenbaar en direct toepasbaar in de praktijk, geen 
ingewikkelde theoretische modellen, maar ôbest practicesõ. Dit traject sluit 
bovendien naadloos aan op de missie van de minister van OC&W, die het 
handelingsgericht werken binnen Passend Onderwijs voorschrijft. 
 
Binnen het handelingsgericht werken (HGW) gaat het om het in kaart 
brengen van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en het plannen 
van het onderwijsaanbod in een groesplan zodat beoogde 
leeropbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Het denken in 
onderwijsbehoeften dient gemeengoed te worden, en zal als 
uitgangspunt moeten dienen voor het handelen van de leerkracht in 
relatie tot §lle kinderen. 
 
Doelgroep 
Leerkrachten, MT, ib- ers, zorg coºrdinatoren, ondersteuningsteam. 
 
Kennis, vaardigheden en opbrengsten 
- Je kent de uitgangspunten van HGW en beschikt over inzicht op dat 

wat je reeds handelingsgericht doet ®n hetgeen je 
handelingsgerichter zou willen doen in je dagelijks werk. 
 

- Je weet welke competenties en leerkrachtvaardigheden een kader 
zijn binnen de volgende vier themaõs: 
 

 Basishouding en pedagogisch klimaat 
 Didactiek, instructie, begeleiding, differentiatie en feedback 
 Klassenmanagement 
 School- en groepsniveau 

 
- Je weet welke formulieren en checklist je kunnen ondersteunen en 

maakt beredeneerd keuzes in hoe deze in te zetten binnen de 
school: 

 Groepsoverzicht, groepsplan, groeidocument 
 Groepsbespreking, leerlingbespreking, ZAT 
  

  

  

  

 Niveau: 

 



Peuter- en Kleuterbrein 
  
Kleuters zijn ôeen volkje apartõ. Ze functioneren en leren op een andere 
manier dan oudere kinderen. Niet voor niets was er vroeger (in de goede 
oude tijd) een aparte opleiding voor kleuterleerkrachten!  
 
Maar door de technische mogelijkheden van nu weten we veel over de 
aanleg en ontwikkeling van de hersenen. En daarmee kunnen veel 
ôkleuterbijzonderhedenõ verklaard worden. Waarom vragen kleuters 
steeds maar waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde 
verhaal of doen ze hetzelfde spel? En waarom is spelend leren de eni-ge 
mogelijkheid van leren bij kleuters? In deze training krijg je informa-tie 
waardoor je van ôonbewust bekwaamõ opschuift naar ôbewust be-
kwaamõ. Je weet hoe de hersenen van kleuters functioneren. Je weet 
wat kleuters daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig 
hebben!  
 
 
Programma:  
Dagdeel 1 - Het peuter– en kleuterbrein Dagdeel 2 - Ontwikkeltaken van het jonge kind 

Dagdeel 3 - Leren en ontwikkelen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

   

 
 
 
 

Registerleraar: 
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Programmeren en het Jonge Kind 
 
Programmeren leert kinderen en leerkrachten vaardigheden die passen 
bij leren en werken in de 21e eeuw. Ook jonge kinderen komen al op 
school met veel digitale vaardigheden. Daarbij heeft de school als taak 
hierbij aan te sluiten. Ook voor jonge kinderen is programmeren naast 
leerzaam, ook een uitdagende leuke activiteit. In deze bijeenkomst gaan 
we in op de mogelijkheden van programmeren bij het jonge kind. Ook 
programmeren zonder computer is mogelijk. 

 

Aan het eind van de bijeenkomst weet u welke mogelijkheden 
programmeren kan bieden binnen het onderwijs aan het jonge kind. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur. 

Benodigdheden: 

 Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een 
computer/tablet, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  

 Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps 
aan te bevelen: Foldify, Scratch junior, Turtle logic.  

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord 
met computer welke is verbonden aan een goed werkende 
internetverbinding.  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



  

Programmeren in het onderwijs 
 
In een maatschappij waarin computers centraal staan, zouden leerlingen - 
naast rekenen, taal en aardrijkskunde - op de basisschool ook een 
programmeertaal moeten leren. In de toekomst is het waarschijnlijk net zo 
belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen 
spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in 
de 'achterkant' van de apparaten die we dagelijks gebruiken. 
Programmeren leert kinderen cre±ren in plaats van consumeren. 

 

Doelgroep: 
Leerkracht midden- en bovenbouw, ict-coºrdinator, directie en IB. 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur.  

Programma: 
Tijdens deze bijeenkomst leert u de beginselen hoe u op eenvoudige wijze 
aandacht kunt besteden aan programmeren in uw groep. 
Vaardigheden die kinderen leren van programmeren:  

 Creatief en logisch denken  
 Ruimtelijk inzicht  
 Probleemoplossend vermogen  
 Structureren  
 Samenwerken 

Benodigdheden: 

 Deelnemers kunnen in hun eigen klas gebruik maken van een 
computer/tablet , zodat het geleerde direct toegepast kan worden.  

 Indien er tablets op de school aanwezig zijn, zijn de volgende apps aan 
te bevelen: Kodable, sphero.  

 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord met 
computer welke is verbonden aan een goed werkende 
internetverbinding.  

  

  

  

 Niveau: 

 



Psychologie in de klas 
 
In deze training duiken we wat dieper de theorie in van vijf stoornissen. 
(ADHD, ASS, ODD, Angst- en hechtingsstoornissen) 

Het omgaan met leerlingen met een gedragsstoornis in een klas vol met 
andere kinderen is niet altijd even makkelijk. 

Door de kennis rondom de stoornissen te vergroten leer je wat je wel en 
niet van deze kinderen kunt verwachten. Door positief te kijken naar de 
mogelijkheden ontdekken we welke kansen er zijn voor de leerkrachten 
van deze kinderen. Ook bespreken we hoe je de grens tussen onderwijs 
en hulpverlening, als school en als individuele leerkracht, zorgvuldig 
bewaakt. We bekijken veel mogelijkheden die inpasbaar kunnen zijn 
binnen het reguliere onderwijs. (BAO en SBO) 

We gaan met een positieve bril kijken naar ònegatiefó gedrag. Zorgen dat 
we er minder òlastó door ervaren. Gedragsprobleem versus stoornis, wat is 
het verschil? 
Verder komt aan bod: Praktische handreikingen voor in de klas, 
oudercontacten, uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar.  

 

Doelgroep:  
Leerkrachten en intern begeleiders 

 

Dagdeel 1: ADHD 

Dagdeel 2: Oppositioneel Gedrag  

Dagdeel 3: ASS 

Dagdeel 4: Angst, faalangst en depressie 

Dagdeel 5: Hechtingsproblematiek 

  

  

  

 Niveau: 

   

Registerleraar: 
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Referentieniveaus en passende perspectieven 
 
De inhoudelijke doelen uit de referentieniveaus en passende 
perspectieven maken dat je onderwijs op maat kunt bieden. Als je weet 
naar welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling overstapt kun je 
bepalen of de leerling ôop koers ligtõ. Bied je nu overbodige doelen aan en 
kun je gaan schrappen? Of moet je het onderwijs verrijken of versnellen 
zodat de leerling het gewenste startniveau aan kan? Deze training is voor 
leerkrachten en intern begeleiders die het beste uit elke leerling willen 
halen.  
Bijeenkomst 1 

Hoe verhouden de kerndoelen, de referentieniveaus, fundamentele- en 
streefniveaus en de leerroutes zich tot elkaar? Wat is het doel van deze 
niveau indeling? Wat zijn inhoudelijke verschillen en overeenkomsten 
tussen de taal- en rekenniveaus? Welke doelen moet je minimaal 
nastreven en welke doelen moeten minimaal beheerst worden door jouw 
leerlingen? Voor welke leerlingen streef je welk niveau na, zodat je recht 
doet aan hun mogelijkheden en zorgt voor een veilige overstap naar het 
voortgezet onderwijs? In deze training duik je in de verschillende 
doelenlijsten en leg je een relatie met het aanbod in de methoden van 
jouw school. Je leert welke aanpassingen je kunt maken en welke 
accenten je kunt leggen voor jouw groep.  

Bijeenkomst 2  

Hoe, wanneer en met wie bepaal je welke leerroute bij een leerling past? 
En hoe geef je die leerroute vervolgens vorm in je onderwijs? Op een manier 
die bij de leerling past en die uitvoerbaar is in de groep? In deze training 
leer je hoe de leerkracht en de intern begeleider samen met de leerling en 
de ouders invulling geven aan de resterende lestijd van een leerling op 
school. De referentieniveaus en leerroutes zijn hierbij een hulpmiddel. 
Wanneer duidelijk is welke doelen worden aangeboden, en welke doelen 
kunnen vervallen, kan de resterende onderwijstijd gepland worden. Hoe 
kunnen de stimulerende factoren van het kind en het onderwijs benut 
worden om de doelen te bereiken? Tijdens deze training maak je een start 
met het schrijven van een ontwikkelingsperspectief voor een leerling uit je 
school. 

  

 Niveau: 

   
 



 

  

Rekenen startworkshop 
 
Voor leerkrachten die starten met een nieuwe methode is het belangrijk om 
goede voorlichting te krijgen over de basis van de methode en hoe je deze 
zo in kunt zetten tijdens de lessen dat je er het maximale uit haalt. De 
methode hanteert een bepaalde werkwijze waarvan de leerkrachten 
moeten weten hoe die is. Hoe moet je in de groep omgaan met de 
verschillende instructieniveaus en hoe pak je dit op schoolbreed aan? Op 
basis van de antwoorden kun je als school een goede doorgaande lijn 
cre±ren op het gebied van rekenen van groep 1 tot en met 8. 

Deze starttraining is bedoeld om leerkrachten in korte tijd meer kennis en 
inzicht te geven in de methode zodat ze snel en effici±nt aan de slag 
kunnen in de dagelijkse praktijk. Na deze training weet je precies hoe je met 
de methode moet werken weet je welke materialen je wanneer in moet 
zetten en is er afstemming over de doorgaande lijn. 

Programma: 
De training start met het uitleggen van de basis van de methode. Wat zijn 
de achtergronden van de methode en op welke manier worden de basale 
rekenstrategie±n aangepakt. Dit is belangrijk voor leerkrachten, zodat men 
weet waarom je op deze wijze de leerdoelen aanbiedt aan de leerlingen. 
Daarna wordt gekeken naar de materialen: welke materialen horen 
allemaal bij de methode en wanneer worden deze ingezet. Niet voor 
iedere groep is dit gelijk, dus daarom des te prettiger om dit te bespreken. 
Vervolgens wordt de opbouw en structuur van de methode behandeld. 
Iedere rekenmethode is op een bepaalde manier opgebouwd en het is 
daarom goed om die zoveel mogelijk aan te houden. Ook het toetsen van 
de lesdoelen wordt behandeld tijdens de starttraining. Welke toetsen 
wanneer moeten worden afgenomen en wat de normering daarvoor is.  

Belangrijk is, om te leren hoe je het beste kan overstappen op de nieuwe 
rekenmethode. Er wordt gekeken welke stappen de leerkracht nog moet 
nemen (bijv. het ondervangen van kennishiaten) om goed aan de slag te 
kunnen gaan en te blijven met deze methode. 

  

  

  

 Niveau: 

    

 



 

  

Schoolprofilering in 10 stappen 
 
Schoolprofilering in 10 stappen Ouders worden steeds kritischer in hun 
schoolkeuze. Ze kijken goed naar wat een school te bieden heeft en of het 
aansluit bij de gedachten over de gewenste opvoeding. De schoolkeuze 
gaat door andere factoren dan nabijheid bepaald worden. Zo kunnen je 
door demografische ontwikkelingen te maken krijgen met krimp van het 
leerlingen aantal, een teruglopend marktaandeel of een collega-school 
met een grotere aantrekkingskracht.  

Je timmert flink aan de weg met veranderingen in school, het team doet 
zijn uiterste best om maximale onderwijskwaliteit te leveren, maar ouders in 
de buurt lijken dat niet te weten. Redenen te over om je intensief bezig te 
houden met de uitstraling van de school en te zorgen dat de school zich in 
de wijk gaat onderscheiden. Om te laten zien waar de organisatie voor 
staat en gaat: profilering en positionering.  

De noodzaak om er mee aan de slag te gaan wordt steeds groter, maar 
het is van oorsprong niet het primaire werkterrein van de schoolleider. Wat 
zijn de doõs en donõts? Hoe pak je het goed aan? Welke stappen moet je 
zetten? OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, heeft bewezen expertise 
op dit terrein. Met de workshop schoolprofilering laten we je graag kennis 
maken met een ondernemende aanpak die je in staat stelt de sterke 
kanten van je school optimaal te benutten, te communiceren en alle 
geledingen daarvan te laten profiteren. Met als uiteindelijk resultaat een 
aantrekkelijkere school die zich onderscheidt in de wijk.  

Programma  
In deze compacte bijeenkomst, van een dagdeel, behandelen we in 10 
stappen hoe je tot een onderscheidend onderwijsprofiel komt, dat aansluit 
bij de schoolorganisatie. De uitvoering kan uit een maatwerk traject 
bestaan waarop wij u begeleiden. 

  

  

  

  

  

Niveau: 

 



Spelend leren met kleuters?! 
 òHelp! Kleuters!ó 

Leerkrachten met ervaring in de groepen 4 t/m 8 komen steeds vaker 
voor een kleutergroep te staan. Maar kleuters ontwikkelen zich heel 
anders dan oudere kinderen, en vragen van de leerkracht dus een 
andere houding en vaardigheden. Maar hoe doe je dat? 

Ook ervaren kleuterleerkrachten merken dat ze kennis en inzichten missen, 
of anders werken met jonge kinderen dan ze zouden willen. Bijvoorbeeld 
door het wegvallen van KLOS-collegaõs of doordat ze onder druk van 
buitenaf steeds meer lesjes taal en rekenen zijn gaan geven. 

In deze training van 6 dagdelen leer je vanuit de breintheorie waarom 
kleuters anders leren dan oudere kinderen. Vanuit dit inzicht en vanuit 
diverse voorbeelden reflecteer je op je eigen handelen. Je ontdekt wat 
anders kan en moet. In de bijeenkomsten werken we vanuit 
ontwikkellijnen en slo-doelen themaõs en activiteiten uit die je in je eigen 
groep kunt uitvoeren.  

 

Bijeenkomst 1:  
Het kleuterbrein 

Bijeenkomst 2:  
Spelend leren: organisatie en begeleiding door de leerkracht 

Bijeenkomst 3:  
Planning van taal en rekendoelen 

Bijeenkomst 4:  
Werken vanuit onderwijsbehoeften 

Bijeenkomst 5:  
Van themaplan naar dag planning 

Bijeenkomst 6:  
Werken met een methode ?!? 

 

  

  

  

 Niveau: 

 

Registerleraar: 
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Starttraining methoden Taal-Spelling  
 
Beschikbaar voor: Taal Actief 4, Staal, Taalverhaal.nu, Taal op Maat-Spelling 
op Maat 2 en Taal in Beeld-Spelling in Beeld 2. 

Voor leerkrachten die starten met een nieuwe methode voor taal en 
spelling is het belangrijk om goede voorlichting te krijgen over de basis van 
de methode en hoe je deze zo in kunt zetten tijdens de lessen dat je er het 
maximale uit haalt. De methode hanteert een bepaalde werkwijze 
waarvan de leerkrachten moeten weten hoe die is. Hoe moet je in de groep 
omgaan met de verschillende differentiatie niveaus en hoe pak je dit  
schoolbreed aan? Op basis van de antwoorden kun je als school een 
goede doorgaande lijn cre±ren op het gebied van taal en spelling van 
groep 1 tot en met 8. 

Deze starttraining heeft als doel leerkrachten in korte tijd meer kennis en 
inzicht te geven in de gekozen methode zodat ze snel en effici±nt aan de 
slag kunnen in de dagelijkse praktijk. Na de training weet de leerkracht hoe 
de methode inzetbaar is, welke materialen horen bij de methode en is er 
afstemming over de doorgaande lijn (waaronder hoe om te gaan met de 
overstapproblematiek). 

Programma: 

1. De methode in vogelvlucht: visie en uitgangspunten, structuur en 
organisatie, materialen en te verwachten overstapproblematiek en 
mogelijkheden hiermee om te gaan. 

2. Taal onder de loep: 
Toelichting didactiek en opbouw in de leerlijnen Woordenschat, 
Taalbeschouwing, Luisteren-spreken en Schrijven (Stellen), 
differentiatiemogelijkheden, toetsing en registratie, digitale mogelijkheden 
(digibord, oefensoftware, verwerkingssoftware) 

3. Spelling onder de loep: 
Toelichting didactiek en opbouw leerlijn onveranderlijke en 
werkwoordspelling, differentiatiemogelijkheden, toetsing en registratie, 
digitale mogelijkheden (digibord, oefensoftware, verwerkingssoftware).  

  

  

Niveau: 

 



Starttraining methoden aanvankelijk lezen  
 
Beschikbaar voor Veilig leren lezen-kimversie en Lijn 3. 

In Nederland leren de meeste kinderen in groep 3 lezen en spellen met de 
methoden Veilig leren lezen-kim (Zwijsen) en Lijn 3 (Malmberg).  

De starttraining Veilig leren lezenðkim of Lijn 3 is bedoeld om de 
leerkrachten in korte tijd meer kennis en inzicht te geven in de methode 
en de vernieuwde didactiek op gebied van aanvankelijk lezen en spellen, 
zodat ze snel en effici±nt aan de slag kunnen in de dagelijkse praktijk. Er 
wordt tevens aandacht besteed aan overstapproblematiek en de 
doorgaande lijn vanuit groep 1-2 en naar groep 4.  

De starttraining bestaat uit twee bijeenkomsten: ®®n startbijeenkomst en 
een tweede terugkombijeenkomst of klassenbezoek later gepland in het 
jaar. Bij de eerste bijeenkomst kunnen ook de leerkrachten van de 
groepen 1-2 en 4 desgewenst aanschuiven.  
Programma eerste bijeenkomst: 

Visie, didactiek en leerlijnen  
Opbouw en organisatie (jaarplanning, opzet lessen, kernen) 
Differentiatie (met aandacht voor de lijn voor goede lezers) 
Overzicht kernen/themaõs (opzet en inhouden van de kernen met 
aandacht voor themaõs en ankers) 
Materialen  
Toetsing en evaluatie 

 
Digitale mogelijkheden: digibord, oefensoftware en overkoepelende 
volgsysteem voor de leerkracht (specifiek voor VLL-kim is dit Digiregie, 
specifiek voor Lijn 3 is dit de Resultatenmonitor Lijn 3) 
 
Programma tweede follow-up bijeenkomst: 

Dit is in overleg met de deelnemers. De bijeenkomst wordt gepland 4 tot 6 
weken na de eerste bijeenkomst. Onderwerpen: uitkomsten toetsing 
themaõs, differentiatie, inzet digitale middelen, focus op ®®n van de 
leerlijnen. 

  

  

 Niveau: 

 



Stimuleren van de (senso-)motoriek als katalysator voor de 
gehele omgeving 
 
Waarnemen staat aan de basis van elke cognitieve handeling. Waarnemen 
doe je met al je zeven (!) zintuigen. Het nauwkeurig kunnen waarnemen en 
kunnen filteren van prikkels die vanuit de zintuigen binnenkomen zijn 
voorwaarden voor ontwikkeling. Uit onderzoek komen steeds meer 
aanwijzingen voor de invloed van bewegen op leren en op de executieve 
functies. Dit betekent iets voor het aanbod in de kleutergroepen en in de 
jaren daarna. 

Programma: 
In deze training van twee dagdelen leer je over de senso-motoriek, de fijne 
motoriek en het schrijven. Je beseft hoe de motoriek invloed heeft op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de leerresultaten. Je 
leert hoe je je aanbod rijker kunt maken en hoe je kinderen met problemen 
in de motoriek kunt begeleiden door te oefenen en door compensatie. 
Door te investeren in motoriek leren kinderen meer en voorkom je 
problemen. Als slot analyseer je van een leerling uit je groep de invloed van 
de motoriek op zijn ontwikkeling en vind je een sleutel tot een aanpak. 

Dagdeel 1:  

De zeven zintuigen en de zintuiglijke verwerking  

Fasen in de fijne motoriek  

Oorzaak en gevolg  

Een rijk aanbod en mogelijkheden voor compensatie  

Dagdeel 2:  

Schrijfonderwijs  

Senso-motoriek en fijne motoriek op het schoolplein en de speel/gymzaal 

Een rijk aanbod en mogelijkheden voor compensatie  

Analyse van de ontwikkeling van een leerling uit je groep en intervisie 
hierop 

  

  

 Niveau: 

 

Registerleraar: 
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Stimuleren onderzoekende houding 

“Nee juf, ik wil eerst dit nog afmaken!” Motivatie, betrokkenheid, een  

leerhonger naar nieuwe dingen…. als je begint met onderzoekend leren 

zijn kinderen niet meer te stoppen! Een rijk leerproces waar zowel de  

leerlingen als de leerkracht van smullen.  

Kinderen leren van en met elkaar. De leerkracht heeft vooral de rol van 

procesbegeleider. Maar wat is onderzoekend leren nou eigenlijk. En wat 

vraagt dat van jouw houding? Wat moet je vooral wel doen en wat niet? 

Hoe zorg je dat alle kinderen leren? In welke vakgebieden kun je het  

onderzoekend leren toepassen? In deze training van vier bijeenkomsten 

ontdekken deelnemers de antwoorden op bovenstaande vragen.  

Je leert door zelf te ervaren, vanuit theorie en uitwisseling van ervaringen. 

Je krijgt praktische hulpmiddelen en tips.  

Dagdeel 1: Onderzoekend leren 

Definitie en niveaus van onderzoekend leren 

De zeven fasen van onderzoekend leren 

Welke vaardigheden worden aangesproken in het onderzoekend leren 
 

Dagdeel 2: Het stellen van vragen 

Belang van nieuwsgierigheid 

Opzoekvragen en onderzoeksvragen 

Rol van de leerkracht en van (mede-)leerlingen 
 

Dagdeel 3: Het onderzoek binnen een thema 

Een goede vraag 

Onderzoeksplan 

Concluderen en presenteren 

Samenwerkend leren 
 

Dagdeel 4: Onderzoekende leerhouding 

Doel of werkvorm? 

Relatie met kerndoelen en leerlijnen 

Aspecten van onderzoekend leren toepassen in andere activiteiten en 
vakgebieden 

 



  

Taakspel 
 
Licentietraining en implementatie van Taakspel. 

Taakspel is een middel om gewenst en taakgericht gedrag te bevorderen. 
Taakspel is een spel dat de leerkracht en de groep drie keer per week 
samen spelen tijdens de verschillende lesactiviteiten. Het einddoel van 
Taakspel is dat de leerkracht en de groep op een positieve taakgerichte 
manier werken, ook op de momenten dat Taakspel niet gespeeld wordt.  

 

Taakspel is bedoeld als preventief programma. Kinderen krijgen feedback 
op hun gedrag als individu, als team en als groep. De teams zijn 
gelijkwaardig samengesteld: in elk team zitten kinderen die gewenst 
gedrag vertonen en kinderen die het moeilijk vinden zich aan de 
groepsafspraken te houden. Elk team heeft daardoor gelijke kansen 
waardoor de hele groep Taakspel ôwintõ.  

In groepen waar geen Taakspel gespeeld wordt, hebben kinderen met 
ongewenst gedrag vaak een moeilijke band met de leerkracht en hun 
klasgenoten. Ze krijgen negatieve reacties op hun gedrag of worden 
verstoten. Zij spelen vaker alleen, of met andere kinderen die ook 
ongewenst gedrag vertonen. Daardoor kunnen zij niet meer leren van 
voorbeeldgedrag en gaan steeds meer ongewenst gedrag vertonen. In 
groepen waar Taakspel gespeeld wordt blijft elk kind deel van een team 
en de groep. Daardoor wordt een negatieve spiraal voorkomen of 
doorbroken. Een kind met ongewenst gedrag leert gewenst gedrag aan 
vanuit de positieve relatie met de leerkracht en de klasgenoten.  

In de training leer je:  

 Taakspel spelen in de invoeringsfase, uitbreidingsfase en 
generalisatiefase  

 Aspecten uit de gedragstheorie waar Taakspel op gebaseerd is  
 Praktische handvatten om Taakspel te spelen in jouw groepssituatie  

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en minimaal 5 lesobservaties met 
individuele nabespreking. 

  

  

  

 Niveau: 

 



Teach like a champion 
 
Wil jij de lat een beetje hoger leggen en van goede leerkracht een echte 
kanjer worden? Wil jij beschikken over een arsenaal aan vaardigheden  
om daarmee het beste uit iedere leerling te kunnen halen? Dit 
trainingstraject leert je bewezen technieken van topleerkrachten aan en 
laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep. Met jouw 
klassenmanagement weet je een sterke groepscultuur neer te zetten, 
weet hoe je je leerlingen gemotiveerd en betrokken houdt en hoe je een 
effectieve leeromgeving weet te cre±ren, waarin resultaat en plezier in 
leren hand in hand gaan. De training is gebaseerd op het boek ôTeach like 
a championõ van Doug Lemov.   

  

In vier dagdelen versterken we je bekwaamheid op basis van 
vaardigheden die bewezen topleerkrachten hanteren. Herkenbaar en 
direct toepasbaar in de praktijk, Geen ingewikkelde theoretische 
modellen, maar ôbest practicesõ. Technieken bruikbaar in alle 
voorkomende lessituaties en lesfases, ongeacht het vakgebied. Geen 
extra papierwerk. Leraren leren op een gestructureerde wijze van en met 
elkaar.  

  

Er komen veel verschillende technieken aan bod, zoals ôstrakke 
overgangenõ, ô100 %, weet niet geldt nietõ en ôde haakõ. In elke 
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. We gaan het hebben 
over het opbouwen van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge 
verwachtingen, hoe hou je leerlingen betrokken en geactiveerd tijdens 
de lessen en over teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en 
opbrengstgericht werken. De Teachtechnieken zijn richtinggevend, maar 
geven voldoende ruimte voor (persoonlijke) accenten 

 

Voor deze training heeft elke deelnemer het boek òTeach like a 
championó nodig.  

  

  

Niveau: 

   



Teach like a champion voor IB-ers 
 
Wordt op jouw school de lat hoog gelegd? Wordt er geµnvesteerd om 
goede leerkrachten echte kanjers te laten worden door de training 
ôErkend competentõ? De training ôErkend competentõ leert de leerkracht 
bewezen technieken. Het laat zien hoe die in de groep kunnen worden 
ingezet. Hoe klassenmanagent een sterke groepscultuur neer kan zetten, 
hoe leerlingen betrokken en gemotiveerd blijven en hoe een effectieve 
leeromgeving gecre±erd kan worden, waarin resultaat en plezier in leren 
hand in hand gaan.    

De inzet van deze training voor leerkrachten, betekent iets voor jouw rol 
als ib-er. De wijze waarop jij deze leerkrachten coacht, ondersteunt en 
begeleidt, zal mede bepalend zijn voor het succes en de uitwerking op 
de werkvloer. Dit trainingstraject leert je daarom niet alleen de basis van 
de bewezen technieken, maar zoomt ook vooral in op de manier waarop 
jij jouw rol als ib-er hierin op kunt pakken.    

In vijf dagen wordt je meegenomen in de training die de leerkrachten ook 
krijgen. Telkens zal daarbij de verbinding worden gezocht met de 
specifieke rol van de ib-er.  Bij de start van de training zullen we samen 
met jou bepalen wat jouw startsituatie is. Welke vaardigheden heb je, wat 
wil je versterken en wat wil je verbeteren? Gaandeweg de training kom je 
door de uitwerking van huiswerkopdrachten tot een ôportfolioõ, waarin je 
jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook vragen en aandachtspunten 
scherp kunt houden. Uiteindelijk ga je aan het eind van de training een 
plan van aanpak maken voor je eigen school. De training zal enerzijds 
bestaan uit informatie en presentatie, maar er zal ook veel aandacht zijn 
voor gezamenlijk overleg, uitwisseling en de persoonlijke vertaling naar 
jouw school.   

Aan de orde zullen komen:  De technieken uit de training van de 
leerkrachten   Vertaling van deze technieken naar je school, je team en 
de werkvloer  De ib-er als coach   Communicatie en voeren van 
gesprekken  Omgaan met feedback en reflectie  Kijken in de groepen 
en voeren van een nagesprek  Eventuele inzet van video opnames  

 Voor deze training heeft elke deelnemer het boek òTeach like a 
championó nodig. 

 

 Niveau: 

 



Temperamentvolle kinderen 
 
In iedere groep kom je er wel een paar tegen; temperamentvolle kinderen. 
Dat zijn gewone kinderen met een aantal bijzondere eigenschappen. Ze 
zijn gevoelig, intens en opmerkzaam en hebben een sterke wil. Allemaal 
best mooie eigenschappen dus.  
Zo kunnen deze kinderen zich door hun gevoeligheid vaak goed inleven in 
anderen, zijn ze door hun sterke wil vaak in staat leiding te geven aan een 
groepsproces en zorgt hun opmerkzaamheid er onder andere voor dat ze 
goed kunnen analyseren.  
Aan de andere kant zorgen deze zelfde eigenschappen er vaak ook voor 
dat ze het moeilijker hebben op school. Want door hun gevoeligheid raken 
ze sneller dan gemiddeld overprikkeld, hun sterke wil kan ze vaker in 
conflict brengen en door hun opmerkzaamheid kunnen ze ook sneller 
afgeleid worden. Of hun eigenschappen juist hun talenten worden of eerder 
hun valkuil, wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin 
ze verkeren.  
 
Om deze kinderen te helpen tot bloei te komen, is het belangrijk dat je als 
leerkracht snapt welke behoeften deze kinderen (meer dan gemiddeld) 
hebben en hoe je daaraan tegemoet kunt komen. Soms kunnen kleine 
aanpassingen in je benadering als leerkracht al een groot verschil maken 
in hoe deze kinderen zich ontwikkelen.  
 
Programma  
In een cursus van drie bijeenkomsten leer je temperamentvolle kinderen 
herkennen, ga je ontdekken welke situaties heel lastig zijn voor 
temperamentvolle kinderen en wat je daar als leerkracht aan kunt doen 
en krijg je ook extra tools om het contact met ouders van deze kinderen te 
versterken.  
 
Onderwerpen welke aan bod komen zijn: 

 Wat zijn temperamentvolle kinderen en waar kun je ze aan 
herkennen? 

 Welke lastige momenten zijn er op school en wat kun je er als 
leerkracht aan doen?  

 In gesprek met de ouders van temperamentvolle kinderen  
.  

  

  

  

  

  

Niveau: 

   



Niveau: 

Tijdmanagement 
  
De hele dag wordt er een beroep op je gedaan. Het lijkt alsof het nooit 
ophoudt en alsof alles even belangrijk is. En vaak is het zo dat hetgeen 
wat op dat moment binnenkomt de hoogste prioriteit krijgt, waardoor de 
echt belangrijke zaken blijven liggen. Dit soort dagen geven weinig 
voldoening en het gevoel van werkdruk neemt toe.

OinO-Advies biedt met deze compacte training ôTimemanagementõ 
begeleiding bij het indelen van uw tijd, zodat u weer de controle krijgt over 
uw agenda. Er zal een omslag in denken plaatsvinden over tijdsindeling. Dit 
zal leiden tot doelgerichter werken, concreet toepasbare tips en een 
kritische houding naar uw eigen rol in het geheel.  
We richten ons naast leerkrachten die worstelen met hun inspanning voor 
het primaire proces en de niet-lesgebonden tijd daarnaast, met name ook 
op internbegeleiders en bouwteamleiders die als midden-managers tussen 
de directie en leerkrachten opereren en die doorgaans parttime werken, 
waardoor de werkdruk hoog op kan lopen.  
 
Programma  
In twee bijeenkomsten van 3 uur worden de volgende onderdelen 
behandeld:  
- Methodes voor time management  
- Welke stappen onderneemt u om uw tijd anders in te delen?  
- Welke prioritering geeft u aan de werkzaamheden?  
- Hoe kunnen uw kernkwaliteiten hieraan bijdragen?  
- Concrete activiteiten (tips, plan van aanpak).  
 
Neem naar deze workshop uw things-to-do-lijst mee!  
 
 
 
 
*de training Balans in werk en privé (5 dagdelen) behandeld deze inhoud in een breder

perspectief. 

  

  

  

  

  

 Niveau: 

    

 



Train de trainer 
 
Je hebt een stevige expertise op een vakgebied, maar hoe zet je die nu 
om in een interessante workshop voor collegaõs? En gaat het trainen van 
volwassenen mij net zo goed af als het lesgeven aan een groep kinderen? 
Met dit korte ôTrain de trainerõ traject proberen we het trainerstalent in je 
boven te halen en verder te ontwikkelen, om je tot slot de spiegel voor te 
houden met de vraag: ôGa ik mijn kwaliteiten met mijn collegaõs delen via 
de Academie?õ    
 
Programma  
Dagdeel 1: Vereiste persoonlijke vaardigheden en leerdoelen  
 Omgaan met leerstijlen, het geven van feedback, managen van 

verwachtingen 
 Binden en boeien, presentatie en uitstraling  
 Persoonlijke aandachtspunten  
 Formuleren van SMART-doelen voor jouw training   
 
Dagdeel 2: Didactische werkvormen en het gebruik van hulpmiddelen  
 Wat is er nodig om de doelen te bereiken (theorie, materialen, 

oefening, praktijk)  
 Welke didactische en activerende werkvormen kan ik inzetten?  
 Uitwerken en toepassen van enkele werkvormen.  
 Welke hulpmiddelen zijn er nodig en bruikbaar?  
 
Dagdeel 3: Kennismaking met online vergaderen   
De basismogelijkheden voor interactie   
 
Dagdeel 4: Het omzetten van uw expertise naar een trainingsformat  
Het opzetten van een goed gestructureerd programma, de bijbehorende 
tijdplanning en het inbouwen van praktijkoefeningen.   
 
Dagdeel 5: Deelpresentaties van de trainingen van elkaar.  
 Een eerste oefening met een deel van je eigen presentatie voor de 

andere deelnemers.  
 Feedback geven en ontvangen, leren van elkaar.  
 
Na afloop vindt op aanvraag een korte evaluatie plaats over de kans op 
succes voor jou in je rol als trainer. 
 

Niveau: 

 

Registerleraar: 
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Train de trainer ð vervolg 
 
Heeft u al enige ervaring met het geven van trainingen en wilt u nog meer 
uit uw cursus halen? Of heeft u de basistraining Train de trainer gevolgd 
en bent u reeds in de praktijk aan de slag gegaan? In deze 
vervolgtraining is volop ruimte voor reflectie ®n voor het aanscherpen van 
uw trainersvaardigheden.  
 
We weten ®n zeggen: oefening baart kunst. Maar kunnen we deze 
leerroute krachtig aanvullen? Voorbeelden van vragen van startende 
trainers zijn òkunt u mijn training opnieuw van feedback voorzien?ó, òwat 
te doen wanneer ik stuit op flinke weerstand?ó, òwelke werkvormen kies je 
voor welk moment?ó .

Aan bovenstaande vragen komen wij in dit vervolg traject tegemoet. In vier 
bijeenkomsten van een dagdeel kunt u tevens feedback krijgen op uw manier van 
training geven en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.  

Dagdeel 1:  

- Je deelnemers met de hakken in het zand 
- Intervisie  

Dagdeel 2:  

- Helder en praktisch presenteren van lastige theorie 
- Intervisie  

Dagdeel 3:  

- Een duurzame schoolontwikkeling. Welk type training en oefening is 
dan wenselijk? 

- Intervisie  

Dagdeel 4: 

- E-learning maken en inzetten tijdens de trainingen.  

  

  

  

  

  

Niveau: 

 



Vergroot de woordenschat 
 
Een grote woordenschat is goud waard, het is een belangrijke voorwaarde 
om tot leren te komen. Op school is het belangrijk om op een structurele en 
systematische wijze aan woordenschatontwikkeling te werken. De 
leerkracht zorgt voor een aanbod van nieuwe woorden, maar ook leert het 
kinderen hoe om te gaan met een woord dat je nog niet kent. Het beste 
resultaat bereik je door op een geµntegreerde manier aan woordenschat 
te werken: het zit in alle vakken, en je oefent het speels in. 

In de training Vergroot de woordenschat staat de effectieve 
woordenschatdidactiek centraal in combinatie met het oefenen van 
leerkrachtvaardigheden. Uitgangspunt bij de training is de didactiek òMet 
Woorden in de Weeró van Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen.  

Programma 
 

De training omvat twee bijeenkomsten van 3 uur. 

Bijeenkomst 1: Kennismaken met Woordenschatontwikkeling ð de theorie 

Hoe leren kinderen woorden? 

Het huidige woordenschatonderwijs 

Oefenen met de woordenschatdidactiek òMet Woorden in de Weeró 

 

Bijeenkomst 2: Woordenschat in de school - de praktijk 

Je gaat aan de slag met een meegebracht thema voor de komende 
periode. Het selecteren van woorden: hoeveel, hoe, met welke criteria? 

Onderdelen van de Viertakt uitgewerkt en met accent op je eigen 
leerkrachtvaardigheden: voorbewerken, semantiseren, consolideren 
(onder meer: spelletjes, woordmuur, coºperatieve werkvormen). 

Mogelijkheden voor controleren.  

De training is geschikt voor leerkrachten werkzaam in de groepen 1 tot en 
met 8. 

  

  

Niveau: 

 



 

  

Verlengde instructie met de tablet 
 
Wat zou het handig zijn voor de leerling als hij/zij bij het maken van het 
schoolwerk, nog even de instructie van u terug kan luisteren en zien.  
Dat kan! En het nog eenvoudig te doen ook! Tijdens deze bijeenkomst leert 
u verschillende toepassingen kennen en maakt u uw eerste 
instructiefilmpjes. Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. De training wordt 
gegeven in de vorm van een workshop. Dus na uitleg en een korte plenaire 
demonstratie, veel zelf aan de slag in kleine groepen onder begeleiding 
met praktijkgerichte opdrachten. Na afloop neemt u uw zelf gemaakte 
instructiefilmpjes mee. Deze kunt u de volgende dag direct in uw les 
gebruiken. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coordinator, directie IB 
 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 
 

Benodigdheden: 
 Deelnemers beschikken over een tablet.  
 De benodigde accounts zijn voor aanvang van de bijeenkomst op 

de tablet ingesteld.  
 Deelnemers hebben op de tablet de rechten en beschikken over 

de accountgegevens om zelf apps toe te kunnen voegen via de 
store.  

 De tablet is voorzien van het nieuwste besturingssysteem (iOS, 
Android, of Windows).  

 De locatie beschikt over een zeer goed werkend Wifi met 
internetverbinding. De Wifi is stabiel en krachtig genoeg om door 
alle deelnemers gelijktijdig gebruikt te kunnen worden.  

 Tijdens deze sessie staat 1 platform centraal.  
 
 

Mocht de school (nog) niet over tablets en/of een Wifi-voorziening 
beschikken, dan kan men dit voor deze bijeenkomst bij ons huren. 

  

  

 Niveau: 

 



Virtual reality in de klas 

Virtual Reality (VR), ‘schijnwerkelijkheid’, het nabootsen van de werkelijke wereld. 
Het is een begrip dat we ook bij leren en opleiden steeds meer tegenkomen.  

Het is een zeer krachtig leermiddel dat steeds meer terrein wint. 
Universiteiten, ziekenhuizen, MBO en hogescholen zijn al volop aan het 
experimenteren. Het voegt een nieuwe dimensie toe door de real life 
ervaring die je kunt cre±ren. Maar ook bedrijven ontwikkelen in versneld 
tempo deze toepassing. Bij uw makelaar kunt u al even virtueel door een 
huis heen lopen, of bij het reisbureau stapt u virtueel alvast het strand op. 

Tijdens deze training, die is opgebouwd als een workshop, gaat u zelf 
ervaren wat VR is, welke meerwaarde het kan hebben voor het onderwijs, 
welke VR apps zijn er voor het onderwijs en hoe kunt u zelf eenvoudig VR 
maken.  

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coordinator, directie IB 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

Voor deze bijeenkomst moet u de beschikking hebben over een VR-bril. Deze is o.a. 

voordelig aan te schaffen bij Bol.com. 

 Niveau: 



Wat een school moet weten over pesten 
 
Alleen al door meer kennis over pesten, is dit probleem beter aan te 
pakken. Niet alleen leerkrachten, maar ook de kinderen en ouders 
hebben kennis nodig om te weten wat zij kunnen doen. Pesten nl. een 
groepsprobleem en daar zit ook de oplossing. Alle goede anti-
pestprogrammaõs gaan uit van de verschillende rollen binnen de groep 
en hoe zij elk een bijdrage kunnen leveren aan het stoppen van pesten.

Kinderen moet echter die vaardigheid geleerd worden en daarin speelt de 
leerkracht een grote rol. Een voorwaarde om pesten aan te pakken is dat 
er preventief wordt gewerkt aan een goed klassenklimaat, daar zal de 
school al op ingezet hebben. Maar zelfs als dat goed gebeurt, blijft pesten 
een probleem. Als dit probleem zich voordoet is er niet veel tijd om over 
een oplossing na te denken. Een school moet direct kunnen handelen.  
 
Na de training kun je:  

 Pestproblemen in de groep herkennen en aanpakken.  
 Lessen geven waardoor pesten opgelost wordt.  
 Op een effectieve wijze communiceren met ouders en kinderen 

waardoor pesten stopt.  
Programma: 
De trainingen duren 2 dagdelen en kunnen ook op 1 dag gegeven worden. 
Je krijgt daarbij achtergrondinformatie, werkvormen en een 
powerpointpresentatie toegestuurd die je in de klas kuny gebruiken bij de 
aanpak van pesten. 
 
Bijeenkomst 1  
In de eerste training krijg je kennis en achtergronden over pesten. Waarom 
gebeurt het, hoe ga je om met pesters, slachtoffers, meelopers, helpers en 
omstanders. Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. 
Ook de positieve groepsvorming komt aan de orde. Vervolgens gaan we 
aan de slag met de communicatie over pesten met ouders, omdat dit vaak 
met hevige emoties gepaard gaat. Hoe ga je daarmee om en bereik je 
allebei je doel. 
 
Bijeenkomst 2  
In het tweede training krijg je kennis over de aanpak van pesten, waarbij 
de groepsrollen heel nadrukkelijk terugkomen. Je leert hoe je met de klas 
het pesten heel concreet aanpakt, waardoor het stopt. Ook hoe je 
omgaat met ernstiger pestgedrag wordt geoefend. Daarbij is het goed 
communiceren met kinderen van een belangrijk onderdeel van de training. 

  

 Niveau: 

     

 

Registerleraar: 
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Wereldori±ntatie en nieuwe media 
 
Of je Aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie nu aanbiedt als 
verschillende vakgebieden of ze thematisch binnen een bepaalde context 
aan de orde stelt, verschillende nieuwe media helpen kinderen de leerstof 
eigen te maken. Denk nog maar aan het topografie oefenprogramma 
waarmee kinderen met een helikoptertje van stad naar stad moeten 
vliegen. Het bestaat inmiddels ook voor de iPad, maar stamt uit de jaren 
ô90. Of de komst van Google Earth in combinatie met het digibord. De 
wereld de klas binnenhalen leek nog nooit zo gemakkelijk. Maar we gaan 
verderé  
 
Wat dacht je er bijvoorbeeld van om met een virtual reality (VR) bril op door 
Rome te lopen, of de paleiszalen van Versailles te ontdekken? Of dichter 
bij huis een QR-code speurtocht te maken over de natuur om de school. 
We hebben tal van idee±n. We inspireren je om aan de slag te gaan. 
Samen maken we inhoud die u direct kunt gebruiken in de klas. 

  

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coordinator, directie IB 
 

Duur: 
1 bijeenkomst van 3 uur 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

 



Werken met combinatiegroepen 
 
Het werken in combinatieklassen is meer dan 2 of 3 groepen bij elkaar 
hebben. Het vraagt een organisatorisch andere aanpak en houding 
van de leerkracht. Het werken met combinatiegroepen kan ontstaan 
vanuit visie en/of vanuit noodzaak. In beide gevallen zullen school en 
leerkracht handvatten nodig hebben om met instructie, leerinhouden 
en werkvormen aan de slag te gaan.  
 
OinO-Advies biedt ondersteuning bij het werken met 
combinatiegroepen. Er worden verschillende mogelijkheden van de 
combinatiegroepen belicht. Daarbij worden de pedagogische en 
didactische voor- en nadelen uitvoerig besproken. Hiermee krijg je 
praktische handvatten om op school inhoudelijke keuzes te maken 
bij het werken met combinatiegroepen.  
 
Inhoud 
In een bijeenkomst van twee keer een halve dag komen de 
volgende onderwerpen aan bod:  

 Visie 
 Mogelijkheden met een combinatiegroep 
 Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken 
 Organisatie en didactiek  
 Ouderbetrokkenheid 
 Concrete handvatten 
 Leerlijnen 
 Instructiemogelijkheden en zelfstandig werken 
 Organisatie en didactiek  
 Plan van aanpak op leerkracht- en schoolniveau 

  

  

  

  

  

  

  

Niveau: 

   
 



Werken met meer- en hoogbegaafden 2.0 
 

Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapporté gelukkig 
weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe 
beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde 
leerlingen in je groep? Wat bied je ze aan en hoe zorg je ervoor dat ze 
daadwerkelijke leerervaringen hebben? En misschien wel de belangrijkste 
vragen: hoe houd je ze gemotiveerd voor school en leren en hoe zorg je 
ervoor dat ze hun bijzondere talenten optimaal kunnen ontwikkelen? 
 
Bijeenkomst 1 Signalering 
Hoe herken je de verschillende types (hoog)begaafde kinderen en op 
welke speel je in op hun specifieke behoeften? Hoe herken je kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk en wat is stimulerend 
signaleren? 
 
Bijeenkomst 2 Onderwijsaanbod I 
Waarom hebben (hoog)begaafde kinderen een aangepast aanbod 
nodig? Hoe kun je compacten en welke tops & flops zijn er in het land der 
verrijkingsmaterialen? Welke randvoorwaarden zijn onmisbaar om van 
compacten en verrijken een succes te maken? 
 
Bijeenkomst 3 Onderwijsaanbod II 
Hoe cre±er je zelf verrijkende opdrachten? Hoe past de begeleiding van 
pluskinderen in jouw weekplanning? Wat maakt je een goede leerkracht 
voor (hoog)begaafde leerlingen? Welke opdrachten en materialen zijn 
geschikt voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? 
 
Bijeenkomst 4 Leermotivatie 
Wat zijn de oorzaken van onderpresteren en hoe kun je een 
onderpresterende leerling helpen zijn prestaties te verbeteren? Hoe 
beµnvloedt de manier waarop je over jezelf denkt (je mindset) je motivatie 
voor leren en hoe stimuleer je een groeimindset bij kinderen? 
 
Bijeenkomst 5 Beleid, intervisie en materialen 
Hoe kom je tot een goed beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid op je 
school? De draaimolen: Intervisie voor gevorderden! Welke materialen kun 
je gebruiken bij de begeleiding van slimme kinderen? 

 

 

 Niveau: 

    

 



Werken met ontwikkelingsperspectieven 
 
Basisscholen hebben bijna allemaal veel gegevens over de prestaties en 
de ontwikkeling van hun leerlingen, maar doen daar nog weinig mee. 
Slechts een derde van de scholen gebruikt prestaties van leerlingen 
bijvoorbeeld om op het niveau van leerlingen, groepen en de school als 
geheel te bekijken hoe ontwikkelingen verlopen. Het 
ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een 
leerling te volgen maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig 
te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt.  
 
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) kan in scholen o.a. een 
bijdrage leveren aan het voorkomen van ôonderpresterenõ, doelgericht 
werken, beredeneerde keuzes in leerlijnen/ leerstof-aanbod maken, het in 
kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen en aan het verbeteren 
van het planmatig handelen in school.  
Een ontwikkelingsperspectief is het maken van een inschatting van 
ontwikkelingsmogelijkheden bij een leerling. Een ontwikkelingsperspectief is 
o.a. nodig bij LGF-leerlingen, leerlingen met een verwachte uitstroom naar 
praktijkonderwijs of VSO en leerlingen met een achterstand op ®®n of 
meerdere basisvaardigheden. 
 
Programma: 
In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen 
behandeld:  

 Waarom werken met een ontwikkelingsperspectief?  
 Een ontwikkelingsperspectief opstellen.  
 Een leerrendement vaststellen.  
 Het gebruiken van een ontwikkelingsperspectief.  
 Concrete activiteiten  

 

  

  

  

  

  

  

  

 Niveau: 

     

 



  
Zelfsturend leren  
 
In deze training word je vanuit theorie en praktijkvoorbeelden geprikkeld 
jezelf een spiegel voor te houden. Je wordt je bewust van keuzes die je tot 
nu toe gemaakt hebt. En je ziet mogelijkheden om het eigenaarschap van 
jouw leerlingen stap voor stap te vergroten.  
 
Programma:  
 
Dagdeel 1:  

 De participatieladder  

 Intrinsieke en extrinsieke motivatie  

 Flow  

 Motivatie voor het proces, voor het product en voor het klaar zijn 
met de taak  

 Autonomie in de verwerking  

 
Dagdeel 2:  

 Autonomie in het stellen van doelen  

 Succescriteria en reflectie  

 Nakijken?!  

  Kindplan  

 Groepsplan dat door de leerlingen bedacht is  

 Feedback aan jezelf en aan klasgenoten  

 
Dagdeel 3:  

 Autonomie in het groepsproces  
 Groepsregels, wie is verantwoordelijk voor het pedagogisch kli-

maat?  
 
Dagdeel 4:  

 Autonomie m.b.t. inhoudelijke doelen  

 Eigen leervragen van de leerling in relatie tot  

 

 Niveau: 

 

Registerleraar: 
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Met een Escape Classroom naar 21st Century Skills  

Hoe geef ik mijn leerkrachten inzicht in hoe vaardigheden als samen-

werkend leren, probleemoplossend handelen en kritisch denken doel-

gericht aan bod kunnen komen? Op welke manier inspireer ik het 

team om buiten de kaders van het methode-volgen te denken? Lukt 

het mijn leerkrachten om leerlingen zelf keuzes te laten maken op ba-

sis van creatieve gedachten?  

Op al deze vragen kun je ‘ja’ antwoorden met behulp van ‘De Esca-

pe Classroom’. In één dagdeel nemen we je team mee, waarbij het 

populaire fenomeen ‘Escape Room’ wordt ingezet om verbindingen 

te leggen tussen vakgebieden en leren betekenis te geven. Natuurlijk 

gaat het team ook zelf aan de slag met een Escape Classroom, die 

past binnen jullie onderwijscontext en die je al de volgende dag zelf 

uit kunt voeren! Je hoeft daarvoor geen dure investeringen te doen, 

want we werken met de materialen die op school beschikbaar zijn. 

Elke school is namelijk een schatkist aan onderwijsmaterialen, die pri-

ma in te zetten zijn binnen een Escape Classroom, op een manier die 

je voorheen nooit had bedacht.  

De workshopleider zorgt op enthousiaste en inspirerende wijze voor 

directe raakvlakken naar de onderwijspraktijk, ongeacht je schoolcon-

cept of onderwijsontwikkeling. De Escape Classroom is intussen een 

succesvol en beproefd concept bij meerdere onderwijsorganisaties en 

is bekend van het OinO-Congres 2017.  

Inhoud Workshop Escape Classroom  

• Een Escape Classroom op jouw locatie met het team  

• Zelf een Escape Classroom bouwen, passend voor jouw (jaar)

groep  

• 21e eeuwse vaardigheden als opmaat naar eigenaarschap. 

 

  



 

 Maak het mee! In het OinO-Lab  

Leerkrachten van nu staan voor de taak om 21st Century Skills bij leer-

lingen te ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kritisch denken, 

Creativiteit, Samenwerken, Communiceren, ICT-geletterdheid en Pro-

bleemoplossend vermogen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?  

Het OinO-Lab doet een beroep op jouw 21st Century Skills en daagt je 

uit om opdrachten uit te voeren die je nog niet eerder gedaan hebt. 

Met elkaar tot een goede oplossing komen, maar ook de teleurstelling 

incasseren als het net even niet lukt zoals je gepland had. Want dat er 

veel uitgeprobeerd wordt en dat er veel mis gaat, dat is een ding dat 

zeker is in het OinO-Lab.  

Maar hoe gaaf is het als jouw printje uit de 3D printer ‘rolt’ of dat er 

toch een hartje of jouw naam verschijnt op de Micro:bit. En weet je 

dat er leerkrachten en leerlingen zijn die een compleet concert weg-

gaven met behulp van de bananen en een Makey Makey?  

Dit kunnen we ook bij jou op school! Een dag of dagdeel met jullie 

leerlingen of jullie team aan de slag! Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-

den? Laat een reactie achter of mail ons!  

Want je weet: Van gelukkige leerlingen én leerkrachten leer je de 

mooiste dingen [Loesje].  



Door: Autisme Steunpunt 

Niveau: 

Registerleraar.nl: 

Gynzy training (blended) 
 
Gynzy is software die je op op alle digiborden kunt gebruiken en helpt je 
om de lessen interactiever te maken. Wil je jouw leerlingen zelfstandig aan 
de slag laten gaan met Gynzy? Dat kan met Gynzy Kids. Als leerkracht 
bepaal je de inhoud van de les, de leerlingen voeren het uit. Je hoeft niet 
te wachten op de resultaten, want deze zijn direct in te zien.  

 

ôGynzyõ wordt blended aangeboden. Blended learning is een combinatie 
van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. 
Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix 
van leren. 

Doelgroep: 
Leerkracht 

 

Duur: 
2 bijeenkomsten van 3 uur. 

 

Doel:  

 De verschillende interactieve mogelijkheden van Gynzy; 
 Lessen voorbereiden en klaarzetten;  
 Met een gemakkelijke, vrije houding het bord voor de groep 

bedienen;  
 Het bord gebruiken bij adaptief onderwijs en bij verschillende 

lesfases; 
 Leerlingen thuis of op school laten oefenen met de apps van Gynzy 

Kids. 

 

Programma: 

De training is ontworpen voor leerkrachten die de software in de les willen 
gebruiken. Tijdens de eerste bijeenkomst ga je aan de slag met de 
basisfunctionaliteiten van Gynzy. Tijdens de tweede bijeenkomst ga je 
dieper in op de verschillende mogelijkheden en toepassingen van Gynzy 
en Gynzy Kids. 

 

 
 

  

 Registerleraar.nl: 
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Studiereizen en Events OinO-Advies



De educatieve Bett reis naar Londen is 
de manier om nieuwe idee±n op te doen 
op het gebied van onderwijs en ICT. 
Je komt in aanraking met interessante 
praktijkvoorbeelden, leert van experts op 
het gebied van onderwijs en ICT en dat 
alles met als decor de wealles met als decor de wereldstad Londen. 
De reis is ook het uitgelezen moment om 

collegaõs uit eigen land en kennis en 
ervaringen te delen met elkaar.

We hebben een inspirerend programma 
voor je samengesteld met een bezoek aan 
de Bett show, een school voor primair 
onderwijs, City Learning Centres en/of
organisaties met toepassingen op het 
gebied van ICT en onderwijs. En last but 
not least behoort deelname aan het not least behoort deelname aan het 
Apple Event ook tot de mogelijkheden!

maandag 22 januari t/m 
vrijdag 26 januari 2018

Meer informatie:
eizen/

088 410 10 50.

Aanmelden:
eizen/

Londen

Aanmelden & meer informatie 
Aanmelden:
 ga naar www.oino-advies.nl/
events en schrijf je direct in. 
Meer informatie: 
voor meer informatie neem je 
contact op met: info@oino-
advies.nl of 088 410 10 50



Focus op Finland
Het onderwijs in Finland staat internationaal zeer 
goed aangeschreven. Er worden hoge eisen 
gesteld aan leerkrachten. In Finland wordt 
gewerkt volgens het principe ôgeen controle, 
maar sturingõ. Daarnaast is het Finse 
onderwijs toegankelijk. Iedeonderwijs toegankelijk. Iedereen is gelijk en 
er is veel aandacht voor de optimale 
leeromgeving van het kind. De kleinere 
klassen zorgen voor een informele sfeer en 
een open verhouding tussen leerlingen en leraren.

Aanmelden & meer informatie
Aanmelden

schrijf je direct in. 

Meer informatie
Voor informatie neem je contact op met: 

ganiseert jaarlijks een 
studiereis naar Finland. In vier dagen ontdek je 
samen met collegaõs hoe het onderwijs in 
Finland georganiseerd is.De reis naar Finland is 
de ultieme manier om idee±n op te doen en 
letterlijk verder te kijken buiten de eigen 
ggrenzen. Je komt in aanraking met interessante 
praktijkvoorbeelden, je leert van deskundigen 
ter plaatse maar ook van je reisgenoten. 

òEen zeer inspirerende studiereis! 
Ik kijk terug op een prachtige ervaring 
met een groep gemotiveerde en 
enthousiaste onderwijsmensen.ó

Finland
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Trainingsaanbod Business partners 



Autisme Belevings Circuit - ABC 

Doel  
Door het AutismeBelevingsCircuit leer je autisme kennen en ervaren. 

Inhoud  
Het AutismeBelevingsCircuit laat je door òautistische ervaringenó meemaken hoe het is om met 
autisme te leven. Probeer je eens een voorstelling te maken van wat het betekent om een 
autismespectrumstoornis te hebben. Je kunt erover lezen en leren, gesprekken voeren, maar 
ervaren is een andere manier.  
Deze workshop is een actieve en zeer toegankelijk dagdeel vol ervaringen. Het 
AutismeBelevingsCircuit bestaat uit een aantal opdrachten en werkvormen die je gaat 
uitvoeren. Er zijn doe-opdrachten en zintuigelijke ervaringen. E®n van onze medewerkers leidt 
je door het circuit heen en er is ruimte voor het delen van ervaringen. Ook worden diverse tips 
gegeven voor autismevriendelijkheid.  
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf wat je misschien al 
ooit gelezen hebt. Via negen opdrachten brengt dit AutismeBelevingsCircuit je in de 
gevoelswereld van autisme.  

Doelgroep 
Het AutismeBelevingsCircuit is er voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Wij 
richten ons vooral op mensen uit het onderwijs, maar kunnen de training ook aan groepen 
bieden.  

Materiaal  
Cursusmapje met informatie. 

Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant 

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



Autisme en gesprekstechnieken 

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over het 
voeren van gesprekken met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de studiedag wordt 
het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. Er is voldoende ruimte 
om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.  
 
Doelen  
 Je krijgt meer zicht op de specifieke communicatie met leerlingen met ASS.  
 Je leert meerdere strategie±n kennen vanuit kennis en oefening.  
 
Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om oplossingsgerichte 
gesprekken te voeren met leerlingen met ASS.  
 
Inhoud  
Als je vaker gesprekken voert met leerlingen en jongeren met ASS en daar vaardiger in wil worden is dit 
een passende studiedag. Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS vraagt om een passende 
communicatie. Een goede communicatie is belangrijk om goed te kunnen ondersteunen. Gesprekken 
met kinderen en jongeren met ASS verlopen niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze studiedag maak je 
kennis met de achtergrond en met vier strategie±n om verduidelijkende en oplossingsgerichte gesprekken 
te voeren.  
We verwachten dat mensen enigszins basiskennis hebben over autisme, bijvoorbeeld door het volgen van 
een studiedag Leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs of de studiedag Leerlingen met ASS in het 
primair onderwijs. In de studiedag wordt het kader geschetst aan de hand van informatie over autisme en 
communicatie en de specifieke aandachtspunten bij kinderen en jongeren met ASS.  
Alles gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. De cursisten krijgen, als zij willen, ook de kans 
om te oefenen met een eigen casus. 
 
 Waarom verlopen deze gesprekken anders?  
 Wat is je rol als gespreksleider?  
 Wat heeft de leerling met ASS nodig?  
 Wat is dan de houding die je het beste aan kunt nemen?  
 Wanneer gebruik je welke methodiek?  
 Wanneer gebruik je het niet?  
 Wat zijn de aandachtspunten?  
 Wat zijn goede vragen?  
 Vier strategie±n die geoefend worden in kleine groepjes.  
 
Doelgroep  
Leerkrachten, mentoren, intern begeleiders en leerlingbegeleiders met basiskennis over en ervaring met 
leerlingen met ASS. De groepen zullen bestaan uit maximaal 16 personen zodat er goede interactie 
mogelijk is.  
 
Materiaal  
Cursusmap met informatie.  
 
Beoordeling 
Deelnemers ontvangen een certificaat. 
Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 6 registeruren. 
 
Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant  
 

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 

http://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-het-voortgezet-onderwijs
http://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-het-primair-onderwijs
http://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/leerlingen-met-ass-het-primair-onderwijs


 
 Autisme enéSocratische gesprekken 

Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS vraagt om een passende communicatie. Een goede 
communicatie is belangrijk om goed te kunnen ondersteunen. Gesprekken met kinderen en 
jongeren met een autismespectrumstoornis verlopen niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze 
workshop maak je kennis met ®®n manier om oplossingsgericht en uitgaande van de leerling 
gesprekken te voeren.  
 
 
We verwachten dat mensen enigszins basiskennis hebben over autisme, bijv. door het volgen van 
een basisscholing of het dagdeel ôAutistisch denkenõ en de workshop ôAutisme ené gesprekken.õ  
In de workshop wordt kort het kader geschetst aan de hand van informatie over autisme en 
communicatie en de specifieke aandachtspunten bij kinderen en jongeren met een 
autismespectrumstoornissen. Dan wordt er uitleg gegeven over socratische gespreksvoering.  
 
 Wanneer gebruik je deze methodiek?  
 Wanneer gebruik je het niet?  
 Wat zijn de aandachtspunten?  
 Wat zijn goede vragen?  
 Wat is je rol als gespreksleider?  
 Wat is dan de houding die je het beste aan kunt nemen?  

 
Alles aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Er wordt tijdens de workshop geoefend in kleine 
groepjes en je krijgt tips en feedback van de cursusleider.  
De cursisten krijgen, als zij willen, ook de kans om te oefenen met een eigen casus.  
 
 
Doelgroep:  
Docenten ,mentoren, IB-ers, leerlingbegeleiders met basiskennis over en ervaring met leerlingen met 
autismespectrumstoornissen (ASS) vanaf ongeveer 8 jaar.  
Doel: Je voelt je vaardig in gespreksvoering, door het stellen van Socratische vragen, met kinderen 
en jongeren met autismespectrumstoornissen.  
 
 
Programma  
Na uitleg over autisme en communicatie en specifieke aandachtspunten bij kinderen en jongeren 
met autismespectrumstoornissen volgt uitleg over de Socratische gespreksvoering.  
Er wordt geoefend en teruggekoppeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



Leerlingen met autisme in het ZML-onderwijs 
 

Doel  
 Kennis opdoen over kenmerken van autisme in combinatie met een verstandelijke beperking;  
 Inzicht krijgen in specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen;  
 Verkrijgen van kennis en praktische handreikingen:  
 Hoe kan de docent het beste handelen?  
 Hoe verklaren we gedrag van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)?  
 Hoe reageren we op gedrag van leerlingen met ASS?  
 
Inhoud  
Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme vraagt om voldoende expertise bij de professionals. Kennis 
is belangrijk om gedrag te begrijpen en passend onderwijs te bieden. In de cursus leren we je wat autisme 
is en maken we een vertaling naar de dagelijkse onderwijspraktijk.  
Door autistisch te leren denken, ontstaat meer inzicht en begrip voor leerlingen met autisme. Er worden 
handvatten gegeven voor het bieden van structuur, de communicatie, de sociale omgang en ômoeilijkõ 
gedrag. We geven zoveel mogelijk handreikingen vanuit onze visie en ingebrachte casuµstiek. Door 
oefeningen en het volgen van een casus, wordt er een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk in de 
zml-school.  
Na de cursus heb je meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van 
de leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking vorm te kunnen geven.  
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten:  
1. Algemene kennis over en visie op Autismespectrumstoornissen;  
2. Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en structuur bieden;  
3. Individuele begeleiding en communicatie;  
4. Sociale omgang;  
5. Complex gedrag en casuµstiek;  
6. Terugkombijeenkomst.  
 
Doelgroep  
Voor docenten, mentoren, klassen- en onderwijsassistenten, intern begeleiders en zorgcoºrdinatoren. De 
groepen kunnen uit 10 tot 15 personen bestaan uit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
voor ZML.  
Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat de cursus een praktisch karakter heeft, is het wenselijk dat je 
in je werk te maken hebt met leerlingen met autisme.  
 
Materiaal  
Literatuur: een reader en een boekje aangeleverd door het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.  
 
Beoordeling  
We verstrekken een bewijs van deelname bij minimaal 80% aanwezigheid.  
 
Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 

Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



 
 
 

Autistisch denken 

 
Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS vraagt om voldoende kennis bij de professionals. Kennis is 
belangrijk om gedrag te begrijpen en passend onderwijs te bieden. Iedereen die werkt in het 
onderwijs komt in aanraking met leerlingen met  ASS. Daarom is het van belang dat iedereen weet 
wat ASS inhoudt en waar de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen uit kan bestaan. 
 
 
In de scholing wordt recente kennis m.b.t. autismespectrumstoornissen behandeld en een vertaling 
gemaakt naar de dagelijkse onderwijspraktijk.  
Wat weten we over ASS? 
Hoe nemen deze leerlingen waar en hoe denken zij? 
Wat zijn specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen? 
Hoe kan de docent hieraan het beste tegemoet komen?  
Door  autistisch te leren denken ontstaat meer inzicht en begrip voor leerlingen met 
autismespectrumstoornissen. Er worden zoveel mogelijk praktische handreikingen gegeven. 
 
 
Doelgroep 
De bijeenkomst  is bedoeld voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, IB-ers en 
zorgcoºrdinatoren uit PO, VO, SBO en V(S)O, die te maken hebben met leerlingen met 
autismespectrumstoornissen (ASS) 
 
 
Doel 
De professional heeft meer kennis en inzicht om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen 
met ASS vorm te kunnen geven 
 
 
Programma 
Theorie en filmpjes over ASS 
Leerlingen met ASS in het onderwijs 
Praktische handreikingen 

Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant  

 
 
 
 

          Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 

 



 
 
 

 Rekenen is leuk met Numicon 
 
 
 
 
Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ôordenenõ naar het ôleren 
rekenenõ. De methode Numicon doet dit door een methodische mutisensorische aanpak, met vormen, 
cusinaire en taal. 
Kinderen leren systematisch, mentale handelingen verrichten, die een bijdrage leveren in het inbeelden 
van getallen waardoor de structuur van het getalsysteem beter kan worden doorzien. 
 
Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en 
voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt 
gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Zelfs de meest zwakke rekenaars 
krijgen weer zin in rekenen en roepen: ôOh, zit het zoõ! 
 
Doelgroep 
Trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten, internbegeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor begeleiders van peuterspeelzalen 
raden we de training ôKennismaken met Numiconõ aan. 
 
Doel 
Met de trainingen ben je in staat om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. Kinderen ontwikkelen 
spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen. Het 
materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd 
van 3 jaar. 
 
Programma 
Wij bieden 2 trainingen aan ôKennismaken met Numiconõ en ôVerder met Numiconõ 
 
Kennismaken met Numicon 

 Introductie van het materiaal 
 Leren werken met Numicon in 
 kleine groepjes 
 Numicon op het digibord 

 
Verder met Numicon 

 Inzetten van het assessment voor 
 kinderen met rekenproblemen 
 Nederlandse rekenmethoden met 
 hun rekenstrategie±n 
 Rekenstrategie±n aanleren met 
 behulp van het materiaal van 
 Delen van ervaringen 

 
Bij deelname aan de training Verder met Numicon is het wenselijk om de eerste training gevolgd te 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 

 



 

                    Met autisme in het basisonderwijs 
               (blended-learning) 

Doel  

 de koppeling naar de eigen praktijk van iedere dag staat voorop;  

 recente kennis over autismespectrumstoornissen doornemen en een vertaling maken naar de 

dagelijkse onderwijspraktijk;  

 samen leren en uitwisselen van ervaringen.  

 

Inhoud  

Blended-learning cursus: ®®n opstartbijeenkomst, drie intervisiebijeenkomsten, afgewisseld met 

zelfstudie via E-learning en een werkboek.  

We werken met drie themaõs:  

1. communicatie en interactie;  

2. leren met autisme;  

3. aan de slag met gedrag.  

 

Doelgroep  

Basiscursus voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en zorgcoºrdinatoren in het 

primair onderwijs en speciaal onderwijs.  

Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat de cursus een praktisch karakter heeft, is het wenselijk dat 

je in je werk te maken hebt met leerlingen met autisme.  

 
Tijdsduur  

£®n startbijeenkomst van ®®n uur.  

Drie intervisiebijeenkomsten van twee uur.  

Tijdinvestering: minimaal negen uur zelfstudie.  

 
Materiaal  

Iedere cursist krijgt drie weken voor de startdatum een cursusboek, inloggegevens voor toegang tot de 

digitale leeromgeving en een eerste opdracht voor de startbijeenkomst. 

  

Beoordeling  

Deelnemers krijgen bij voldoende deelname een certificaat.  

De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht. Als je eenmaal afwezig bent krijg je een vervangende 

opdracht. Ben je tweemaal afwezig kan het zijn dat je geen certificaat ontvangt. 

Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 15 registeruren.  

 
Trainers  

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.  

 
Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 

Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



Met autisme in het voortgezet onderwijs 
                        (blended-learning) 

Doel  
 De koppeling naar de eigen praktijk van iedere dag staat voorop.  
 Recente kennis over autismespectrumstoornissen (autisme) doornemen en een vertaling maken 
naar de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 Samen leren en uitwisselen van ervaringen.  
 
Inhoud  
Blended-learning cursus: ®®n opstartbijeenkomst, drie intervisiebijeenkomsten, afgewisseld met 
zelfstudie via E-learning en een werkboek.  
We behandelen drie thema's:  
1. communicatie en interactie;  
2. leren met autisme;  
3. aan de slag met gedrag.  
 
Doelgroep  
Basiscursus voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en zorgcoºrdinatoren in 
het voortgezet (speciaal) onderwijs. Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat de cursus een 
praktisch karakter heeft, is het wenselijk dat je in je werk te maken hebt met leerlingen met autisme.  
 
Tijdsduur  
£®n startbijeenkomst van 1 uur drie intervisiebijeenkomsten van 2 uur  
Tijdinvestering: minimaal negen uur zelfstudie.  
 
Materiaal  
Iedere cursist krijgt drie weken voor de startdatum een cursusboek, inloggegevens voor toegang tot de 
digitale leeromgeving en een eerste opdracht voor de startbijeenkomst.  
 
Beoordeling  
Deelnemers krijgen bij voldoende deelname een certificaat.  
De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht. Als je ®®n keer afwezig bent tijdens zo'n bijeenkomst, volgt een 
vervangende opdracht. Ben je tweemaal afwezig kan het zijn dat je geen certificaat ontvangt.  
Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 15 registeruren. 
 
Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant  

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



 Leerlingen met ASS in de overgang van PO naar VO 
 

 
 
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over leerlingen met een 
autismespectrumstoornis (ASS) in de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs 
(VO). Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS 
concreet gemaakt. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.  
 
Doel  
 Je krijgt meer inzicht in en begrip voor wat deze verandering betekent voor leerlingen met ASS.  
 Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om de overgang van 
 PO naar VO voor leerlingen met ASS vorm te kunnen geven.  
 Je vergroot je kennis over ASS. Tijdens deze dag wordt die kennis ingezet om concrete handvatten 
 te bespreken en te oefenen.  
 De scholing is op de praktijk gericht.  
 
Inhoud  
Onderwerpen die aan bod komen tijden de studiedag:  
 Onderzoek naar deze overgang  
 Autisme en transities  
 Hoe bereid je voor op de overstap?  
 Wat is een goede overdracht?  
 De rol van ouders  
 Hoe ontvang je een leerling in het VO?  
 Hoe volg je de leerling in het VO?  
 Casuµstiek  
 
Wij streven er naar zoveel mogelijk praktische handreikingen te geven vanuit kennis, 
visie en praktijkvoorbeelden. Je wordt daarom gevraagd van tevoren een casus of 
werkvraag aan te leveren. 
 
Doelgroep  
Voor intern begeleiders, leerkrachten, zorgcoºrdinatoren, docenten en leerlingbegeleiders uit zowel 
PO als VO. De groepen bestaan uit maximaal 16 personen, zodat er goede interactie mogelijk is.  
 
Materiaal  
Cursusmapje met informatie.  
 
Trainers  
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant  

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



     Leerlingen met Autismespectrumstoornissen 
in het onderwijs

Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS vraagt om voldoende kennis bij de professionals. Kennis 
is belangrijk om gedrag te begrijpen en passend onderwijs te bieden. Deze kennis zal via de 
scholing en reader worden opgedaan. De koppeling naar de eigen praktijk gebeurt via het volgen 
van een casus en oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten. Zo wordt het concreet en 
praktisch. 

In de scholing wordt recente kennis m.b.t. autismespectrumstoornissen behandeld en een vertaling 
gemaakt naar de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 Wat weten we over ASS?
 Wat zijn specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen?
 Hoe kan de docent hieraan het beste tegemoet komen?
 Hoe verklaren we gedrag van leerlingen met ASS?
 Hoe reageren we op gedrag?
 Door autistisch te leren denken ontstaat meer inzicht en begrip voor leerlingen met

autismespectrumstoornissen. Er worden concrete handvatten gegeven voor het bieden van
structuur, de communicatie, de sociale omgang en ômoeilijkõ gedrag. Er worden zoveel mogelijk
praktische handreikingen gegeven vanuit onze visie en ingebrachte casuµstiek. Door middel van
oefeningen en het volgen van een casus, wordt er een koppeling gemaakt naar de eigen
praktijk.

Doelgroep 
De scholing is bedoeld voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, IB-ers en zorgcoºrdinatoren 
uit PO, VO, SBO en V(S)O 

Doel 
De professional heeft meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding 
van de leerlingen met ASS vorm te kunnen geven. 

Programma 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: 
1. Algemene kennis over en visie op Autismespectrumstoornissen
2. Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en structuur bieden
3. Individuele begeleiding en communicatie
4. Sociale omgang
5. òMoeilijk gedragó en casuµstiek
6. Terugkombijeenkomst/ intervisie

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



Autisme en meisjes (lezing)

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten - www.oino-advies.nl

Autisme bij meisjes uit zich vaak anders dan bij jongens. Over autisme bij meisjes is echter 
nog niet zoveel bekend. Zo zijn de gefixeerde interesses vaak anders en zijn meisjes met 
autisme meer geneigd zich sociaal gezien aan te passen aan de andere kinderen. Tijdens 
deze lezing wordt ingegaan op de verschillen tussen jongens en meisjes met autisme en de 
gevolgen voor de dagelijkse praktijk. 

In deze lezing gaat het over het verschil tussen jongens en met meisjes met autisme, de 
prevalentie, pesten, anders zijn, co-morbiditeit, omgeving in beschermende factoren. Hoe 
ga je er dan mee om thuis en op school? Hoe geef je het kind en de jongere de juiste 
ondersteuning? 

Na de lezing ben je goed geµnformeerd over het specifieke van autisme bij meisjes en op 
welke manier dit vaak extra aandacht vraagt. 

De lezing is gemaakt en wordt gegeven door een medewerker van het Autisme Steunpunt 
Zuidoost-Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra). 

Doelgroep  
Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening en Ouders 

http://www.oino-advies.nl/


Autisme en motivatie (Lezing)

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten - www.oino-advies.nl

Een avond voor ouders en docenten die in hun omgeving te maken hebben met kinderen 
met een autismespectrumstoornis (ASS). Deze kinderen kunnen ongemotiveerd overkomen, 
tot ergernis van ouders en leerkrachten. Maar is het gemotiveerdheid of zit daar mogelijk iets 
anders onder? Wat zorgt er voor dat de kinderen niet reageren, onderuitgezakt zitten, werk 
niet inleveren of niets doen aan huiswerk? Welke componenten zorgen er voor dat iemand 
gemotiveerd wordt? Hoe krijg je hem of haar weer bij de les? 

Motivatie is een belangrijke drijfveer in ons leven. Bij mensen met autisme vraagt het vaak 
extra aandacht, ondersteuning en begeleiding om die te ontdekken, aan te wakken en 
effectief in te zetten. 
Hoe ga je er daar mee om thuis en op school? Hoe geef je het kind en de jongere de juiste 
ondersteuning? 

Na de lezing ben je goed geµnformeerd over het specifieke aanspreken van de motivatie 
van mensen met autisme en op welke manier dit vaak extra aandacht vraagt.  

De lezing is gemaakt en wordt gegeven door een medewerker van het Autisme Steunpunt 
Zuidoost-Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra). 

Doelgroep  
Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening en ouders 

http://www.oino-advies.nl/


Executieve functies (lezing)

Autisme Steunpunt is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten - www.oino-advies.nl

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met plannen, organiseren, beginnen en stoppen. 
Ze krijgen hun schoolwerk niet op orde, of kunnen zich niet beheersen als ze boos worden. Dit 
kan wijzen op problemen in de executieve functies. 

In deze lezing hoor je wat we onder executieve functies verstaan. Hoe onderzoek je ze? Hoe 
ga je er dan mee om thuis en op school? Hoe geef je het kind en de jongere de 
ondersteuning om hier in te leren? 

Na de lezing ben je goed geµnformeerd over wat executieve functies zijn en waar om deze 
vaak extra aandacht vragen bij mensen met ass.  

De lezing wordt gegeven door een medewerker van het Autisme Steunpunt Zuidoost-
Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra). 

Doelgroep  
Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening en Ouders 

http://www.oino-advies.nl/


Dash en Dot 

Leren programmeren op de basisschool 
Codevaardig ontwikkelt lesmateriaal dat in combinatie met Dash en Dot zorgt voor een superleuke en 
actieve introductie in programmeren en gestructureerd problemen oplossen. Het biedt daarmee een 
invulling aan een van de leerdoelen van de toekomst: computational thinking.  

Codevaardig krijgt veel positieve reacties op hun aanpak. Het lesmateriaal is uniek in zijn soort omdat 
de gemaakte programmaõs niet iets virtueels op een beeldscherm in werking zetten, maar de robots 
Dash en Dot! Kinderen zien hierdoor heel concreet of de gemaakte code het gewenste resultaat 
heeft.  

En actief leren werkt niet alleen beter, het is ook nog eens veel leuker! 

Het lespakket is zo samengesteld dat het passende uitdagingen biedt voor alle kinderen vanaf 4 jaar. 
De kleinsten besturen Dash als een op afstand bestuurbare auto en leren spelenderwijs al enkele 
basisconcepten. De oudere kinderen gaan aan de slag met de app Blockly waarbij codeblokjes als in 
een legpuzzel aan elkaar geklikt worden om een programma te maken.  

Uitdagend 
Het lesprogramma van Codevaardig heeft zeven verschillende levels met oplopende 
moeilijkheidsgraad. Binnen alle levels zijn voldoende lessen om er voor te zorgen dat leerlingen goed 
uit de voeten kunnen op hun eigen niveau. Ook worden er regelmatig nieuwe lessen toegevoegd. 
Om gebruik te maken van de volledige mogelijkheden van Dash en Dot worden in sommige lessen 
specifieke hulpmiddelen gebruikt zoals bijvoorbeeld bepaalde LEGO blokjes. Codevaardig heeft 
speciaal voor de lesmethode een materialenkist ontwikkeld zodat u altijd alles bij de hand heeft.  
En wilt u de codeer vaardigheden van uw leraren even bijspijkeren voordat ze met Dash en Dot voor 
de klas staan? Dan biedt Codevaardig een leuke workshop zodat iedereen goed voorbereid aan de 
slag kan. 



       Hoe zet ik Dash en Dot in op mijn school? 

Hoe pak je dit aan? Met het lesmateriaal van Codevaardig! 

Voorbeeldschool 1  

Wens van de school:  

Op basisschool de Borg hebben ze 16 groepen. De leerkrachten willen graag aan alle kinderen, van groep 1 t/m 

8, programmeerles gaan geven. Dit willen ze doen in 2 periodes van 3 weken per jaar. In elke klas zijn 3 iPads 

aanwezig.  

Hoe wordt dit georganiseerd?  

Augustus - aanschaf en workshop: 
6 Wonderpacks  

2 materiaalkisten  

1 lesabonnement op Codevaardig  

1 introductieworkshop voor alle leraren 

September - Januari:  
elke 3 weken 2 nieuwe klassen  

eerst overal de klassikale lessen  

daarna in groepjes van 3 aan de slag tijdens het weektaakwerk en het keuzemoment 

Januari – Juli:  
Weer elke 3 weken 2 nieuwe klassen  

Onderbouwgroepen werken zelfstandig aan de levels 1 t/m 3  

Bovenbouwgroepen gaan zelfstandig met de levels 3 t/m 7 aan de slag 

Coachende rol voor de leerkracht  

Voorbeeldschool 2 

Wens van de school: 

Op de basisschool De Bron willen de leerkrachten dat het programmeren in groep 6 wordt aangeboden door het 

hele jaar heen. Er zijn 2 Android tablets aanwezig.  

Hoe wordt dit georganiseerd? 

Aanschaf:  
2 Wonderpacks  
1 Materialenkist  

Lesmateriaal van Codevaardig  

Aanpak:  
Begin met klassikale startles  
In groepjes van 3 aan de slag met de zelfstandige kaarten van levels 1-2 (kan vlot)  
Klassikale lessen 2 en 3 als de leerlingen er aan toe zijn  
Leerlingen gaan individueel verder met de lessen van levels 3 t/m 7 (eigen niveau en tempo)  
Geregeld presentatiemomenten voor de klas, de school of de ouders (een zelfbedacht avontuur met Dash en 
Dot, een zelf gecomponeerd muziekstuk, etc) 

      Codevaardig is een business partner van OinO-Advies 
Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten ð www.oino-advies.nl 



           Klass-e! 

Met Klass-e bepaal je zelf het moment en plaats van nascholen. Optimale flexibiliteit dus! Door deze 
vorm van individueel afstandsonderwijs hoef je geen hoge kosten te maken voor bezoek aan 
symposia, workshops of congressen. 

Een mooie combinatie van een boekje en een e-learning waarvan de inhoud gelijk is. Hiermee heb
je de keuze om eerst de kennis vanuit het boekje tot je te nemen, of gelijk te beginnen aan de
e-learning. De afsluitende toets maak je wel altijd online. Bij een voldoende resultaat, ontvang je
direct een digitaal certificaat. Na afloop van elk programma weet je niet alleen inhoudelijk alles
over het onderwerp, maar krijg je ook bruikbare tips mee voor in de klas.

De voordelen van Klass-e!: 
• Mooie combinatie van een boekje en een e-learning
• Zelf het moment bepalen van nascholen
• Elk programma geaccrediteerd met 5 nascholingspunten
• Actuele, praktijkgerichte programma's van hoog niveau
• Per schooljaar 4 nieuwe programma's
• Toegang tot alle eerder uitgekomen e-learnings!
• Gemaakt door vakgenoten
• Onafhankelijk
• Leuk om te doen

De programma's van Klass-e!
• Ik zie, ik zie disleksie
• ADHD en ander opvallend gedrag
• Regie over sociale media
• Wat je moet weten over het kinderbrein
• Hoogbegaafdheid
• Van feedback naar feedforward
• Houd jongens bij de les
• Ken je lichaamstaal
• Betrokken ouders, gemotiveerde kinderen
• Pesten: niet in mijn klas
• Aan de slag met cultuurverschillen
• Techniek en wetenschap: niet moeilijk, maar uitdagend
• Werkdruk de baas!



D-dep is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten – www.oino-advies.nl 

Stevig aan de start 

Het eerste jaar in het onderwijs is een jaar vol ervaringen. Nadat je enthousiast van de 
lerarenopleiding bent gekomen, sta je dan eindelijk echt zelf voor de klas. Vakinhoudelijk 
en pedagogisch heb je een stevige bagage meegekregen maar hoe houd je jezelf 
staande in het krachtenveld van ouders, kinderen, collega’s en leidinggevenden? Met 
alles wat er op je af komt zijn de eerste jaren een behoorlijke rodelbaan van ervaringen. 
Hoe blijf je in control en in je element? Wat kun je zelf doen om sturing te geven aan alles 
en iedereen die op je afkomt? En hoe kun je in goed contact blijven met jezelf en je 
omgeving, zodat je met plezier en succes blijft werken?

Tijdens deze meerdaagse training gaan we aan de slag met moeilijke situaties die starters 
vaak ervaren in het onderwijs . We gaan oefenen met vaardigheden om succesvol te 
kunnen communiceren en handelen in deze situaties. 
Door heel gericht te oefenen in een veilige setting ga je ervaren dat je je persoonlijke 
kracht beter leert kennen en dat je weet hoe je deze effectief in kunt zetten. De vertaling 
naar de echte praktijk treed jij vervolgens vol zelfvertrouwen en swingend tegemoet.
 

Doelgroep: Startende leerkrachten en zij-instromers (max 10 deelnemers)

Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur

Dagdeel 1
Over ‘nee’ zeggen, grenzen bewaken en assertiviteit.

Dagdeel 2
Over het succesvol communiceren met 'lastige' ouders en over het omgaan met 
weerstanden in het algemeen

Dagdeel 3
Over feedback geven en ontvangen.
Waarom is dat nodig en hoe doe je dat op een constructieve en effectieve manier?

Dagdeel 4
Over het leren kennen van je eigen communicatiestijl en over hoe je succesvol kunt 
communiceren met collega's die een andere stijl hebben (ook die ene irritante collega)

Dagdeel 5
Terugkombijeenkomst na 3 tot 4 maanden
Vanwege het persoonlijke karakter van deze training wordt er gewerkt met een maximum 
van 10 deelnemers. 



Executieve functies, wat kunnen we 
hiermee?  

(Docenttalent) Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen (functies), die belangrijk zijn 

voor het uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht gedrag. 

Executieve functies omvatten het vermogen om: 

• Weerstand te bieden aan impulsen.

• Efficiënte plannen te maken.

• Om te gaan met veranderingen.

• Actief je geheugen te gebruiken.

• Inzicht te hebben in je eigen gedrag en houding.

• Effectief om te gaan met emoties.

Het zijn vaardigheden die ons in staat stellen ons gedrag goed te organiseren, zodat 

verschillende taken lukken. Hierbij kunnen we denken aan op tijd komen, je tas kunnen 

inpakken en je kunnen concentreren op een taak. Het kan zijn dat er bij kinderen iets mis 

gaat met deze vaardigheden en zij niet goed in staat zijn hun gedrag in goede banen te 

leiden. Dit uit zich bijvoorbeeld in impulsiviteit, chaotisch zijn, niet tot werken kunnen komen, 

lage scores, terwijl ze wel een gemiddeld tot hoog IQ hebben. Tijd om in actie te komen en 

niet een kind te labelen met een stoornis, zoals ADHD. 

De executieve functies bepalen in hoge mate het schoolsucces. Misschien zelfs wel meer 

dan de intelligentie. 

Onderdelen:

- Een overzicht van de verschillende executieve functies.

- Handreikingen voor het kunnen bepalen van sterke en zwakke kanten van de executieve

functies bij kinderen.

- Handvatten om de verschillende executieve functies te stimuleren.

Doel en resultaat

De training geeft inzicht in wat executieve functies zijn en hoe een leerkracht deze kan

gebruiken in de klas. De moeilijkheden per stoornis en per kind verschillen in de klas, maar er

is zeker een algemeen beeld te schetsen. Door te kijken naar executieve functies krijgt men

inzicht in- en begrip voor problemen die kinderen met bijvoorbeeld ADHD, ASS en

Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) hebben en zijn er vele mogelijkheden

voor een passende aanpak per kind.

Doelgroep

Leerkrachten

Aantal bijeenkomsten 
Één  

http://www.oino-advies.nl/


Werken vanuit passie, de werkdruk 
voorbij 

(Docenttalent) Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Veel onderwijsprofessionals ervaren werkdruk. Uit vele onderzoeken blijkt ook dat het beroep 

‘leerkracht’ één van de meest stressvolle beroepen is.  Over de werkdruk en piekbelasting in 

het onderwijs wordt dan ook veel geschreven. De belangrijkste vraag die veel leerkrachten 

zichzelf stellen: ‘Wat kan ik doen om de ervaren werkdruk/stress te verminderen?’ 

Als mensen het over werkdruk hebben is het belangrijk een onderscheid te maken in ‘het 

druk hebben’ of het ervaren van stress. Het druk hebben is niet hetzelfde als stress hebben. 

Wanneer je het druk hebt, kan je nog steeds leren en ontwikkelen en vanuit passie je vak 

uitvoeren. Dat is bij het ervaren van stress anders. Uit breinonderzoek blijkt: stress en leren 

gaan onmogelijk samen. Maar wat is dan precies stress? Wanneer wordt dit ervaren? Wat 

gebeurt er dan met iemand en hoe beïnvloedt dit zijn interactie met de omgeving? 

Om stress te kunnen verminderen is het belangrijk dat een leerkracht zich meer bewust wordt 

van zijn eigen interne dynamiek. Wat gebeurt er tijdens het werk als leerkracht wanneer het 

drukker of moeilijker wordt? Wat voelt, denkt én besluit hij dan? 

Wanneer een leerkracht met afstand leert kijken naar zijn eigen gedrag en dat van zijn team 

kunnen er stappen worden gemaakt om een ervaren gevoel van werkdruk te verminderen. 

In de training staat deze zelfkennis en het handelen van hieruit centraal. Dit wordt gedaan 

aan de hand van voorbeelden uit de (eigen) onderwijspraktijk. 

Onderdelen: 

• Wat is stress?

• De interne dynamiek: herkennen van stress.

• Voorkomen en verminderen van gevoelens van stress.

Doel en resultaat: 

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om ervaren werkdruk/stress te 

verminderen. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 
Één  

http://www.oino-advies.nl/


   Ouderbetrokkenheid 

(Docenttalent) Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

In deze training leert de leerkracht en/of het schoolteam vanuit verschillende uitgangspunten 

een gelijkwaardige samenwerking met ouders vorm te geven. Een goede relatie tussen 

ouders en school is hierbij essentieel. De vraag is: ‘Hoe kan deze relatie vanuit de school 

worden versterkt? 

Een positieve ouder-schoolverhouding leidt tot vergroting van de leerresultaten en het 

welbevinden van het kind. Echter is een goede samenwerking tussen ouders en school niet 

altijd vanzelfsprekend. Door met elkaar samen te werken kunnen elkaars invloeden worden 

versterkt en aangevuld met als doel het leer- en ontwikkelingsproces van het kind te 

optimaliseren; er kan dan gesproken worden over educatief partnerschap. Om dit te kunnen 

verwezenlijken zullen ouders genoeg betrokken moeten worden bij de school. 

Onderdelen: 

• Wat is ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap? Wat zijn essentiële aspecten in de

samenwerking met ouders?

• Van theorie naar praktijk. Wat betekent dit voor mij als leerkracht en voor ons schoolteam?

Op welke manier willen we de samenwerking met ouders vormgeven en welke visie

hebben we op deze samenwerking?

• Ouderbetrokkenheid in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt

gekeken welke aanpak mogelijk is om verder vorm te geven. Welke stappen zijn nodig om

te zetten? Welke attitude en vaardigheden vraagt dit?

Doel en resultaat 

In deze training krijgt de leerkracht en/of het schoolteam antwoord op de vraag: ‘Wat is 

ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap?’ Daarnaast worden de essentiële aspecten 

in de samenwerking met ouders besproken en vertaald naar de onderwijspraktijk. Wat 

betekent dit op school- en leerkrachtniveau? Samen wordt de gezamenlijke visie 

geformuleerd en besproken op welke manier de samenwerking met ouders wordt 

vormgegeven. Welke stappen, attitude en vaardigheden zijn hiervoor nodig? 

Doelgroep 

Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 
Éen 

http://www.oino-advies.nl/


 Werken vanuit een groei mindset 

(Docenttalent) Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Iedereen heeft een overtuiging (mindset) over zijn of haar eigen kwaliteiten, intelligentie en 

ontwikkeling. Die overtuiging kan je ontwikkeling enorm stimuleren of juist belemmeren. 

Tijdens deze training maakt de leerkracht kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. De 

leerkracht leert waarom sommige kinderen of volwassenen genieten van uitdagingen, hard 

werken voor hun doelen en zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl 

anderen het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en zich dom voelen wanneer ze 

hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. 

Tevens wordt middels enkele oefeningen de eigen mindset ervaren. De leerkracht krijgt 

handvatten aangeboden hoe hij een groei mindset bij kinderen en zichtzelf kan stimuleren 

en bekrachtigen. 

Onderdelen: 

• De mindsettheorie van Carol Dweck.

• De eigen mindset onderzoeken.

• Tips en tools om een groei mindset bij leerlingen te ontwikkelen en stimuleren.

Doel en resultaat: 

Aan het eind van deze training weet de leerkracht wat het verschil is tussen een statische 

mindset en een groei mindset. Tevens weet de leerkracht hoe hij met de juiste instelling 

persoonlijke en professionele doelen kan bereiken. Tot slot wordt stilgestaan bij het motiveren 

en stimuleren van leerlingen om hun leerprestaties te verbeteren, want het hebben van 

talent is hierbij slechts het startpunt. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

• De groei mindset vanuit de theorie van Carol Dweck herkennen en stimuleren.

• De eigen mindset herkennen en zich hier bewust van zijn.

• Gerichte feedback en complimenten geven vanuit de groei mindset.

geformuleerd en besproken op welke manier de samenwerking met ouders wordt 

vormgegeven. Welke stappen, attitude en vaardigheden zijn hiervoor nodig? 

Doelgroep 

Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 

Éen 

http://www.oino-advies.nl/


 Verras je klas – Activerende werkvorm 

(Docenttalent) Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Een goede werksfeer en betrokken leerlingen is wat elke leerkracht graag ziet. Toch kan het behoorlijk 

lastig zijn om de aandacht van kinderen langere tijd vast te houden. Afwisseling is hierbij cruciaal. 

Deze praktische cursus benadrukt het belang van uitdagende werkvormen, maar ook de kracht van 

complimenteren en belonen. Gedurende de training worden vele werkvormen toegelicht en geoefend. 

Door het bestuderen van verschillende educatieve leermiddelen en het doen van praktijkoefeningen 

krijgen de leerkrachten een aantal technieken onder de knie. Daarnaast ontvangen de leerkrachten een 

overzicht van inspirerende apps en websites voor in de klas. 

Verras je klas is een zeer praktische en hooggewaardeerde training. Om het geleerde in de praktijk te 

kunnen uitvoeren is het nodig dat de deelnemers het kaartspel ‘ Verras je klas’ aanschaffen. De training 

wordt afgesloten met de thuisopdracht: ‘Kies 3 activerende werkvormen die je de komende week in 

jouw klas gaat uitvoeren’. Deze worden uit het kaartspel gekozen. 

Onderdelen: 

- Theoretisch kader activerende en coöperatieve werkvormen.

- Vakinhoudelijke werkvormen voor taal en rekenen.

- Sfeermakers (corrigeren versus belonen).

- Energizers.

- Digitale leermiddelen (sites, apps).

- Educatieve leermiddelen (aanwezig materiaal uitleggen, bestuderen en spelen).

Doel en resultaat: 

In deze training krijgt de leerkracht antwoord op de vraag : ‘Hoe houd ik mijn leerlingen gemotiveerd 

en uitgedaagd?’ Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wordt uitgelegd hoe verschillende 

(didactische) werkvormen het best kunnen worden ingezet in de klas. Deze nieuwe werkvormen en 

bijbehorende tips, en adviezen maken het mogelijk de concentratie en sfeer in de klas te verhogen. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

- gericht gebruik maken van werkvormen en materialen om de sfeer en concentratie in de groep te

verhogen.

- Passende (vakinhoudelijke) spellen inzetten bij de kernvakken.

- Leerlingen activeren middels uitdagende werkvormen en het gebruik van (digitale) en educatieve

leermiddelen.

Aanvullende informatie: 

Verras je Klas biedt meer dan 50 verrassende spelvormen. Elke spelvorm is direct uitvoerbaar en sluit 

aan op alle leeftijdsgroepen. De spelvormen zijn ingedeeld in de categorieën: spel, bewegen, 

concentratie, sfeer en samenwerken en helpen plezier, afwisseling en ontspanning te realiseren in de 

klas. 

 Doelgroep 

Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 

Éen 
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(Hoog)begaafd en dan? 

Tijdens deze workshop staan we samen kort stil bij het denken over (hoog)begaafdheid. Onze eigen 
opvattingen bepalen in sterke mate, zowel de huidige diagnostiek, als de huidige didactische en 
pedagogische onderwijsarrangementen van (hoog)begaafde leerlingen.  
 
 
Wanneer we daarna samen naar het verschil kijken tussen presteren en leren bij kinderen kunnen we 
bepalen hoe (hoog)begaafde leerlingen op jullie school tot leren kunnen komen. Vanuit een sterkte 
zwakte analyse van het huidig onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen kan het 
ontwikkelingsprofiel van het team in beeld komen. Aan de hand van deze behoeften peiling kan dan 
een cursus van meerdere dagdelen worden gekozen die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van 
jullie team. 
 
Passend onderwijs bieden aan (hoog)begaafde leerlingen vraagt om kennis, vaardigheden en 
attitude ontwikkeling bij onderwijsprofessionals. De kernvraag in deze workshop is daarbij: Mogen 
(hoog)begaafde leerlingen leren bij ons op school of moeten ze presteren? 
 
Doelgroep 
Leerkracht, IB-ers, management, bovenschools en ped. medewerker. 
 
Doel 
Na afronding van deze bijeenkomst weet je: 

 Waarom het onderwijs, didactisch en pedagogisch, aangepast zou moeten worden aan de 
educatieve behoeften van (hoog)begaafde leerlingen. 

 
Programma 
Leeractiviteiten 

 Kennismaking & introductie; 
 Korte verkenning van opvattingen over (hoog)begaafdheid; 
 Wat is leren en wat is presteren? 
 De rol van de leerkracht. 

 
Opmerking 

 De zelfstudie van deze workshop bestaat uit literatuurstudie; 
 Dit is een kennismakingsworkshop. Vervolgaanbod is aanwezig in cursusvorm  

(4 dagdelen). 
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                    Begeleiden van intervisie in de school 
 

Leraren hebben pedagogisch bewustzijn nodig om goed in te kunnen spelen op de behoeften van 
leerlingen. Goed inspelen betekent afwegingen en keuzes maken over wat ôgoedõ is om te doen in die 
specifieke situatie en komt tot uitdrukking in de interactie met leerlingen. De keuzes die leerkrachten 
maken worden gevormd en beµnvloed door eigen normen, opvattingen en waarden. Het pedagogisch 
handelen wordt voor een belangrijk deel hierdoor gestuurd. Het traject is gericht op het stimuleren van 
het leren met collegaõs binnen de eigen schoolpraktijk door middel van intervisie. De intervisie richt zich 
specifiek op leerprocessen die de ontwikkeling van pedagogisch handelen bevorderen. Je leert een 
groepje van minimaal 3 collegaõs te begeleiden in vier intervisiebijeenkomsten. 
 
 
In dit traject leer je hoe je leerkrachten kunt ondersteunen bij de bewustwording van eigen opvattingen 
en waarden en hoe door onderlinge uitwisseling de verschillen in opvattingen en waarden inzichtelijk 
worden. Deze verschillen zetten aan tot een gezamenlijke kritisch onderzoek, zodat leren mogelijk wordt 
en er gezamenlijk keuzes gemaakt kunnen worden over goed pedagogisch handelen in de praktijk.  
 
Doelgroep 
Leerkrachten, IBõers en management.  
 
Doel 

 Collectief leren bevorderen 
 Dialoog stimuleren 
 Ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding 

 
Programma 
Bijeenkomst 1 

 Info over programma; 
 Principes van het kritisch reflexief gesprek; 
 Veilig leerklimaat en sfeer van vertrouwen cre±ren; 
 Verschillende reflectieve vraagstellingen kunnen stellen en onderscheiden naar het doel en de 

betekenis voor de verschillende fasen van de intervisie. 
 
Bijeenkomst 2 

 Leervragen bespreken; 
 Bewust zijn van eigen opvattingen, gevoelens en idee±n en deze verwoorden; 
 Je weet hoe je collegaõs kritisch kunt laten nadenken over de beweegredenen (onderliggende 

opvattingen, normen en waarden) van hun handelen; 
 Kritisch doorvragen op onderliggende opvattingen. 

 
Bijeenkomst 3 

 Leervragen bespreken; 
 Eigen opvattingen, gevoelens op een constructieve en uitnodigende wijze delen met de 

deelnemers; 
 Op een constructieve manier doorvragen op de waarden, normen en opvattingen van collegaõs; 
 Het stellen van kritische vragen aan elkaar stimuleren; 
 De condities en ondersteuning van het collectief leerproces in de groep optimaliseren. 

 
Bijeenkomst 4 

 Leervragen bespreken; 
 Constructief-kritische manier doorvragen op de waarden, normen en aannamen van collegaõs; 
 Bewustwording bij collegaõs stimuleren over de relatie tussen waarden, normen en opvattingen 

van hun handelen in de klas; 
 Op een positieve wijze confronteren bij incongruente redeneringen; 
 Om het kritisch reflexief gesprek zelfstandig uit te voeren; 
 Gesprek beoordelen op de waarde ervan voor je praktijk. 
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      Begeleiden van Onderzoekend leren 
 

Uit veel onderzoek blijkt dat feedback het meest krachtige middel kan zijn om leren door leerlingen te 
bevorderen, maar veel leerkrachten geven geen goede feedback; te sturend, te weinig doelgericht, 
te weinig kritisch en nauwelijks gericht op samenwerking en zelfsturing.  
 
 
Uit promotieonderzoek blijkt dat het aangeboden traject zowel op de korte termijn, als op de langere 
termijn effectief is om het feedbackgedrag van leerkrachten te verbeteren, de opvattingen van 
leerkrachten over feedback tijdens actief leren te veranderen en de ervaren problemen tijdens het 
begeleiden van lessen waarin leerlingen actief leren te verminderen. 

Doelgroep 
Leraren PO 

Doel 
Het doel van de cursus is dat leerkrachten betere feedback gaan geven aan hun leerlingen tijdens 
actief leren. Hierbij staat het begeleiden van conceptuele kennisopbouw, samenwerking en zelfsturing 
door de leerling centraal, vanuit een coachende rol van de leerkracht. 

De specifieke leerdoelen van de cursus zijn: 
• Je kent de richtlijnen vanuit de theorie voor het geven van feedback tijdens actief leren en de 
 situatie in de praktijk; 
• Je hebt zicht op je eigen feedbackgedrag en kunt dit beschrijven; 
• Je bent je bewust van de voorwaarden voor het geven van feedback tijdens actief leren en kent 

 oplossingen voor organisatorische problemen zoals tijdgebrek; 
• Je kent het verschil tussen activiteiten, producten en leerdoelen en je kunt doelgerichte feedback 
 geven; 
• Je weet wat BKC feedback inhoudt; bevestigend, kritisch en constructief en je kunt deze feedback 
 geven; 
• Je kent de optimale manier van feedback geven: een balans tussen begeleiden en sturen en je 
 kunt op een begeleidende manier feedback geven; 
• Je kunt verschillende soorten vragen stellen waarmee je het denken van leerlingen op hogere 
 niveaus kunt stimuleren; 
• Je begrijpt wat metacognitie is en je kunt de ontwikkeling ervan bij leerlingen stimuleren. 
• Je weet wanneer samenwerking leren bevordert en wat de rol van feedback hierbij is. Je kunt 
 feedback gericht op de samenwerking geven.  

 
Programma 
De cursus bestaat uit 4 cycli van activiteiten. Elke cyclus bestaat uit: 
1. Een informatieve bijeenkomst; bespreking van theorie en praktijk aan de hand van filmbeelden 

en actieve werkvormen (dagdeel 1, 3, 5 en 7); 
2. Het (laten) filmen van een les die je geeft in je eigen klas (Ñ15 minuten), waarin je bewust aan de 

centraal gestelde doelen werkt; 
3. Het bekijken van je eigen film; je selecteert daaruit een fragment waar je trots op bent en een 

fragment waar je een vraag bij hebt, aan de hand van de gestelde doelen; 
4. Begeleide intervisie; het bekijken en bespreken van ieders videofragmenten in groepjes van drie 

of vier personen (Dagdeel 2, 4, 6 en 8). 
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Coºrdinator pestpreventie 

In het kader van de Wet Veiligheid op school is iedere school verplicht om binnen de school een 
coºrdinator te hebben die als aanspreekpunt fungeert in het kader van pesten en die het beleid in het 
kader van het tegengaan van pesten coºrdineert. 
 
 
Het belang van het anti-pestbeleid in scholen wordt onderschreven door de cijfers die Sander Dekker 
presenteerde tijdens de week tegen het pesten in september jl. Het aantal kinderen dat gepest wordt 
blijkt in de afgelopen jaren te zijn afgenomen. Dit geldt zowel voor leerlingen in het primair (speciaal) 
onderwijs als voor de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs (een daling van respectievelijk 14 
naar 10% en 11 naar 8%). Aandacht voor anti-pestbeleid blijft echter wel noodzakelijk! 
 
Doelgroep 
VO & PO (toekomstig) anti-pest coºrdinatoren. 
 
Doel 
Het (verder) opleiden van de anti-pestcoºrdinatoren, zodat zij zelfstandig en onderbouwd hun functie 
uit kunnen voeren. 
 
Programma 
In deze cursus komen onderstaande inhouden aan bod:  

 De taken van de anti-pestcoºrdinator: wat wordt van hem of haar verwacht en wat is in dit kader 
al geregeld binnen de eigen praktijk? 

 Actief vormgeven van een sociaal veilig klimaat in de school; 
 Anti-pestprogrammaõs en de inzet en effectiviteit ervan.  

 
Dagdeel 1:  Pesten en het anti-pestbeleid sociaal veilig klimaat cre±ren.  
Dagdeel 2:  De pestcoºrdinator, anti-pestprogrammaõs, 
Dagdeel 3:  Mijn school en implementatie 
Intervisie 1:  Inbreng casus en ontwikkeling praktijk 
Intervisie 2:  Inbreng casus en ontwikkeling praktijk 
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Gemotiveerd leren 

Het onderwijs staat voor de opdracht en uitdaging om meer balans tussen de inspanning van de leerling 
en wat hem of haar dat oplevert te realiseren. Naast de HOE- en WAT-vraag is er ruimte gecre±erd om 
ook de WAAROM-vraag meer centraal te stellen. Wat motiveert/ inspireert iemand om tot resultaten te 
komen? Hierop worden vanuit diverse invalshoeken (pedagogisch en didactisch) antwoorden 
gegeven. 
 
 
Er is een onderscheid aan te brengen tussen motivatie en inspiratie. Motivatie kan daarin gezien worden 
als een gecontroleerde vorm (extrinsiek; van buitenaf) om tot prestaties te komen. Terwijl inspiratie zich 
meer richt op een autonome vorm van motivatie (intrinsiek: van binnenuit).  
 
Deze cursus belicht vanuit diverse invalshoeken: in eenéaangereikt. Deze cursus zet in om dit vanuit 
enkele hoeken te belichten: in een generiek gedeelte zullen diverse theorie±n binnen motivatie worden 
aangereikt. Daarnaast zal er een koppeling gemaakt worden naar zowel de didactische (activerende 
werkvormen, talentontwikkeling) als pedagogische (Spiral Dynamics) kant binnen het onderwijs. De 21st 
century skills raken beide domeinen. Naast theorie zal er veelvuldig aan de praktijk gerefereerd worden 
vanuit praktische voorbeelden en reflecties op eigen praktijken. 
 
Doelgroep 
Leerkrachten/docenten, intern begeleiders en zorgcoºrdinatoren/ mentoren. 
 
Doel 
Inzetten van specifieke interventies (S) teneinde het vergroten van de motivatie bij leerling en leerkracht 
(M). Het vergroten van draagvlak bij de betrokkenen (A) om vanuit praktische interventies (R) vanuit de 
bijeenkomsten (T) tot resultaten te komen. 
 
Programma 
Bijeenkomst 1: Inzet van motivatie-instrumenten 
Bijeenkomst 2: Motieven van gedrag vanuit de Spiral Dynamics 
Bijeenkomst 3: Talent-ontwikkeling 
Bijeenkomst 4: Activeren Leren 
Bijeenkomst 5: 21st Century Skills 
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     Haal meer uit je begrijpend lees-, kijk- en luisteronderwijs 

De resultaten voor begrijpend lezen zijn op veel scholen onvoldoende en de leerlingen zijn 
onvoldoende gemotiveerd. 
 
Met behulp van teksten, boeken, gedichten, redactiesommen en onderwerpen uit de zaakvakken die 
leerkrachten zelf meebrengen worden lessen gemaakt waarbij activerende werkvormen, higher order 
thinking skills en adequate ondersteuning voor zwakkere en sterkere leerlingen centraal staat. 
Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop getoetst wordt en hoe je leerlingen daarop kunt 
voorbereiden en hoe je kunt handelen na de toetsing. 
 
Doelgroep 
Leerkrachten basisonderwijs. 
 
Doel 
De volgende leeruitkomsten worden voor de scholing geformuleerd: 

 Leraren maken een ontwikkeling door naar een niveau van aanbod en inhoud begrijpend lees-, 
kijk- en luisteronderwijs dat aansluit bij het referentiekader; 

 Zij kunnen na de cursus nieuwe inzichten toepassen in hun lessen en hanteren de kerndoelen en 
referentieniveaus als uitgangspunt in hun lessen; 

 Zij weten wat adequaat leerkrachtgedrag is tijdens de begeleiding van het 
lezen/luisteren/kijken; 

 Zij hanteren motiverende werkvormen gekoppeld aan leerkrachtvaardigheden op het gebied 
van begrijpend lezen en begrijpend luisteren en gebruiken fotoõs en filmpjes om kijkbegrip te 
stimuleren. 

 
Programma 
Bijeenkomst 1: Inleiding op begrijpend lees- kijk- en luisteronderwijs. 
Na het afronden van deze bijeenkomst ken je: 

 De nieuwe inzichten met betrekking tot het lezen/luisteren met begrip;  
 Factoren die van belang zijn bij begrijpend luisteren-, kijken- en begrijpend lezen; 
 Een aantal inspirerende activiteiten om actief denkend bezig te zijn met lees/luister en kijkbegrip; 
 De uitkomsten van (inter)nationale onderzoeken op het gebied van (begrijpend) lezen, zoals 

PIAAC, PISA, Pirls, PPON; 
 Het waarderingskader van de inspectie ten aanzien van begrijpend lezen. 

 
Na het afronden van deze bijeenkomst kun je: 

 Je vraagstelling differenti±ren, vari±ren en verdiepen; 
 Lees/luister/kijkdoelen bepalen bij diverse teksten; 
 Activerende werkvormen inzetten. 

 
Inhoud bijeenkomst: 

 Verkenning en afbakening van het thema begrijpend lezen/luisteren/kijken;  
 Factoren die van invloed zijn op leesbegrip; 
 Strategiegebruik en onderwijsaanbod; 
 Internationale onderzoeken naar resultaten van leesonderwijs; 
 Inspectie kader begrijpend lezen; 
 Referentiekader, leerlijnen en tussendoelen; 
 Taxonomie van Bloom en Higher Order Thinking Skills (HOTS); 
 Activerende didactiek bij begrijpend lezen. 
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Bijeenkomst 2: De integratie van begrijpend lezen/luisteren, technisch lezen en woordenschat in alle 
vakken. 
Na het afronden van deze bijeenkomst ken je: 

 Het belang van aandacht voor lees- , kijk- en luisterbegrip binnen alle vakken; 
 Je kent de kenmerken van een rijke leeromgeving en een rijke tekst; 
 Activerende werkvormen die geschikt zijn voor de zaakvakken en die een verbinding leggen met 

begrijpend lezen; 
 De relatie tussen technisch lezen/leesbegrip en woordenschat/leesbegrip; 
 De aanpak van redactiesommen en rekenactiviteiten in de kleutergroepen in relatie tot 

lees/luister/kijkbegrip, je kent de vertaalcirkel. 
 
Na het afronden van deze bijeenkomst kun je: 

 De samenhang laten zien tussen lezen/schrijven/kijken/praten met betrekking tot tekstbegrip; 
 Rijke teksten kiezen voor je leerlingen en accenten leggen; 
 Activerende werkvormen inzetten tijdens de zaakvakken; 
 Werken met de vertaalcirkel bij het uitleggen van de redactiesommen en tijdens 

rekenactiviteiten. 
 
Inhoud bijeenkomst: 

 Kenmerken van een rijke leeromgeving en rijke teksten; 
 Relatie woordenschat met technisch lezen en leesbegrip; 
 Relatie taal en leesbegrip in rekenlessen; 
 Activerende didactiek bij de zaakvakken. 

 
Bijeenkomst 3: Het voorbereiden op de Cito toets 
Na het afronden van deze bijeenkomst ken je: 

 De taalprofielen begrijpend lezen; 
 De kenmerken van een zwakke begrijpende lezer/luisteraar; 
 De problemen die zwakke lezers/luisteraars ervaren; 
 De verschillende vraagstellingen in toetsen; 
 De vaardigheden die bij de toetsen begrijpend lezen/luisteren/woordenschat gemeten worden; 
 Het belang van tekstkenmerken en tekststructuur. 

 
Na het afronden van deze bijeenkomst kun je: 

 De vraagstellingen die je leerlingen als moeilijk ervaren integreren in je onderwijsaanbod; 
 Je leerlingen indelen op onderwijsbehoeften; 
 Je leerlingen voorbereiden op een begrijpend lees- en luistertoets; 
 De toets resultaten analyseren en interpreteren. 

 
Inhouden bijeenkomst: 

 Taalprofielen bijlage 4 Cito; 
 Toets kenmerken; 
 Tekstkenmerken; 
 De Pals aanpak; 
 De hardop denk methodiek. 

 
Bijeenkomst 4: Het omgaan met verschillen bij begrijpend luisteren/lezen. 
Na het afronden van deze bijeenkomst ken je: 

 Verschillende interventies uit diverse vakliteratuur; 
 Verschillende invalshoeken en nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek om tot 

tekstbegrip te komen; 
 Het Grrim lesmodel; 
 De passende perspectieven taal. 
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Na het afronden van deze bijeenkomst kun je: 

 Een diagnostisch gesprek met een leerling voeren;  
 Een leesprofiel bepalen met behulp van criteria; 
 Het monitorgedrag van leerlingen achterhalen; 
 Aan de hand van je analyse een geschikte interventie onderbouwd voorstellen, voor de 

verschillende type lezers en taalprofielen; 
 Interventies inzetten tijdens de les begrijpend lezen/luisteren; 
 Een les begrijpend lezen/begrijpend luisteren maken met aandacht voor alle 

onderwijsbehoeften. 
 
Inhouden bijeenkomst 

 GRRIM lesmodel; 
 Passende perspectieven; 
 Interventies; 
 Diagnostiek. 

 
Opmerkingen 
Het is aan te bevelen om een observatieronde te doen vooraf aan het traject en na afloop. 
Na afloop van de eerste ronde wordt de leerkrachten het volgende gevraagd: 
1. Wat zou je wensen als het gaat over je lessen begrijpend lezen/luisteren? 
2. Wat vind je dat goed gaat, waar ben je al tevreden over als je kijkt naar hoe je leerlingen het 

doen? 
3. Wat heeft volgens jou nog aandacht nodig? 
4. In hoeverre heeft deze cursus jouw handelen beµnvloedt? 

Na de tweede observatieronde worden dezelfde vragen gesteld. 
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Hoe leren jonge kinderen bij jou? 
 

Samen gaan we in gesprek over actuele ontwikkelingen rond educatie en onderwijs aan het jonge 
kind (0-7 jaar).  
 
 
Centraal daarbij staat de positie van spel en spelen in het aanbod. Welke kansen en knelpunten kom 
je tegen op jouw werkvloer?  
 
Doelgroep 
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten 1 t/m 3, onderbouwcoºrdinatoren, intern begeleiders en 
directieleden. 
 
Doel 
De deelnemers hebben bouwstenen om kritisch te kunnen kijken naar hun eigen visie en benoemen 
kansen en knelpunten. 
 
Programma 

 Verwelkoming; 
 Inleiding met filmbeelden; 
 Uitwisseling in groepen; 
 Vooruitblik; 
 Delen van opbrengsten. 

 
Deelnemers worden uitgenodigd vooraf een artikel te lezen, en een eigen praktijksituatie in te brengen 
(op tekst en/of in beeld). 
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             Kritisch reflextief gesprek 

De Onderwijsraad ( 2013) pleit voor meer dialoog tussen onderwijs professionals zodat er meer gesproken 
en samen nagedacht wordt over wat belangrijk is voor het onderwijs. Het kunnen expliciteren van de 
eigen professionele waarden en opvattingen zijn daarin van belang. Opvattingen sturen het handelen, 
maar deze zijn echter vaak expliciet. Tijdens de workshop worden met collegaõs ervaringen gedeeld en 
worden onderliggende opvattingen expliciet gemaakt. Opvattingen kunnen daardoor diepgaander 
onderzocht en beoordeeld worden op juistheid en toegankelijk worden gemaakt voor kritiek. 
 
 
Een kritisch reflexief gesprek is een gesprek tussen professionals over het handelen in de praktijk. In het 
gesprek wordt samen met collegaõs gereflecteerd op de keuzen en beslissingen die worden genomen. 
In het gesprek wordt niet naar oplossingen gezocht, maar wordt op zoek gegaan naar de aannames en 
onderliggende opvattingen. In het gesprek worden eigen opvattingen in het perspectief van anderen 
geplaatst. Het gaat erom om samen, met wederzijds respect en vertrouwen, een redenering, een 
gedachte, of een veronderstelling van verschillende kanten te bekijken.  
 
Doel 

 Samen leren; 
 Bewustwording van het waarom van keuzes. 

 
Programma 
Duur: Circa 1,5 uur kleine groep, 2 tot 2,5 uur bij grote groep (maximum van 10 deelnemers). 
 
Begeleiding  
In essentie een gesprek tussen gelijken, dus geen hi±rarchische verhoudingen. Noodzakelijk voor het 
voeren van een kritisch reflexief gesprek is dat je uitgenodigd en uitgedaagd wordt om je opvattingen 
in te brengen en daarin ondersteund wordt door een gespreksleider. 
 
Het onderwerp 
Een thema (ervaring, onderwerp, casus) wordt aangeleverd als vraag bij het thema. De inbrenger van 
het thema is geen probleemhouder, maar iemand die zijn overwegingen rondom het thema ter 
beschikking stelt voor nader en gezamenlijk onderzoek. 

 Kiezen van een thema (10 minuten); 
 Verkennen van elkaars opvattingen (15 minuten); 
 In gesprek over opvattingen ( 30 minuten); 
 Terug naar het thema (20 minuten); 
 Reflectie op het kritisch reflexief gesprek (10 minuten). 
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Passend onderwijzen en HGW 

 
Je wordt uitgedaagd om zowel instrumenteel (analyse, observatie), communicatief (afstemmen op 
diversiteit) als normatief (eigen rol als professional) aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften 
van kinderen en dit te vertalen naar een groepsplan en dus je handelen in de klas. 
 
 
Tijdens deze cursus leer je hoe je het handelingsgericht werken praktisch kunt inrichten binnen je klas en 
binnen je school. Er wordt gekeken naar de vier fasen binnen HGW en wat dit betekent voor jou als 
leerkracht in de groep. Je leert kijken naar zowel de pedagogische als didactische onderwijsbehoeften 
van kinderen. Vervolgens leer je hoe je dit kunt vertalen naar een praktisch groepsplan waarin je verder 
kijkt dan alleen het werken in drie niveaus. 
 
Je wordt op verschillende niveaus uitgedaagd: 

 Op kennisniveau (theorie) wordt je uitgedaagd na te denken over de pedagogische en 
didactische onderwijsbehoeften van kinderen; 

 Op vaardigheidsniveau (praktijk) denk je na over wat je kunt doen wat betreft het afstemmen op 
deze onderwijsbehoeften; 

 Op handelingsniveau (persoon) leer je nadenken over wat het voor jouw gedrag betekent in je 
beroepspraktijk. 

 
Wat wordt van je verwacht? 

 Dat je kunt werken met (een groepje) leerlingen uit je eigen praktijk; 
 Dat je jouw praktijk inbrengt/gebruikt als casuµstiek. Je kunt de relevantie voor jouw praktijk 

aangeven en je laat een kritische reflecterende houding zien door inzichten en verschillende 
perspectieven uit de literatuur te vergelijken met elkaar en de eigen praktijksituatie. 

 
Doel 
Beter zicht krijgen op en aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen en dit vertalen naar je 
handelen in de klas. 
 
Programma 
Bijeenkomst 1: De HGW cyclus: inzoomen op waarnemen. 

 Verkennen van het concept handelingsgericht werken, de 7 uitgangspunten; 
 Denken vanuit het systeem stimulerende en belemmerende factoren aan de hand van een 

praktijkcasus vanuit het perspectief van de leerkracht, de ouder en de leerling;  
 Aan de slag met het verzamelen van handelingsgerichte informatie voor een (kleine) groep 

kinderen uit de eigen klas; 
 Hoe kun je je groep in beeld brengen? 

 
Bijeenkomst 2: De HGW cyclus: inzoomen op waarnemen en begrijpen. 

 Tijdens deze tweede bijeenkomst zoomen we in op een bepaalde groep kinderen in je klas. We 
gaan in op het begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften; de handreiking ôhoe leert 
dit kind het beste?õ 

 De onderzoekende houding van de leerkracht wordt gestimuleerd: Waar let je op, wat ga je 
gericht waarnemen? Wat wil je bespreken met welke kinderen? Wat wil je bespreken met welke 
ouders? Hoe doe je dat? Wat en hoe noteer je dat in het groepsoverzicht?  

 Zicht krijgen op de doelen van een bepaald ontwikkelings- / vakgebied voor de komende 
periode; 

 Aan de slag met je eigen klas. 
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Bijeenkomst 3: De HGW cyclus: inzoomen op begrijpen en plannen. 

 In deze bijeenkomst gaan we ervaringen uitwisselen met betrekking tot het verder in beeld brengen 
van je groep met het groepsoverzicht en elkaar hierover van feedback voorzien; 

 Zicht krijgen op de doelen van een bepaald ontwikkelings-/vakgebied voor de komende periode. 
Verkennen welke kinderen extra andere begeleiding nodig hebben; 

 Begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften bij een aantal kinderen die extra/andere 
begeleiding nodig hebben; 

 We gaan kinderen clusteren op basis van overeenkomstige onderwijsbehoeften; 
 Wat betekent dit voor je handelen en hoe noteer je dat? 

 
Bijeenkomst 4: De HGW cyclus: inzoomen op realiseren. 

 In deze laatste bijeenkomst wisselen we onze ervaringen uit met het groepsplan met betrekking 
tot de geclusterde groepjes, het stellen van concrete, meetbare doelen, de klassenorganisatie; 

 We zoomen in op: Wat betekent dit voor de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het papieren 
groepsplan ook je manier van werken in de klas is? 

 We maken een vertaling van het groepsplan naar een werkplanning voor de komende 
week/weken. 

 
Tijdbesteding in SBU 
Aantal contacturen: 12 uur. 
Aantal uren zelfstudie: 8 uur. 
Totaal 20 uur (waarvan 4 uur vakinhoudelijk, 4 uur vakdidactisch en 12 uur pedagogisch). 
 
Deze training is gevalideerd door Registerleraar. 
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Taalstimulering tijdens gesprekvoering met leerlingen 

Taalontwikkeling is van invloed op de algemene ontwikkeling van de (meertalige) leerling. Er is winst te 
behalen uit de wijze waarop leerkrachten werken aan taalstimulering in de klas door middel van een 
gesprek. Impliciete feedback, tijdens het gesprek, draagt bij aan begripsuitbreiding van de leerling. 
Begripsuitbreiding is direct van invloed op andere schoolvakken zoals; begrijpend lezen, 
wereldori±ntatie en rekenen.  
 
 
Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende werkvormen die bijdragen aan taalstimulering 
tijdens een gesprek. Taalstimulering vindt plaats in communicatie; de leerkracht wordt zich bewust van 
het doelgericht leren van taal door middel van gespreksvoering. Tijdens de workshop maken we gebruik 
van beelden en samples, waarbij we gesprekken analyseren. Vervolgens ervaar je zelf wat de waarde 
is van taalstimulering en hoe je je als professional kan ontwikkelen in doelgericht werken aan 
begripsuitbreiding tijdens een gesprek. Theorie wordt omgezet naar praktisch handelen, ervaren en 
kritisch reflecteren. 
 
Doelgroep 
Leerkrachten, IB, AB, RT, pedagogische medewerkers, taalcoºrdinatoren. 
 
Doel 

 Aan het einde van deze workshop heb je inzicht in de wijze waarop je aan taalstimulering kan 
werken tijdens een gesprek met (meertalige) leerlingen; 

 Je bent je bewust van de relatie tussen taalstimulering, begripsuitbreiding en taalontwikkeling; 
 Je (h)erkent kansen tijdens een gesprek, waarbij je doelgericht aan taalstimulering kan werken; 
 Je kan een gesprek voeren, waarbij je taal uitbreidt en de (meertalige) leerling voorziet van 

impliciete feedback. 
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Taalstimulering   
 

Taalontwikkeling is van invloed op de algemene ontwikkeling van de (meertalige) leerling. Er is winst 
te behalen uit de wijze waarop leerkrachten werken aan taalstimulering. Taalstimulering draagt bij 
aan begripsuitbreiding van de leerling. Begripsuitbreiding is direct van invloed op andere 
schoolvakken zoals; begrijpend lezen, wereldori±ntatie en rekenen.  
 
 
Tijdens de cursus belichten we het pedagogisch en didactisch handelen dat bijdraagt aan 
taalstimulering in de klas. Taalstimulering vindt plaats in interactie; de leerkracht wordt zich bewust van 
het doelgericht leren van taal door middel van gespreksvoering, taalbeschouwing en visualiseren in 
taal. Tijdens de cursus maken we gebruik van beelden en samples, waarbij we de onderwijspraktijk 
analyseren. Vervolgens ervaar je zelf wat de waarde is van taalstimulering en hoe je je als professional 
kan ontwikkelen in doelgericht werken aan taalstimulering. Theorie wordt omgezet naar prak tisch 
handelen, ervaren en kritisch reflecteren. 
 
Doelgroep 
Leerkrachten, IB, AB, RT, pedagogische medewerkers en taalcoºrdinatoren. 
 
Doel 
Aan het einde van deze cursus heb je inzicht in de wijze waarop je aan taalstimulering kan werken; 
door middel van gespreksvoering, het visualiseren in taal en taalbeschouwing.  

 Je bent je bewust van de relatie tussen taalstimulering, begripsuitbreiding en taalontwikkeling; 
 Je (h)erkent kansen in je onderwijspraktijk, waarbij je doelgericht aan taalstimulering kan werken; 
 Je kan een gesprek voeren, waarbij je taal uitbreidt en de (meertalige) leerling voorziet van 

impliciete feedback; 
 Je maakt gebruik van het visualiseren in taal en weet daarbij ôtaalbeschouwingõ in te zetten; 
 Je kan als professional je handelen afstemmen op de verschillende behoeften van leerlingen bij 

taalstimulering. 
 
Programma 

 Taalleren in communicatie 
 Visualiseren in taal 
 Taalbeschouwing 
 Verschillende behoeften aan taalstimulering 
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 SENS1  

 (Hoog)sensitiviteit in de kindertijd 

             

 

Omschrijving 

Deze cursus geeft je kennis en inzicht in het belang van de sensitieve ontwikkeling van ieder 

kind en de wijze waarop ervaringsgericht, contextrijk onderwijs en pedagogische sensitiviteit 

hier aan bij kan dragen.  

Je leert specifieke kenmerken van hoog sensitieve kinderen (HSK) herkennen en erkennen als 

persoonseigen talenten, kracht en kwaliteiten. Tevens leer je tegemoet te komen aan hun 

specifieke behoeften in ondersteuning en uitdaging. Je ontwikkelt tijdens deze module zowel 

theoretische- als praktijkkennis. Na iedere bijeenkomst ga je actief aan de slag in de praktijk 

en deel je ervaringen en kennis hierover met elkaar in de vervolgbijeenkomst. 

 

Doel 

De cursussen ‘(hoog)sensitiviteit geven je kennis en inzicht in het belang van sensitiviteit en de 

kracht van bezieling in het onderwijs. Je ontwikkelt kennis over de relatie tussen de sensitieve 

ontwikkeling en ervaringsgericht en contextrijk leren. De cursussen zoomen specifiek in op 

hoog sensitieve kinderen (HSK). Je ontwikkelt kennis over de talenten en kwaliteiten bij HSK en 

de wijze waarop je deze groep kunt ondersteunen bij optimale ontwikkeling.  

In cursus 1 komen de volgende inhouden aan de orde: 

Bijeenkomst 1: Definiëren van (hoog)sensitiviteit en het  belang van de sensitieve ontwikkeling 

Bijeenkomst 2: Stimuleren van sensitieve ontwikkeling in het onderwijs door ervaringsgericht 

werken  

Bijeenkomst 3: Signaleren van hoog sensitieve kinderen (HSK): herkennen en erkennen 

Bijeenkomst 4: Methodieken en instrumenten om hoog sensitieve kinderen (HSK) te 

begeleiden  

Bijeenkomst 5: Optimale ontwikkelingskansen bevorderen bij hoog sensitieve kinderen 

Blok 6: Afsluiting en presentaties. 

 

Voor wie? 

leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsconsulenten, orthopedagogen, managers en 

begeleiders van kinderen in het brede educatieve domein (onderwijs, opvang, 

ondersteuning, zorg) 

Aantal contacturen: 3 uur per week 

Aantal uren zelfstudie (lezen en opdracht) : 3 uur per week 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van studiebelastingsuren (SBU). 

Voor het ontvangen van een certificaat is 80% aanwezigheid verplicht. 

 



  

 SENS2  

 (Hoog)sensitiviteit in professie en praktijk 

 Omschrijving 

In de cursus (hoog)sensitiviteit in professie en praktijk maak je kennis met het belang van sensitiviteit 

op je werk, voor jezelf en in je team. Je gaat met ‘Zintuigen aan het werk’ (Hoefman en Schuit, 2006) 

en verdiept je in het belang van sensitiviteit voor professionele-, team- en organisatieontwikkeling.   

Je ontwikkelt en verdiept specifieke kennis over hoog sensitieve personen (HSP) in professie en 

praktijk, vanuit een talentbenadering.  Je maakt kennis met technieken en methodieken om HSP uit 

te dagen tot optimale ontwikkeling in professie en praktijk  

Tijdens deze module ontwikkel je zowel theoretische- als praktijkkennis. Je gaat actief aan de slag in 
je praktijk wat je terugkoppelt in de vervolgbijeenkomst.   
 

Doel 

De cursus ‘(Hoog)sensitiviteit in professie en praktijk’ geeft kennis en inzicht in het belang van passie 

en bezieling in organisaties door sensitiviteit te ontwikkelen voor professionals en als team.                

Je ontwikkelt kennis over de relatie tussen de sensitieve ontwikkeling en ervaringsgericht en 

contextrijk leren. De cursus zoomt specifiek in op hoog sensitieve personen (HSP). Je ontwikkelt 

kennis over de talenten en kwaliteiten bij HSP en de wijze waarop je deze groep kunt uitdagen en 

ondersteunen tot optimale ontwikkeling.  

Programma en inhouden per bijeenkomst: 

Bijeenkomst 1: Definiëren van (hoog)sensitiviteit en het belang van sensitiviteit bij professionals, 

voor individu, team en organisatie.  

Bijeenkomst 2: De kracht van sensitiviteit en bezieling in het werk, voor professionals en team: 

zintuigen aan het werk  

Bijeenkomst 3: Kenmerken van hoog sensitieve personen in je praktijk: talenten, kwaliteiten en 

specifieke kenmerken. Een talentbenadering en waardenontwikkeling voor (hoog)sensitiviteit 

Bijeenkomst 4: (Hoog)sensitieve personen herkennen, erkennen en onderkennen in je praktijk: 

waarnemen en begrijpen  

Bijeenkomst 5: Methodieken en instrumenten om hoog sensitiviteit te hanteren en gezond 

authentiek functioneren te waarborgen  

Voor wie? 

leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsconsulenten, orthopedagogen, managers en 

begeleiders van kinderen in het brede educatieve domein (onderwijs, opvang, 

ondersteuning, zorg) 

Aantal contacturen: 3 uur per week -5 weken: 15 uur 

Aantal uren zelfstudie (lezen en opdracht) : 3 uur per week 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van studiebelastingsuren: 30 SBU. 

Voor het ontvangen van een certificaat is 80% aanwezigheid verplicht. 

 



  

  

 

Workshop Executieve functies primair onderwijs 

             

Omschrijving 

Het brein: Executieve functies, maak leren sterk 

In deze bijeenkomst staat de vraag centraal wat je als school en wat je als leerkracht kunt 

doen om het leren van kinderen te versterken vanuit het neuropsychologisch 

gedachtegoed. Als we weten wat de werking is van (delen van) onze hersenen hoe kunnen 

we dat dan gebruiken in de klas.  

Uitgangspunt bij deze ontdekkingstocht door de hersenen zijn de executieve functies. De 

executieve functies zorgen ervoor dat we in staat zijn complexe opdrachten uit te voeren. 

Kun je executieve functies aanleren? Kun je invloed uitoefenen op de executieve functies?  

Ervaar hoe het werkt en ontdek wat je ermee kunt doen. 

Doel 

Executieve functies herkennen en versterken  

 

Wat komt aan bod 

Deze workshop is afhankelijk van de afspraken tussen 1,5 en 3,0 uur. In overleg wordt de 

exacte inhoud bepaald. 

 

Voor wie? 

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers in het primair onderwijs. 



  

  

 

Kennismakingsworkshop Praten over seksualiteit 

             

Omschrijving 

In deze workshop omtrent seksualiteit en seksuele voorlichting binnen het onderwijs wordt je 

meegenomen in een ontdekkingstocht waarin je geconfronteerd wordt met je eigen normen 

en waarden op seksueel gebied en hoe die consequenties hebben op je eigen praktijk. Je 

maakt kennis met enkele wezenlijke principes bij het bespreekbaar maken van seksualiteit 

met collega’s en met jongeren. In de workshop staan vervolgens enkele vragen centraal: 

Wat heb je nodig om ogen en oren te scherpen op het gebied van seksualiteit?  Wat kun je 

preventief doen om problemen op seksueel gebied te voorkomen? Hoe kom je in gesprek 

met jongeren over seksuele gezondheid? 

 

Doel 

Hoe kun je als school een goede veilige omgeving creëren voor leerlingen en leraren om te 

spreken over (ontluikende) seksualiteit en seksuele voorlichting. 

 

De deelnemers hebben kennis van: 

- handvatten om ogen en oren te scherpen. 

- wat men preventief kan doen om problemen op seksueel gebied te voorkomen. 

- manieren om te spreken met jongeren over seksuele gezondheid. 

 

Wat komt aan bod 

- Inventarisatie problematiek 

- Vroegtijdig signaleren   

- Preventief werken 

- Belevingsoefeningen  

 

Voor wie? 

Lk, Management, Ped. Medew., groepsbegeleiders 

 

Deze kennismakingsworkshop wordt in 1 dagdeel gegeven.  



  

                                           

                                            Practitioner Remedial Teaching 
 

 

Omschrijving 

Nu de wet passend onderwijs van start is gegaan zijn scholen verplicht om een passende 

onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen. Dat vraagt van leerkrachten dat ze afstemmen 

op leerbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen. In een aantal gevallen 

is ondersteuning van gespecialiseerde leerkrachten hierbij gewenst of noodzakelijk. Daarvoor 

zijn gespecialiseerde practitioners nodig die extra begeleiding kunnen bieden in of naast de 

klas, binnen maar ook buiten de schoolcontext.  

Om deze begeleiding op passende wijze vorm te kunnen geven bieden wij naast de huidige 

Master SEN de practitioner opleiding Remedial Teaching. 

 

Wat komt aan bod 

De opleiding bestaat uit onderstaande 4 inhoudelijke modules en richt zich op het 

verdiepen van inzicht en versterken van vaardigheden bij de signalering, nader onderzoek 

en begeleiding van leerlingen met problemen of een vertraagde ontwikkeling op de 

leergebieden taal-lezen en rekenen. 

- module begeleiding bij rekenproblemen: 6 dagdelen 

- module begeleiding bij technisch leesproblemen: 7 dagdelen 

- module begeleiding bij begrijpend leesproblemen: 5 dagdelen 

- module begeleiding bij spellingproblemen: 4 dagdelen 

In elke module worden actuele ontwikkelingen en achtergronden over het thema gegeven 

en toepassingen voor de praktijk voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast wordt er door middel 

van begeleide intervisie op de ontwikkelingen in de praktijk 

gereflecteerd. 

 

 

Voor wie? 

Leraren en intern begeleiders in het (S)BaO, SO en (S)VO die zich willen richten op meer 

gespecialiseerde ondersteuning van leerlingen met leerproblemen. 



               

                                                 PRACTITIONER AUTISME 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Omschrijving 

Mensen met autisme hebben een continuïteit nodig van 

in autisme gespecialiseerde zorg (Mesibov et al, 2006). 

Die zorg kan variëren per levensfase maar moet 

‘levenslang’ gewaarborgd worden en dat veronderstelt 

een aangepaste continuïteit in aangepaste voorzieningen, 

op school-/thuis-/werk niveau 

(Rapport Gezondheidsraad,2009). 

 

 

Doel 

De leerling of persoon met autisme heeft een leraar of begeleider nodig die autisme 

(her-)kent, begrijpt en kan handelen op basis van die kennis. Goed omgaan met iemand 

met autisme is niet zomaar makkelijk. Het vraagt van de deelnemer ook om te weten wie 

hij zelf is in relatie tot autisme. De deelnemer levert individueel maatwerk dat is afgestemd 

op de persoon met autisme; dit maatwerk is gebaseerd op onderzoek en bijvoorbeeld ook 

handelingsgerichte diagnostiek. De deelnemer moet daarbij kunnen samenwerken met 

anderen 

rond de leerling of cliënt met autisme. Het betrekken van het netwerk speelt hierin 

een grote rol en tevens wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer steeds samenwerkt met 

de persoon met autisme. 

 

Wat komt aan bod 

Na een introductiebijeenkomst waarin je kennismaakt met de werkwijze en de inhouden 

van deze cursus, volgen er lessen waarin het theoretisch kader van autisme gekoppeld 

wordt aan de eigen praktijk van de deelnemers. Het theoretisch kader wordt opgebouwd 

vanuit de beeldvorming en verkenning van de denkstijl van de persoon met autisme. 

Op basis van deze beeldvorming gaan we ook praktisch aan de slag met de inhoudelijke 

thema’s en ons eigen handelen (praktijkopdrachten rond een casus). Van de deelnemer 

wordt inbreng van beelden (foto/ film) en werkmateriaal verwacht. De lessen lopen ook 

synchroon met de gegeven opdrachten. Als de deelnemer dit parallel uitvoert, zal hij steeds 

in de lessen zijn werk kunnen terugkoppelen en herkennen. Daarnaast is er voldoende tijd 

voor onderwerpen die door jou of andere deelnemers worden ingebracht. We integreren 

deze vragen in de werklessen en tijdens de reguliere lessen. 

 

Voor wie? 

De Practitioner Autisme is bestemd voor professionals die in hun praktijk met mensen met 

autisme te maken hebben; alle werkvelden zijn dus mogelijk (onderwijs, zorg, begeleiding, 

thuissituatie, persoonlijke context, jobcoaching etc.). 

Kennis van algemene ontwikkelingspsychologie en HBO denkniveau wordt verwacht. De 

deelnemer dient tijdens de opleiding de opdrachten uit te kunnen voeren en zal daarvoor 

samen dienen te werken met een persoon met autisme in de eigen werk-/leefcontext. 



   

 Practitioner Beeldbegeleiding 

 

 

 

Omschrijving 

Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, 

leerlingen en teams te begeleiden met behulp van beelden uit hun eigen praktijk. 

De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren vanuit de basis 

interactie principes van geslaagde communicatie en de handelingscategorieën van 

adaptief onderwijs (interactie, instructie & management). De begeleidingsmethodiek is 

systeem-, oplossings- en handelingsgericht. 

 

 

Doel 

De begeleider leert de coachings- en communicatievaardigheden om leraren, leerlingen en 

collega’s aan de hand van eigen beelden te laten reflecteren op het eigen handelen 

waardoor handelingsbekwaamheden worden bevorderd. Op eenzelfde wijze brengt de 

begeleider 

de eigen begeleidersvaardigheden in beeld. Door middel van systematische reflectie 

wordt de begeleider vanuit ‘het beeld’ tot ontwikkeling gestimuleerd. 

 

 

Wat komt aan bod 

De basiskaders: basiscommunicatie en de handelingscategorieën beeldbegeleiding. 

Begeleiderscommunicatie, ( oplossingsgericht) coachen, reflectie & kernreflectie. 

Toepassingsgebieden beeldbegeleiding. 

Kern van de opleiding is het planmatig uitvoeren van 4 begeleidingstrajecten. In de 

vaardigheidsbijeenkomsten staat beeldmateriaal met leervragen centraal. 

De opleider bevordert systematische en planmatige reflectie op eigen praktijk- en 

professionele ontwikkeling van de deelnemers. 

Een vaardigheidsbijeenkomst bestaat gemiddeld uit 5 studenten. 

 

 

Voor wie? 

leraren met een begeleidende functie (IB/AB); 

orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs; 

docenten met een begeleidende functie in voortgezet onderwijs / MBO / HBO. 



                                                    Excellente leerkracht primair onderwijs 

Als start van de opleiding tot Excellente leerkracht primair onderwijs (PO) gelden de basiscompetenties 
SBL, die de onderwijssector samen met het ministerie van OCW vaststelt. Om in kaart te brengen in welke 
mate leerkrachten deze competenties beheersen, wordt per student een assessment afgenomen. De 
uitkomsten van het assessment dienen als startpunt voor de opleiding.  

 

Tijdens de opleiding vindt versterking en verdieping plaats van de competenties, zowel in kennis als in 
vaardigheden en attitude. Reflectie, positiebepaling en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. 
De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit het werk worden vertaald naar concrete oefeningen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen, zoals het presenteren van een mindmap, 
collegiale consultatie en interviews. 

Uitvoeringslocaties  
De Inschool Academie heeft vaste uitvoeringslocaties in Amsterdam en Amersfoort, NTO-Effekt in de regio 
Den Haag-Rotterdam en Irisz in Limburg. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding incompany te 
verzorgen of op een uitvoeringslocatie in een andere regio. De opleiding heeft een doorlooptijd van twee 
studiejaren. In het eerste jaar wordt gestart met een assessment, gevolgd door drie modules. In het tweede 
studiejaar vinden vier modules plaats. Elke module bestaat uit vier dagdelen en kunnen op hele of halve 
dagen worden gepland. Als de modules op hele dagen worden gepland, vindt er gemiddeld eens per 
maand een bijeenkomst plaats. Er wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 

Aanmelden 
Gediplomeerde leerkrachten kunnen zich aanmelden via ôUw eigen Academieõ. De student wordt aan 
het begin van de opleiding uitgenodigd voor een assessment en een intakegesprek. De uitkomsten van 
het assessment en het gesprek zijn het startpunt van de opleiding en het persoonlijke ontwikkelingsplan 
(POP).  

 

Programmaopbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studielast en diplomering 

De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastinguren. Dit staat gelijk aan 15 ECTS 
(European Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, omdat een deel van 
de opdrachten overlap heeft met de eigen werkzaamheden. De opleiding tot Excellente Leerkracht is 
momenteel nog niet Post-HBO gecertificeerd, maar zal binnenkort worden aangeboden voor registratie 
bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Bij een positieve beoordeling komen deelnemers 
in aanmerking voor het offici±le diploma van de Stichting Post-HBO Nederland.  
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Eerste studiejaar Tweede studiejaar 

Assessment, intakegesprek en 
start Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

Module 1  

Attitude en rollen van een 
excellente leerkracht                           

Module 2                                              

Leren leren 

Module 3  

Instructiegedrag en 
klassenmanagement 

Module 4 

Pedagogisch handelen 

Module 5 

Communicatie 

Module 6 

Coaching 

Module 7 

Veranderingsprocessen 
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                                                                          ICT coach 
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Intern begeleider PO 
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Intern Begeleider Kweekvijver 

Misschien denkt u wel eens na om ook interne begeleider te worden. Is dat iets voor mij? Zou ik dat 
kunnen? Wil ik de klas wel uit? Dit zijn de vragen die vaak worden gesteld.  

Om te onderzoeken wat het werk van een interne begeleider inhoudt en om te ervaren of het een 
taak/functie is dit bij u past bieden wij een kweekvijvertraject aan. In dit traject maakt u kennis met de  
competenties (kennis, vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en attitudekenmerken), die de intern 
begeleider in haar taak nodig heeft.  

Er wordt gestart met de attitude van de interne begeleider (grondhouding en persoonlijke 
communicatiestijl),vervolgens gaat u aan de slag met het beheren en coºrdineren van de 
ondersteuningsstructuur. Tot slot wordt een start gemaakt met het begeleiden van leraren bij het 
verbeteren van instructiegedrag en klassenmanagement. 

 

 

Het traject is sterk praktijkgericht met onderbouwing vanuit actuele theorie en modellen. Situaties uit uw 
werk worden vertaald naar concrete oefeningen. 

 

Opbrengsten van het kweekvijvertraject. 

Het traject start met een intake gesprek en eindigt met een eindgesprek. In tussenliggende tijd werkt u 
aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan aan een aantal opleidingscompetenties. 

Na dit traject heeft u zicht op de taken, rollen en bevoegdheden die passen bij een intern begeleider. U 
heeft zicht op uw persoonlijke communicatiestijl. Naast de actuele inzichten over effectieve instructie en 
klassenmanagement heeft u vaardigheden geleerd over de manier waarop u leraren kunt begeleiden 
in de groep bij het verbeteren van effectieve onderwijsvormen.  

 

En daarna? 

In het adviesgesprek, wordt in overleg met de opdrachtgever en de studieleider, besproken wat u heeft 
geleerd in het kweekvijvertraject. In overleg wordt vastgesteld of het gewenst is door te gaan met de 
opleiding tot Intern Begeleider, waardoor u alsnog het diploma interne begeleider PO (HBO plus) 
behaalt.  

Misschien is het kweekvijvertraject voor u voldoende geweest, dan ontvangt u een certificaat van 
deelname. 

 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  

De opleiding gaat op verschillende momenten in het schooljaar van start, en op verschillende 
uitvoeringslocaties. 

Het kweekvijvertraject duurt een half jaar. Mocht u willen instromen in de opleiding tot interne begeleider 
dan komt er nog anderhalf jaar bij. 

 

Het traject start met een tweedaagse training. De modules die volgen vinden gemiddeld eens per 
maand plaats. De bijeenkomsten zullen op de woensdagen worden gepland en duren de hele dag. Er 
wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 
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Programmaopbouw* 

 

 

*wijzigingen voorbehouden    

 

De studielast van de totale opleiding komt neer op 420 studiebelastingsuren. Dit staat gelijk aan 15 ECTS 
(European Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, omdat een deel van 
de opdrachten overlap heeft met de eigen werkzaamheden. 
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Kweekvijvertraject                              
Instroom opleiding Intern begeleider  
(1 Ĳ jaar )                                       

Module 1    (uitvoering als 
tweedaagse)                                        
Attitude van een intern 
begeleider        
                                    
Module 2                                              
Coºrdineren en beheren van 
de zorg  
(2 dagen) 
 
Module 3   
Begeleiden verbetering 
instructiegedrag en 
klassenmanagement (2 dagen 
)        
 
 
 
 
 
                                       
 
                                          
 

Module 4 
Begeleiden en herkennen aanpak 
gedrags- en leerproblemen (2 
dagen)   
           
Module 5 
Begeleiden van  
veranderingsprocessen  
(2 dagen) 
 
Module 6  Begeleiden verbeteren 
instructiegedrag en 
klassenmanagement  
(2 dagen)              
    
Module 7        
Begeleiden verbetering 
pedagogisch handelen (2 dagen) 
                                     
Module 8 Leiding geven en 
beleidsontwikkeling 
(2 dagen) 
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Masterclass Handelingsgericht (bege)leiding geven 

HGW is geen proces volgens vast recept, geen mal waar je doorheen geperst wordt; immers elke 
school heeft een eigen startsituatie en een team met verschillen in grondhouding, aanwezig talent, 
tempo en ervaring. Elke school plaatst bovendien ôeigen-wijzeõ accenten.  

Wel zie je dat aan elk HGW-succes een aantal overeenkomstige factoren en voorwaarden ten grondslag 
ligt. In de masterclass Handelingsgericht (bege)leiding geven, met de focus op uw eigen 
handelingsgerichte handelen als intern begeleider of directeur, bespreken we deze belangrijkste 
voorwaarden en succesfactoren. We werken vanuit de theorie van HGW en andere toepasselijke 
vakliteratuur, en vanuit succesvoorbeelden uit de praktijk. 
 
 
Naast inzicht in deze succesfactoren en valkuilen, gaat u tijdens de Masterclass van 2 dagdelen direct 
aan de slag met gevarieerde werkvormen die u vervolgens in uw eigen school kunt inzetten om 
handelingsgericht(er) te gaan werken. Daarnaast ontvangt u van ons een checklist. 

 
Doelen 
Aan het eind van deze masterclass (2 dagdelen): 

 Begrijpt u de succesfactoren binnen leiding geven aan handelingsgericht werken in een schoolteam; 
 Begrijpt u hoe handelingsgericht leidinggeven en handelingsgericht begeleiden de kwaliteit van 

onderwijs en begeleiding van leerkrachten en leerlingen kan verbeteren; 
 Begrijpt u hoe handelingsgericht leiding geven en handelingsgericht begeleiden de samenwerking 

tussen school en ouders kan verbeteren; 
 Weet u welke volgende stap u kunt zetten in uw eigen schoolproces; 
 Weet u hoe u die stap kunt zetten;  
 Heeft u overzicht over het grotere geheel van het veranderingsproces dat HGW is. 

 
Succescriteria 
Aan het eind van deze masterclass (2 dagdelen): 

 Kunt u de succesfactoren en voorwaarden voor de implementatie van HGW in een schoolteam 
omschrijven; 

 Kunt u kenmerken van handelingsgericht (bege)leiding geven opnoemen; 
 Kent u het model van veranderingsprocessen van Daniel Kim; 
 Kent u tenminste 3 doõs en 3 donõts als het gaat om leiding geven aan HGW; 
 Heeft u hard gewerkt, plezier gehad en gaat u met een vol hoofd en een voldaan gevoel de deur uit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Inschool is een business partner van OinO-Advies 

Voorst ð Amsterdam ð Enschede ð Ochten - www.oino-advies.nl 
 

doelgroep Interne begeleiders en directeuren 
De basis met betrekking tot de kennis van handelingsgericht 
werken wordt als bekend verondersteld. 

data In overleg 

tijd Inloop met lunch vanaf 12.30 uur 

Masterclass 13.30-16.30  uur

locatie Inschool academie, locatie Amsterdam, Postjesweg 175

http://www.oino-advies.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbevolen vakliteratuur bij deze masterclass 
 N. Pameijer, T van Beukering, S. de Lange- Handelingsgericht werken: een handreiking voor het 

schoolteam-2009 
 J. Hattie- Leren zichtbaar maken- 2014 
 S. van Dijk en S. Rijnberg- Arrangeer samen ð 2015 
 S. van Dijk en N. Pameijer ð HGW in de praktijk (artikelen in de JSW, januari 2014 en februari 2014) 
 M. Fullan- De zes geheimen van verandering- 2009 
 M. Fullan- Passie en kracht in schoolontwikkeling- 2009 
 K. van der Wolf en T. van Beukering- Gedragsproblemen in scholen- 2009 
 E. Kamminga- Verbindend veranderen- 2009 
 D. Kim- Organizing for learning- 2001 
 D. Ofman- Bezieling en kwaliteit in organisaties- 1992 
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Werkplezier door Time-management 

 
We willen steeds meer doen in dezelfde tijd. Werkdruk kan remmend werken op je passie en plezier in je 
werk. Tijdens dit aanbod leer je hoe jij invloed hebt op je tijd door slim te werken. Ook wordt er gekeken naar 
jouw denkpatronen en emoties, die vaak samengaan met beleving van werkdruk. Timemanagement gaat 
over jouw werk ¯n wie jij bent als persoon. Het gaat over jouw leven. Dus over de tijd van je leven! En die tijd 
wil je toch nuttig en bezield gebruiken?   
 
 
Vanaf 1 augustus 2015 hebben scholen en besturen te maken met nieuwe kaders voor het uitvoeren van 
taakbeleid. De 40-urige werkweek wordt geacht een bijdrage te leveren aan het verlagen van de werkdruk. 
Maar wat veroorzaakt nou die werkdruk? En wat zijn nou onze regelmogelijkheden om deze werkdruk te 
veranderen. Hoe wordt ik eigenaar van mijn eigen agenda? Kort gezegd: hoe verander ik werkdruk  in 
werkgeluk? 
 
Doelgroep 
Deze training is bestemd voor (school)teams, directies en IB-ers  die willen werken aan het beheersen van 
werkdruk. Ons aanbod gaat over de kunst van prettig en effici±nt werken.  
 
Wat? 
In de bijeenkomsten komen diverse onderwerpen en modellen aan bod. Die gaan enerzijds om praktische 
zaken over hoe je het beste je actielijst en mailbox kunt afwerken (klassiek time-management). Anderzijds 
gaat het om bezieling en welke prioriteiten jij stelt. Laat je je leiden door je omgeving of neem jij geregeld de 
leiding?  
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Urgent of belangrijk?   
Welke klus heeft prioriteit? Dat is niet altijd makkelijk te bepalen. Alles lijkt haast te 
hebben en veel dingen moeten liefst gisteren nog af. Prioriteiten stellen is een 
belangrijke timemanagementvaardigheid. Voor welke klussen waar jij blij van wordt 
zou je meer tijd willen maken? 
Cirkel van invloed en pro actief zijn    
Aan sommige zaken waarover jij je druk maakt kun je iets doen, maar lang niet aan 
alles. De cirkel van invloed is het gebied waaraan je iets kunt veranderen. Waar richt 
jij je energie op en hoe kun jij jouw invloed vergroten? 
Spinsels in je hoofd    
Niet onze gebeurtenissen zorgen voor stress en werkdruk, maar de gedachten  
die wij hebben over wat er gebeurde. Hoe interpreteer jij bepaalde situaties en hoe 
zou je ze om kunnen  
buigen? 
Ordenen van je actielijst   
Hierbij gaat het om het aanleren van klassiek timemanagement. Hoe kun je  
het beste je actielijst en mailbox afwerken?  
Leren nee zeggen zonder je schuldig te voelen   
ôElke keer als we ja zeggen tegen iets, zeggen we nee tegen iets andersõ. Wat doe 
je bijv. met iemand die je kamer binnenloopt om je een vraag te stellen?  
Krijgt deze persoon jouw aandacht en tijd of zeg je nee en doe je de dingen die je 
van plan was te doen? 
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Hoe?  
De Inschool Academie biedt verschillende manieren om je bewust te worden van de mogelijkheden om je 
werkplezier te verhogen. We geven een theoretische basis en laten jou hiermee praktisch aan de slag gaan. 
ôWeten is leuk, doen is beter!õ Hieronder een aantal mogelijkheden ter inspiratie. 
 

Individuele coaching 5 gesprekken op locatie 
Individuele coaching 3 gesprekken op locatie  
Korte workshop voor groep op locatie  
Teamtraining in company 2 bijeenkomsten op locatie met intake  
Teamtraining in company 3 bijeenkomsten op locatie met intake  
Open inschrijving 3 bijeenkomsten ( minimaal 8 personen) 

 
Toepasbaarheid 
De training zou kunnen worden aangeboden in het kader van de duurzame inzetbaarheid. Alle medewerkers 
hebben binnen hun jaartaak 40 uur beschikbaar voor (werken aan) duurzame inzetbaarheid. Voor deeltijders 
gelden deze uren naar rato van hun betrekkingsomvang. 
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      Management Ontwikkel Traject 

  

In het Management Ontwikkel Traject wordt het managementmodel van Quinn gebruikt. Dit model 

beschrijft acht rollen die een leidinggevende in zich verenigt: stimulator, mentor, innovator, 

bemiddelaar, producent, bestuurder, coördinator en controleur. Een goede leidinggevende weet in 

welke situatie welke rol het best past. Door de persoonlijke aanpak en individuele feedback krijgt u 

inzicht in uw capaciteiten als leider: welke rol is u op het lijf geschreven en welke rol is voor verbetering 

vatbaar? 

 

 

De opleiding leert u 

• Wat uw sterke rollen als leidinggevende zijn en hoe u hierin kunt groeien. 

• Leiderschap- en managementtheorieën en de bijbehorende 

      vaardigheden. 

• Toepassen van leiderschap en management. 

• In hoeverre u de schoolleider competenties van het NSA beheerst; 

• Wat uw zwakkere rollen als leidinggevende  zijn en hoe u deze verder 

      kunt ontwikkelen. 

 

Doelgroep 

U bent coördinator, bouwcoördinator, ICT coördinator of cultuurcoördinator 

in het onderwijs of u bekleedt een andere positie in het middenmanagement in het onderwijs.  

Wellicht bent u de coördinator van morgen, nu nog leerkracht, maar straks een 

geschikte kandidaat voor een leidinggevende functie binnen uw school.  

Hebt u na de opleiding MOT behoefte aan verbreding en verdieping van wat u hebt geleerd, dan 

kunt u het daarna de (verkorte) Post-HBO opleiding tot Schoolleider (RADO) volgen. 
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      Gedragsspecialist (HBO plus) 

 

Basis voor het kunnen omgaan met mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van gedrag. 

 

Naast de leerkracht als specialist met een aangepast takenpakket is er steeds meer behoefte aan een 

gedragsspecialist in de school. Iemand die zich als leerkrachtbegeleider ontwikkelt tot de expert op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat. 

De ontwikkelingstaken competentie, autonomie en relatie (CAR) vormen de basis voor een goede 

pedagogische en didactische ontwikkeling. In de dagelijkse praktijk zien we echter leerlingen bij wie dit niet 

vanzelfsprekend is. Met de ontwikkeling van passende vormen van onderwijs wordt er een beroep gedaan 

op de competenties van de leerkracht als het gaat om het begeleiden van leerlingen met vormen van 

gedragsproblemen en stoornissen in de groep.  

Als gedragsspecialist ontwikkel je kennis en vaardigheden en praktijkoplossingen op het gebied van lastig 

gedrag, ernstig probleem gedrag en gedragsstoornissen. Je begeleidt en adviseert leerkrachten zowel bij 

individuele ondersteuningsvragen als bij vraagstukken die het pedagogisch klimaat van de groep aangaan. 

Op schoolniveau volg je de ontwikkelingen rond een veilig schoolklimaat en daag je het schoolteam uit 

kennis en vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat te 

vergroten. 

 

Wat leer je tijdens de opleiding: 

 Je leert planmatig handelingsgericht en oplossingsgericht te werken. Je gebruikt actuele kennis bij het 

proces van handelingsgericht observeren en arrangeren, je begeleidt het ontwerpen van passende  

onderwijsarrangementen voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. 

 

 Op schoolniveau ontwikkel je in samenspraak met de directie beleid op het gebied van sociaal-emotionele 

ontwikkeling en pedagogisch klimaat en ben je gericht op een succesvolle implementatie in de groepen.  

 

 Je doet klassenbezoeken en bent in staat samen met de leerkracht de groepsdynamische processen in 

kaart te brengen en een plan van aanpak te ontwikkelen en te begeleiden. 

 

 Naast interne samenwerking werk je ook veelvuldig samen met externen, al dan niet in het 

samenwerkingsverband, opdat de onderwijsarrangementen voor leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen 

worden uitgevoerd.  

 

 Je bent gericht op professionalisering en begeleiding/coaching van collega. Om de begeleidende rol goed 

te kunnen invullen leer je zicht te krijgen op je persoonlijke opvattingen en overtuigingen: met welke bril kijk 

je naar leerlingen die zich niet als vanzelfsprekend ontwikkelen. Wat is je visie over een professionele attitude 

van de leerkracht en hoe laat je dit zien in begeleidingsvaardigheden.  

 

 Als gedragsspecialist ben je in staat om te schakelen op verschillende niveaus in de school. Vanuit de expert 

rol en vanuit de begeleidende rol ontwikkel je je tot een midden manager die een belangrijke rol vervult als 

het gaat om het welzijn van leerlingen en leerkrachten en ouders. 

 

Opleidingsconcept 

De opleiding is gericht op leren en het direct toepasbaar maken van het geleerde in de werksituatie. 

Wat speelt er in de school en hoe kun je een bijdrage leveren aan de innovatie en de ontwikkelingen 

binnen de school? Tijdens de opleiding word je aangesproken op zelfsturing en zelfontwikkeling, maar 

ook op samenwerkend en oplossingsgericht leren. De inspirerende en gevarieerde 

modulebijeenkomsten sluiten aan bij de huidige situatie en de opdrachten zijn direct in de praktijk 

toepasbaar. Kortom; resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt. Communicatie en reflectie zijn 

belangrijke onderdelen. 
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Programmaopbouw 

Eerste studiejaar  Tweede studiejaar  

Module 1      

Attitude van de gedragsspecialist 

(uitvoering als tweedaagse) 

Module 2      

Passend onderwijs en 

orthopedagogisch handelen 

Module 3      

Begeleiden van omgaan met en 

voorkomen van 

gedragsproblemen/stoornissen  

Module 4      

Begeleiden van planmatig 

handelen t.a.v. sociaal –emotionele 

ontwikkeling en pedagogisch 

klimaat   

Module 5 

Begeleiden en coachen van 

verbetering pedagogisch 

handelen  

Module 6      

Begeleiden van verbetering 

sociale veiligheid  

Module 7      

Begeleiden van 

veranderingsprocessen 

Module 8 

Onderzoek en 

onderzoeksvaardigheden 

Startmoment en uitvoeringslocaties 

De opleiding tot Gedragsspecialist gaat in januari 2017 van start. We hebben uitvoeringslocaties in 

Amsterdam en Enschede. De opleiding heeft een doorlooptijd van twee studiejaren. In het eerste jaar wordt 

gestart met een tweedaagse training en volgen er drie modules van elk twee volledige dagen. In het 

tweede studiejaar vinden vier modules (acht dagen) plaats, gemiddeld één dag per maand op de dinsdag. 

Er wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 

Studielast 

De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastingsuren. Dit staat gelijk aan 15 ECTS 

(European Credit Transfer System). Een deel van de opdrachten heeft overlap met de eigen 

werkzaamheden. 

Diploma 
Iedere module wordt afgesloten met een werkopdracht. Gedurende de opleiding vul je het persoonlijk 

portfolio in. Dat maakt onderdeel uit van de eindbeoordeling.  

Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvang je een instituutsdiploma van OinO-Advies met een 

specificatie van de inhoud van de opleiding. 

De certificering van de opleiding bij de stichting Post-HBO wordt door OinO-Advies aangevraagd. Zodra de 

opleiding gecertificeerd is ontvang je het diploma Gedragsspecialist Primair Onderwijs vanuit de stichting 

Post-HBO. Je wordt opgenomen in het landelijk register. 
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Van schoolleider naar directeur intergraal kindcentrum. 
 

Integraal Kindcentrum 

Een Integraal Kindcentrum bruist de gehele dag. Vanaf het moment dat de deuren 

open gaan staan uw medewerkers klaar om de kinderen te begeleiden in hun brede 

ontwikkeling. In eigen tempo en op eigen niveau worden kinderen in staat gesteld om 

hun talenten tot bloei te laten komen. Als directeur van deze organisatie stuurt u uw 

team aan om met één pedagogische en educatieve visie kinderopvang en onderwijs 

vorm te geven. Dit gaat niet vanzelf. Met onderwijs en kinderopvang heeft u te maken 

met verschillende wet- en regelgeving, financieringsvormen, culturen en 

opleidingsniveaus. Tijdens de opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal 

Kindcentrum krijgt u inzicht in deze diversiteit en leert u welke sturingsmechanismes u 

kunt inzetten om van uw Integraal Kindcentrum een succes te maken.  

 “Kinderen kunnen optimaal tot ontwikkeling komen wanneer er binnen het Integraal 

Kindcentrum wordt gewerkt vanuit één pedagogische en educatieve visie”  

 

De opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum maakt onderdeel 

uit van de Inschool Academie en wordt uitgevoerd door de samenwerking met 

specialisten uit het werkveld. Vanuit deze samenwerking is de geaccrediteerde 

vijfdaagse opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum ontstaan. 

De opleiding is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het 

thema ‘Regie en Strategie’. De opleiding kan zowel individueel als incompany worden 

aangeboden. 

 

Opleidingsconcept  

De opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum is praktijkgericht en 

op maat. Wat u leert, is direct toepasbaar in uw werksituatie. Centraal staat de vraag: 

Hoe kunt u als directeur ervoor zorgen dat uw Integraal kindcentrum een positieve 

bijdrage levert aan de brede ontwikkeling van het kind? Welke sturingsmechanismes 

heeft u in handen om uw team succesvol aan te kunnen sturen binnen dezelfde 

pedagogische en educatieve visie? De gevarieerde modulebijeenkomsten sluiten aan 

bij uw situatie en de opdrachten zijn direct in de praktijk toepasbaar. Kortom: 

resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt. “Deze opleiding is zeer praktijkgericht en 

met de geleverde informatie kan ik direct aan de slag in mijn eigen situatie” 

 

Programma 

De opleiding bestaat uit vier modules en een afsluitende presentatiedag. De totale 

studielast van de opleiding komt neer op 96 studiebelastinguren. Waarvan 32 uur aan 

contacturen en 64 studievoorbereidingsuren en opdrachten. De studiedruk wordt in de 

praktijk lichter ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met uw 

eigen werkzaamheden. De opleiding Van schoolleider naar directeur Intergraal 

Kindcentrum is door het Schoolleidersregister PO toegevoegd aan het 

professionaliseringsaanbod voor herregistratie onder het thema Regie en Strategie. 

 

Voor wie is de opleiding geschikt? 

De opleiding is bedoeld voor hen die professioneel leiding willen geven aan het 

Integraal Kindcentrum en zich in deze functie verder willen professionaliseren tot 

directeur Integraal Kindcentrum. U bent reeds geregistreerd als registerdirecteur PO 

(RDO) in het Schoolleidersregisterpo PO en werkt minimaal drie dagen per week op 

één school. Zo kunnen de opdrachten direct in uw eigen praktijk worden toegepast. 
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Diploma  

Iedere module wordt afgesloten met een opdracht waarbij gebruikt wordt gemaakt 

van verschillende werkvormen. Gedurende de opleiding bouwen de directeuren aan 

hun businessplan. Dat maakt samen met een eindpresentatie onderdeel uit van de 

eindbeoordeling. Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvangt de deelnemer 

een certificaat van de Inschool Academie met een specificatie van de inhoud van de 

opleiding. De opleiding is aangeboden aan het schoolleidersregister PO ter certificering 

in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden 

voor het professionaliseringsthema ‘Regie en Strategie’. Zo kan deze opleiding 

onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op dit thema via formeel leren. 

“Deze opleiding is zeer praktijkgericht en met de geleverde informatie kan ik direct 

aan de slag in mijn eigen situatie” 

 

Het volgen van de opleiding biedt u: 

- Kennis over leiderschapsstijlen en leiderschapsvaardigheden. 

- Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen kinderopvang en onderwijs. 

- Inzicht in de organisatie van het IKC: wat mag, wat zijn de kaders, wie is de eigenaar? 

- Inzicht in de mogelijkheden voor profilering en handvatten om deze op de juiste 

manier in te zetten. 

- Gelegenheid voor en begeleiding bij het ontwerpen, invullen en uitdragen van een 

pedagogische en educatieve visie, dat past bij uw IKC. 

- Vaardigheden om visiegestuurd te werken. 

- Mogelijkheden om de doorgaande lijn te optimaliseren. 

- Actuele kennis van de kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. 

- Handreikingen om de competenties van uw team in kaart te brengen en deze 

vervolgens optimaal in te zetten. 

- Ondersteuning bij het analyseren van uw IKC-begroting en bij de inzet van financiële 

sturingsmogelijkheden. 

- Inzicht in de financiering primair onderwijs en de financiering kinderopvanggelden 

en/of subsidie peuters. 
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Module Coördinator passend onderwijs op school. 
Voor ambitieuze onderwijsmensen in primair en voortgezet onderwijs! 

 

In dit programma leer je om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed 

te vervullen, door oplossingsgericht ondersteuning te organiseren voor leerlingen en 

leraren. De module is vanuit de onderwijs-en jeugdpraktijk ontwikkeld, voor 

professionals die kansen zien en willen benutten. 

 

WAT? 

We bieden een praktijkgerichte opleidingsmodule van zeven dagen 

verspreid over het jaar waarin theorie en praktijk elkaar versterken. 

Jouw persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt. 

We gaan werken aan wat jij nodig hebt om coördinator passend 

onderwijs te zijn op jouw school. 

 

 WAAROM? 

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor leerlingen, leraren, 

begeleiders en opvoeders. Er is in tijden geen vernieuwing geweest die 

zoveel ruimte biedt aan professionals om te doen wat nodig is. Zo min 

mogelijk geleid door procedures en voorwaarden, zo veel mogelijk 

gestuurd door het oordeel van mensen met verstand van zaken en oog voor wat 

leerlingen nodig hebben. 

Denk jij in kansen en mogelijkheden en wil je die kansen benutten om het goede te 

doen voor leerlingen?  

Wil je meer betekenen in de begeleiding van je collega’s? Neem jij het initiatief als er 

een combinatie van onderwijs en jeugdhulp nodig is? Dan hebben wij dé module voor 

jou  

 

INHOUD 

In het programma wordt aandacht besteed aan onder andere: 

• de laatste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en jeugdhulp; 

• taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; 

• samenwerking met speciaal onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulp; 

• het vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften 

van leraren en ouders; 

• veelbelovende praktijkvoorbeelden (bij het organiseren van ondersteuning op 

school); 

• het ontwikkelen van een uitvoeringsplan: van visie en spoorzoeken naar stappen 

vooruit en 

• het opzetten van een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school. 

Naast kennis rusten we je toe met vaardigheden om binnen en buiten de school samen 

te werken en om maatwerk voor leerlingen te organiseren dat aansluit bij de 

afgesproken basisondersteuning van het samenwerkingsverband en het 

schoolondersteuningsprofiel van jouw school. We zoeken niet naar het ei van 

Columbus, maar we zoeken naar wat jou helpt. Visionair en vooral ook praktisch. 

Bij voldoende aanwezigheid en het uitvoeren van een praktijkopdracht ontvangen de 

deelnemers een certificaat. De module wordt gevalideerd door registerleraar.nl zodat 

deze mee kan tellen in jouw persoonlijke professionaliseringsuren. 

 

VOOR WIE? 
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voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren in primair-en voortgezet onderwijs, maar 

ook voor leidinggevenden en andere onderwijsprofessionals die zich willen bekwamen 

in het organiseren van leren en onderwijzen op school.De module kan ook incompany 

worden aangeboden voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden of gemeenten. 

Het programma wordt dan op maat gesneden en er wordt aangesloten bij 

ontwikkeldoelstellingen van de opdrachtgever. 

 

HOE? 

In de module worden verschillende werkvormen toegepast. 

• Kennisoverdracht via kennisateliers waarin visies, wetgeving, instrumenten en 

methodische aanpakken centraal staan. 

• Netwerkleren via reflectie-opdrachten, intervisie en uitwisseling met ouders en 

collega’s van binnen en buiten de school. 

• Er wordt geleerd van good practices in binnen-en buitenland, via gastcolleges. 

• Het ontwerpen van instrumenten en werkwijzen om handen en voeten te geven aan 

passend onderwijs in jouw school. 

• Relevante samenwerkings-, plannings-en onderzoeksvaardigheden om de 

ondersteuning van leren en onderwijzen te coördineren, worden steeds gebruikt.  

 

UITVOERING IN SAMENWERKING 

De Inschool Academie en het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg 

hebben deze module ontwikkeld. Daarmee staat de module garant voor kwaliteit en 

deskundigheid op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en opleidingen. Er wordt 

gewerkt met ervaren opleiders en begeleiders van beide organisaties en 

aansprekende gastdocenten.Een groep van toonaangevende intern begeleiders uit 

verschillende delen van het land is betrokken om de module continue te voorzien van 

input uit de actuele beroepspraktijk.  

 

KENNIS EN INZICHT 

• begrijp je beter hoe jeugdhulp en de gemeente werken en wat je hiervan mag 

verwachten; 

• heb je kennis van de wetgeving en de mogelijkheden van passend onderwijs en 

jeugdhulp, je weet waar je wat kunt halen en hoe dit gefinancierd wordt; 

• ken je beproefde methoden met gebruikswaarde voor de praktijk; 

• weet je hoe je bureaucratie kan beperken; 

• weet je op welke manier je onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, 

leraren en ouders in kaart brengt; 

• weet je wat het beleid van je samenwerkingsverband is en hoe je dit kunt 

afstemmen op je school.  

VAARDIGHEDEN 

• kun je samen met jeugdhulp onderwijs zorg arrangementen voor jouw school 

organiseren; 

• kun je effectief samenwerken en netwerken; 

• kun je een scholingsplan passend onderwijs voor jouw school maken; 

• weet je wat je moet doen om leraren te ondersteunen; 

• ben je in staat om een collegiaal netwerk voor jouw school te bouwen en te 

onderhouden; 

• heb je je persoonlijke leerpunten omgezet in acties; 

• kun je een context ontwerpen die successen genereert.  

ATTITUDE 

• heb je zelfvertrouwen en durf om ruimte te nemen; 
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Partnerschap in de driehoek. 
Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer 

 
Waarom?  
Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen dicht mogelijk bij 
huis en in de wijk te organiseren? En hoe doe je dit zo vroeg mogelijk? Daarvoor is nodig dat 
onderwijsmensen, jeugdhulpverlening en ouders zo vroeg mogelijk effectief samenwerken en 
afstemmen rond de aanpak die het kind en het gezinssysteem nodig hebben. De 
onderwijsvragen van het kind en de opvoedingsvragen van de ouders staan hierbij centraal. 
Werken vanuit “de driehoek” betekent dat de interne begeleider (zorgcoördinator), de 
jeugdhulpverlener, samen met kind en ouders werkt aan een aanpak die doelgericht is en 
haalbaar. De begeleiding kenmerkt zich door transparantie (zeg wat je doet en doe wat je 
zegt); systematisch/planmatig ( kleine stapjes) en toegankelijk (er wordt gewerkt met korte 
lijnen). Tijdens 3 bijeenkomsten van 3 uur worden kansen en mogelijkheden, valkuilen en 
werkzame factoren besproken en uitgediept. De inhoud sluit aan op de visie en 
uitgangspunten van het samenwerkingsverband/gemeente. Er wordt gewerkt vanuit actuele 
inzichten en positieve ervaringen uit de praktijk.  
 
Voor wie?  
Meer begeleiding bieden aan kinderen en ouders, dichtbij en snel. Een belangrijk doel van 
Passend onderwijs. Deze scholing is bedoeld voor iedereen die de samenwerking tussen 
school, ouders en jeugdhulpverlening op de werkvloer wil versterken. We werken vanuit een 
handelingsgerichte en oplossingsgerichte manier van denken en gebruiken toepasselijke 
vakliteratuur en sluiten aan op de praktijk van de deelnemers.  
 
Doelgroep:  
Interne begeleiders, zorgcoördinatoren, gezinsmanagers, ouderkind adviseurs, adviseurs 
passend onderwijs , gezinsadviseurs, onderwijsadviseurs, medewerkers CJG en Samen doen 
teams. Kortom voor iedereen die een integrale samenwerking in de driehoek school, ouders en 
jeugdhulpverlening een warm hart toedraagt.  
 
Doelen en opbrengsten.  
Doel van de training is een integrale oplossingsgerichte manier van werken te ontwikkelen 
waarin school en jeugdhulpverlening samen aan de slag gaan om een effectieve werkwijze in 
de driehoek te ontwikkelen. Tijdens drie bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek 
verkend wat werkzame factoren zijn die partnerschap op de werkvloer versterken. 
 

Na drie trainingsbijeenkomsten  
 heb je zicht op de specifieke taken en rollen en verantwoordelijkheden van school, 

jeugdhulpverlening en ouders;  

 ben je vaardig in het voeren van handelingsgerichte en oplossingsgerichte gesprekken met 
ouders;  

 ben je vaardig in het organiseren en uitvoeren van een handelingsgericht 
ondersteuningsteam vanuit “de driehoek”;  

 kun je leiding geven aan een ondersteuningsteam en ben je vertrouwd met interventies op 
procesniveau;  
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 kun je omgaan met weerstand en weigerachtig, ondermijnend gedrag bij ouders;  

 ben je op de hoogte van actuele modellen en inzichten die het praktisch werken 
onderbouwen en  

 heb je met elkaar vastgesteld welke werkbare factoren een effectieve samenwerking op de 
werkvloer bevorderen.  
 
Programma.  
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur.  
Bijeenkomst 1.  Oriëntatie op verantwoordelijkheden vanuit visie op Passend 

Onderwijs en transitie jeugdzorg.  
Bijeenkomst 2.  Handelingsgericht en oplossingsgerichte aanpak bij het arrangeren.  
Bijeenkomst 3.  Betekenis voor de praktijk: samenwerkingsafspraken  
 
Tijdsinvestering  
Deze scholing/training is geaccrediteerd bij het leraar register en bij het SKJ en levert 21 
punten op wanneer je  

 drie bijeenkomsten aanwezig bent;  

 de voorbereidende opdracht aantoonbaar hebt uitgevoerd en  

 de aanbevolen literatuur hebt gelezen en kunt toepassen.  
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Van adviseren naar oplossingsgericht coachen. 
Begeleiding van leraren en van jezelf 

 
Zes bijeenkomsten voor:  
Interne begeleiders/zorgcoördinatoren/bouwcoördinatoren en andere professionals met een 
begeleidende taak. Aanbod voor samenwerkingsverband en schoolbesturen (in company) en 
open inschrijving.  
 
Waarom?  
Er is in het onderwijsveld behoefte aan professionalisering op het gebied van persoonlijke 
begeleidingsvaardigheden. Met de invoering van passend onderwijs wordt actief gewerkt aan 
de vormgeving van “goed onderwijs” en extra ondersteuning voor leerlingen die iets extra’s 
nodig hebben  
 
Wat betekent dit voor rol van de (intern) begeleider/zorgcoördinator in de school. Hoe kun je 
begeleiding zo vorm geven zodat je collega’s ondersteunt bij het vormgeven van 
handelingsgericht denken en werken in de klas /school met behulp van een oplossingsgerichte 
aanpak.  
 
In zes bijeenkomsten ga je actief aan de slag met vormen van begeleiden en coachen die 
collega’s/het team ondersteunen bij het ontwikkelen van “professioneel eigenaarschap”.  
Vanuit een theoretisch kader ga je vooral veel oefenen, waarbij de eigen praktijksituatie 
centraal staat.  
 
Hoe?  
In vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst komen diverse onderwerpen aan bod:  

 wie ben jij zelf als begeleider/coach; welke communicatie en begeleidingsstijl herken je bij 
jezelf;  

 hoe voer je een “goed” begeleidings / coachingsgesprek;  

 hoe sluiten de uitgangspunten van coachen aan op handelingsgericht werken en denken en 
oplossingsgericht begeleiden;  

 hoe breng je diepgang aan in het gesprek;  

 welke coachingsmodellen en theorieën zijn hierbij ondersteunend en  

 hoe kun je begeleidings -en coachingvaardigheden inzetten op teamniveau.  
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van de basisgesprekstechnieken.  
Bij voldoende aanwezigheid, het uitvoeren van huiswerkopdrachten en het uitvoeren van een 
praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat. De training is geregistreerd bij het 
leraar register.  
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Lezing: Beelddenken - Visueel leren      
Duur:    1 dagdeel 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO   

Een lezing over de theorie en de praktijk van het visuele leersysteem bij mensen (beelddenken). 

 

Ieder mens wordt als 100% beelddenker geboren. In de jaren daarna ontwikkelt zich het vermogen 

om met taal (woorden en begrippen) te denken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen 

rond het 4e levensjaar een voorkeur ontwikkelen voor of het visuele leersysteem (beelddenken) of 

het talige leersysteem (taaldenken). 

 

Ons onderwijs werkt vanuit een talig, analytisch leersysteem. Kinderen met een visuele voorkeur 

hebben het vaak moeilijk op school. In de onderbouw (groep 1 en 2) lijken ze nog goed mee te 

draaien, maar vanaf groep 3 ontstaan problemen bij het automatiseren van lezen, het spellen 

en/of het rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger op leggen; het is een slimme, 

ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem? Ook in het 

Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO zorgt een visuele voorkeur voor specifieke obstakels: plannen, 

leren, verwoorden, tekstbegrip… 

In de lezing wordt ingegaan op de geschiedenis, theorie en de praktijk van visueel denken. 

-Wat is er bekend in de wetenschap over beelddenken/visueel leren? 

-Hoe herken/onderzoek je dit? 

-Wat is de impact op het leren, gedrag en communicatie? 

-Hoe leert een beelddenker? 

-Wat zijn de valkuilen bij het lesgeven/leren? 

-Hoe is de relatie met andere leerproblemen zoals dyslexie, AD(H)D, Hoogbegaafdheid? 

Tijdens deze lezing ontdekt u uw eigen denkvoorkeur en krijgt u zicht op de kenmerken ervan bij uw 

leerlingen/ Kortom: een informatieve, ontspannen maar bovenal zinvolle lezing voor iedereen die 

meer wil weten over beelddenken en visueel leren. 
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Workshop: Visueel leren - LEREN LEREN Methode 

Duur:    1 dagdeel 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO   

Een praktische en zinvolle workshop over visueel leren.  

Middels een actieve presentatie krijgt u inzicht in de theorie en achtergronden van het visuele 

leersysteem (beelddenken) en het schoolse verbale leersysteem waar veel leerlingen moeite mee 

hebben. 

Leerlingen met een (soms noodgedwongen) visuele denkvoorkeur pakken het leren associatief, 

divergerend en vanuit het geheel aan. Dit botst met het talige denken dat op school verwacht 

wordt.  

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 

het brein. Hierdoor zal lesstof makkelijker en sneller begrepen en onthouden worden.  

Inzicht in de twee denksystemen van het menselijk brein maakt docenten bewust van hun 

lesdidactiek en bevordert aansluiting bij de capaciteiten van leerlingen. 

Na een korte pauze gaan u praktisch aan de slag met twee unieke visuele leertechnieken uit de 

LEREN LEREN Methode: 

1. De Kleurmethode  - voor optimaal tekstbegrip (begrijpend lezen) 

2. De Conceptmap  - voor effectief leren (onthouden).  

 

Beide leertechnieken zijn complementair aan elkaar en hebben bewezen effect op de 

leerresultaten. Het geleerde kan direct worden toegepast in de les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties: 
 

`Geweldige resultaten! Een leerling is van een E naar een B-score gegaan bij tekstbegrip. En een andere 

leerling heb ik in een paar weken 10 maanden vooruit gekregen op rekenen en spelling.` Rose Zonneveld, 

docent bij Leerprikkels, St.Pancras 

 

`Leuk, leerzaam, goed voor de cohesie in je team!`  Marry B., docent MBO ROC Mondriaan, Den Haag 
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Studiedag: Didactiek Visueel leren - LEREN LEREN Methode 

Duur:    2 dagdelen (1 dag) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO   

Een studiedag vol praktische informatie, oefeningen en werkvormen die aansluiten bij visueel 

ingestelde leerlingen. Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt in 

de klas bij uw eigen leerlingen. U gaat naar huis met een groot aantal handvatten (en 

werkvormen) om jeugd te helpen bij het leren. 

Aan de orde komt: 

-Wat is visueel/verbaal denken en hoe leert een visueel ingesteld kind?  

-Hoe begeleid ik effectief?  

-Hoe maak ik de reguliere lesstof visueel? 

-Hoe verbeter ik het tekstbegrip? 

-Hoe automatiseert een visueel ingesteld kind? 

-Wat zijn de valkuilen bij het lesgeven/leren? 

U gaat aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken, waaronder de 

Kleurmethode voor beter tekstbegrip (begrijpend lezen) en de Conceptmap voor effectiever leren 

(onthouden).  

 

Teven leert u technieken aan om reguliere lesstof visueel aan te bieden, 

zoals het automatiseren (o.a. tafels, rijtjes), decoderen (lezen, spelling, 

woordbeeld) en de samenwerking van beide hersenhelften. Allen 

afkomstig uit de studievaardigheidsprogramma`s van de LEREN LEREN 

Methode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties: 
`Een van mijn leerlingen, die telkens net geen voldoendes haalde voor biologie, heeft vorige week m.b.v. de 

conceptmap geleerd voor een toets en een 7,3 gehaald!`  

Ria Moons, remedial teacher, Woerden 

 

`Ik heb op het VO een eerste ronde met de  LEREN LEREN Methode gedraaid. Tjonge, wat ben ik enthousiast, 

nu ik het ook echt heb kunnen ervaren. Leerlingen hebben echt geen idee hoe hersenen werken en wat dat 

betekent voor het leren.` Gerda Misana, leerkracht basisonderwijs, Enschede 

 

`Ik vond het LEUK! Een eyeopener op het gebied van leren. Eigenlijk zou elke (basis)school een leerkracht 

moeten hebben die dit toe kan passen op zijn /haar school.`  

Carla Conijn, MBO docent Zorg & Welzijn, Alkmaar 

 

`Als echte taaldenker had ik geen idee dat er ook beelddenkers bestaan. Wat leuk om dit te begrijpen en nu 

ook echt handvatten te hebben om ze te helpen in hun schoolloopbaan.`  

Fereshte, BPO, Apollo school Amsterdam 
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Opleiding: LEREN LEREN Methode Compleet - met licentie 

Duur:    6 dagdelen (3 dagen) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO  

Middels een 3-daagse opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en 

werken en specialiseert u zich in de unieke trainingsprogramma`s van de LEREN LEREN Methode 

voor lerende, studerende jeugd en volwassenen.  

Deze teamtraining met certificaat en licentie is gericht op de implementatie van de gehele LEREN 

LEREN Methode binnen uw school/organisatie en geeft een compleet beeld van het beelddenken 

en alle visuele leertechnieken.  

 

Aan de orde komen de theorie en praktijk van het visuele leersysteem (beelddenken), de drie 

programma`s van de LEREN LEREN Methode, inzicht in het eigen denksysteem en dat van de 

collega`s, geheugenstrategieën, visuele leertechnieken, de werking van het brein, effectieve 

communicatie en visuele toepassingen.  

Er wordt afwisselend gewerkt met theorie en praktijk, en er zijn werksessies en praktijkopdrachten. 

Iedere deelnemer ontvangt een handleiding, werkmateriaal, digitale toegang tot de werkbladen 

en een certificaat van deelneming. De school krijgt een set boeken en de licentie om met deze 

methode te werken met de leerlingen. 

Dag 1. Het HBO/(jong)volwassenen programma met theoretische verdieping in het visueel en 

verbaal denken, inzicht in de werking van het brein en vele oefeningen en werkvormen die de 

denkvoorkeuren zichtbaar maken. Een training van 6 klokuren met handleiding en werkbladen. 

 

Dag 2. VO/MBO-programma. Effectief leren leren middels snellere route naar het 

langetermijngeheugen en door gebruik te maken van de oorspronkelijke visuele talenten van het 

brein. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen capaciteiten en grip op het leerproces. Een 

studievaardigheid-mentorprogramma van 6 klokuren inclusief handleiding en werkbladen. 

 

Dag 3. PO-programma: ordenen en structureren van het associatieve (chaotische) brein en inzicht 

in het talige, procedurele denken dat op school verwacht wordt. Met leertechnieken op het 

gebied van zelfvertrouwen, automatiseren, rekenen, leren lezen, spelling, grip op gevoelens en de 

eigen talenten. Een programma van 8 x 75 minuten met handleiding en werkbladen. 

Na afloop kunt u direct aan de slag met uw leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties: 
`Inspirerend, gedegen en heel praktisch inzetbaar.`  Lidewij Besnard, dyslexiebegeleider, Naarden 

 

`Wij helpen graag mee om anderen te wijzen op deze training.`  J.H.Bos en Y.M.C Meijer docenten ROC 

Mondriaan, Den Haag 
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Opleiding: LEREN LEREN Methode Primair Onderwijs – met licentie 

Duur:    4 dagdelen (2 dagen) 

Doelgroep:  Docenten PO 

Middels een 2-daagse opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en 

werken en specialiseert u zich in het unieke trainingsprogramma van de LEREN LEREN Methode 

voor jeugd in het Primair Onderwijs.  

 

Deze teamtraining met certificaat is gericht op de implementatie van het LEREN LEREN Methode 

Primair Onderwijsprogramma binnen uw school/organisatie en geeft een compleet beeld van het 

beelddenken en alle visuele leertechnieken.  

 

Aan de orde komen de theorie en praktijk van het visuele leersysteem (beelddenken), de LEREN 

LEREN Methode Primair Onderwijs, inzicht in het eigen denksysteem en dat van de collega`s, 

geheugenstrategieën, de werking van het brein, effectieve communicatie en visuele 

toepassingen.  

 

Er wordt afwisselend gewerkt met theorie en praktijk, en er zijn werksessies en praktijkopdrachten. 

Iedere deelnemer ontvangt een werkmap, werkmateriaal en een certificaat van deelneming. 

 

Dag 1. Het HBO/(jong)volwassenen programma gericht op uzelf, met theoretische verdieping in het 

visueel en verbaal denken, inzicht in de werking van het brein en vele oefeningen en werkvormen 

die de denkvoorkeuren zichtbaar maken. Een training van 6 klokuren met handleiding en 

werkbladen. 

 

Dag 2. PO-programma: ordenen en structureren van het associatieve (chaotische) brein en inzicht 

in het talige, procedurele denken dat op school verwacht wordt. Met leertechnieken op het 

gebied van tekstbegrip, onthouden, zelfvertrouwen, automatiseren, rekenen, lezen, spelling, grip 

op gevoelens en de eigen talenten. Een programma van 8 x 75 minuten met handleiding en 

werkbladen. 

 

 
 

Reacties: 
`Het was een zinvolle en leuke training met een goede vertaling naar de praktijk.`   

Renda Ulrice, Altra / zorgcoördinator Fons Vitaelyceum, Amsterdam 

 

`Op en top geïnspireerd ben ik vanmorgen aan het werk gegaan in groep 4. Kruisloop (opvallend moeizaam), 

liggende 8, Nulman, tekeningen maken bij woorden om de woorden te onthouden, stevig staan, opbouw van 

taal. Ik heb het allemaal al kunnen toepassen en het voelde heel goed!` 

Judith Hendricks, leerkracht Bs Bodael, Reuver 
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Opleiding: LEREN LEREN Methode VO/MBO – met licentie 

Duur:    4 dagdelen (2 dagen) 

Doelgroep:  Docenten VO/MBO  

 

Middels een 2-daagse opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en 

werken en specialiseert u zich in de unieke trainingsprogramma`s van de LEREN LEREN Methode 

voor studerende jeugd.  

 

Deze teamtraining met certificaat is gericht op de implementatie van het LEREN LEREN Methode 

programma VO/MBO binnen uw school/organisatie en geeft een compleet beeld van het 

beelddenken en alle visuele leertechnieken.  

 

Aan de orde komen de theorie en praktijk van het visuele leersysteem (beelddenken), het LEREN 

LEREN Methode programma VO/MBO, inzicht in het eigen denksysteem en dat van de collega`s, 

geheugenstrategieën, de werking van het brein, effectieve communicatie en visuele 

toepassingen.  

Er wordt afwisselend gewerkt met theorie en praktijk, en er zijn werksessies en praktijkopdrachten. 

Iedere deelnemer ontvangt een werkmap, werkmateriaal en een certificaat van deelneming. 

Dag 1. Het HBO/(jong)volwassenen programma met theoretische verdieping in het visueel en 

verbaal denken, inzicht in de werking van het brein en vele oefeningen en werkvormen die de 

denkvoorkeuren zichtbaar maken. Een training van 6 klokuren met handleiding en werkbladen. 

 

Dag 2. Het VO/MBO-programma. Effectief leren leren middels snellere route naar het 

langetermijngeheugen en door gebruik te maken van de oorspronkelijke visuele talenten van het 

brein. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen capaciteiten en grip op het leerproces. Een 

studievaardigheid-mentorprogramma van 6 klokuren inclusief handleiding en werkbladen. 

Het met goed gevolg afronden van deze opleiding geeft u het recht met deze programma`s te 

werken. U ontvangt alle werkbladen digitaal, zodat u direct aan de slag kunt in uw klas.  

 

 
 

Reacties: 
`De cursus zit heel goed in elkaar, is interessant en leerzaam. De presentatie en organisatie is perfect. Hartelijk 

bedankt, ik heb genoten!`  Bettina Gelsing, BPO Altra, Amsterdam 

 

Fijne praktische oefeningen waarbij duidelijk wordt wat taal- en beelddenken inhoudt, hoe je andere 

leerlingen daarin kunt begeleiden.`  

Loeki Bonnema, bpo Amstelveen College Mundus 
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Studiedag: Belbin teamrollen 

Duur:    2 dagdelen (1 dag) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO/HBO  

 

Een zinvolle, praktische, maar vooral ook leuke, dag om grondig kennis te maken met de Belbin 

teamrollen en zicht te krijgen op de effectiviteit van uw team. Zeer geschikt om effectiever en 

bewuster samen te (gaan)werken. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk Interplace 360 

graden feedback rapport, waarmee deze dag wordt gewerkt. 

In onze snelle, dynamische wereld moeten teams presteren. Het liefst als winnaar uit de bus komen. 

Samenwerken is een noodzaak. Maar hoe werk je effectief samen? Hoe benut je de talenten van 

alle teamleden? En belangrijker nog: hoe zorg je ervoor dat alle teamleden zich optimaal 

gewaardeerd en erkend voelen en zich in alle veiligheid kunnen manifesteren? 

Aan de orde komen de historie, achtergronden en theorie van de Belbin teamrollen. Door middel 

van effectieve groepsspelen en oefeningen gaat de theorie leven en krijg je inzicht in de eigen en 

de teamprocessen. Door te doen en te ervaren ontstaat inzicht in de eigen kwaliteiten en talenten 

en die van de ander. Zo groeit het respect voor elkaars bijdragen en heeft u zicht op de 

aanwezige krachten en zwakheden van uw team. 

  
 

Reacties: 
`Helemaal enthousiast na deze training om zelf aan het werk te gaan met het team en de leerlingen. Zal heel 

veel opleveren.` Els van der Geld, docent Intern Begeleider De Bongerd Terwolde ` 

Tijdens de opleiding Team Toppers doorleef je de impact van teamrollen waardoor je niet alleen de 

benodigde kennis maar ook het benodigde gevoel, tact en inzicht opdoet.` Theo Roos, docent Amstelveen 

College 
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Studiedag: Belbin Team Toppers  

Duur:    2 dagdelen (1 dag) 

Doelgroep:   Docenten PO/VO/MBO/HBO  

Een studiedag voor wie reeds bekend is met de Belbin teamrollen (zie studiedag Belbin teamrollen) 

en dit wil inzetten bij jeugd.  

De Belbin Team Toppers Methodiek is gebaseerd op het Belbin teamrolmodel en, als enige in de 

wereld, omgezet naar kinderen en jongeren. Effectief en gericht werken aan je eigen 

mogelijkheden in samenwerking met anderen. Een unieke methodiek met vele werkvormen, 

oefeningen, spelen, verhalen en bijbehorende werkbladen. 

U leert deze dag te werken met het Team Toppers materiaal, de leerling test en het talentespel. Zo 

ontstaat inzicht in de vele mogelijkheden van de Belbin teamrollen in uw klas. Een zinvolle en 

verdiepende dag om nog meer uit uzelf en uw leerlingen te halen op het gebied van 

samenwerken en zelfinzicht. 

Aan de orde komen o.a: 

* De teamrollen van leerlingen (en collega`s 🙂 ) zichtbaar maken middels de 36 Team Toppers 

karten en de klassikale test, alsmede de zelfperceptie van leerlingen. 

 

* Inzicht in de relatie tussen de teamrollen en de ontwikkelingsfasen/basiselementen 

 

* Vele oefeningen en werkvormen om met jeugd (individueel en klassikaal) aan de slag te gaan 

 

* Het (voorlees)verhaal van de Team Toppers 

* Het Team Toppers Talenten Spel, dat laat ervaren hoe ieders bijdrage is binnen verschillend 

samengestelde teams 

*Werken met de handleiding en werkbladen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties: 
`De training Belbin Team Toppers is de moeite waard en nodigt ieder team uit de resultaten verder uit te 

werken. ` Ronn Hettinga, docent Atlascollege Hoorn 

`Geweldige vertaling van de Belbin werkwijze en aanpak voor kinderen. Heel waardevol om kinderen al vroeg 

kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van verschillende stijlen van samenwerken en 

probleemoplossen.` Gerda de Weerdt, Belbin Gildelid 
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Opleiding: Belbin teamrollen & Belbin Team Toppers  
Duur:    4 dagdelen (2 dagen) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO/HBO  

De 2 daagse opleiding Belbin teamrollen & Team Toppers bevat alles wat een docent/teamleider 

nodig heeft om aan de slag te gaan met het Belbin teamrollenmodel en goed te kunnen 

instrueren, begeleiden, motiveren en inspireren. Maar ook om doeltreffend met het materiaal te 

kunnen werken.  

Het accent ligt zowel op de eigen kwaliteiten en talenten in de samenwerking met anderen, 

alsmede op het effectief inzetten van dit model in de klas/praktijk en het team. Tevens zijn er 

gerichte oefeningen. Met behulp van een bevoegde trainingsacteur die elke deelnemer laat 

ervaren hoe de teamrollen in taal, houding en ervaren de communicatie beïnvloeden. Een eye-

opener voor professionals in het onderwijs! Leer jezelf en je team kennen en zie de krachten en 

valkuilen in de samenwerking. 

 

De eerste cursusdag `Belbin Teamrollen` richt zich op de 

achtergronden van het Belbin teamrolmodel en de eigen persoonlijke 

teamkwaliteiten, inclusief een persoonlijk Interplace rapport. 

 

De tweede dag `Belbin Team Toppers` richt zich op het spelmateriaal 

en de methodiek. Inclusief handleiding, werkvormen, testkaarten, het 

Talenten Spel, oefeningen, spelen en werkbladen. 

 

 

Reacties: 

`In korte tijd een helder inzicht in hoe je in teamverband elkaars kwaliteiten in kunt zetten.`  

Sandra Kerkhof, afdelingsleider SG Copernicus Hoorn 

`Duidelijke uitleg van de theorie. Gestructureerde aanpak, heldere uitleg afgewisseld met theorie en actief 

bezig zijn en een goed uitgewerkt individueel rapport. Het materiaal is mooi uitgevoerd en meteen in te zetten 

bij kinderen om te ontdekken waar hun talenten liggen. Maar zeker een verademing als het leren wat lastiger 

gaat. Het maakt inzichtelijk waar je kracht ligt, wat je valkuilen zijn en met wie je goed kunt samenwerken (bijv. 

bij werkstuk). Belbin Team Toppers heeft mij daarbij als docent/coach geleerd trots te zijn op mijn kwaliteiten 

en laten ervaren dat iedereen anders is en dat je niet alles zelf hoeft te kunnen of overal goed ik kan/hoeft te 

zijn.`  

Anita Boots, leerkracht, intern-begeleidster en directeur Tis-oké, Castricum 

`Heel duidelijk herkenbaar hoe de test (ingevuld door diverse personen) zo goed overeenkwam met het 

profiel uit de test. `Vreselijk` herkenbaar maar o, zo leerzaam.`  

Kees, docent LO en mentor, Copernicus College Hoorn 
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Studiedag: Signaleren met het Wereldspel  
Duur:    2 dagdelen (1 dag) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO/MBO 

 

Een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten over het 

signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) bij jeugd met behulp van het Wereldspel. 

 

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het is een 

snel, ruimtelijk en visueel denken, waarbij er specifieke problemen kunnen ontstaan bij het leren op 

het gebied van analyse, details en procedures. Dit ondanks een goede intelligentie. De ervaring 

leert dat een tijdige diagnose en een gerichte didactiek (leer)problemen kunnen voorkomen.  

 

Het Wereldspel is het enige gestandaardiseerde non-verbale onderzoeksinstrument voor jeugd 

vanaf 5 jaar waarmee twee specifieke aspecten naar voren komen: 

 

• Het pedagogische aspect: hoe verwerft en verwerkt het kind zijn informatie?  

Is het talig en visuele denken (al) in balans of (nog) niet? Heeft het kind (nog) een voorkeur 

voor het visuele denken en hoe is de opkomst van het verbale denken? Het Wereldspel geeft 

duidelijk aan hoe de samenhang bij deze twee manieren van informatieverwerving en 

verwerking is.  

 

• Het affectieve aspect: welke sociaal-emotionele zaken spelen er bij het kind?  

Hoe ervaart het kind zijn wereld, hoe voelt het kind zich? Ervaart het kind angst, boosheid, 

onzekerheid, begrenzing en/of problemen in de communicatie? Het Wereldspel geeft dit zeer 

duidelijk aan. 

 

Het eerste dagdeel geeft een duidelijke uitleg over de ontwikkeling van 

het jonge brein waarin het oorspronkelijke visueel-zintuiglijke waarnemen 

overgaat in het talige procedurele denken. Ook wordt de relatie van het 

visuele denken met andere leerblokkades (zoals dyslexie, AD(H)D, HB, 

oogfixatie en IQ) uitgelegd en krijgt u inzicht in de historie en 

achtergronden van het Wereldspel als onderzoeksinstrument.  

 

In het tweede dagdeel gaat u praktisch aan de slag met het Wereldspel. U 

gaat zelf `bouwen`, observeren en leert hoe u het notatieformulier invult en 

interpreteert. Na afloop kunt u het geleerde toepassen bij leerlingen 

waarvan u wilt weten hoe hun denkvoorkeur zich ontwikkelt en/of er 

sociaal-emotionele belemmeringen spelen.     

 

Kortom: een meerwaarde voor elke school om deze kennis in huis te 

hebben.  

 

Reacties: 
‘Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’ 

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd 

door de cursus ben ik aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn 

talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’ 

 ‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job heel slim was, zowel verbaal als performaal, 

maar dat dit er op school niet uitkwam.’ 

 

 

 

http://www.oino-advies.nl/


 

Instituut Kind in Beeld is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

 

 

 

Opleiding: EXPERT Beeldenken – met licentie  
Duur:    11 dagdelen (5 ½  dag) 

Doelgroep:  Docenten PO/VO 

 

Een opleiding voor zorgdocenten, zoals intern begeleiders, remedial teachers, zorg coördinatoren. 

Insteek is het doen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken bij 

kinderen van 5-15 jaar met verslaglegging.  

1e dag   Studiedag Didactiek visueel leren - LEREN LEREN Methode   

U gaat aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken, waarmee het 

leren en (begrijpend) lezen verbetert. Tevens leert u technieken aan om de lesstof visueel aan te 

bieden (tafels, spelling, metriek stelsel, werkwoordgrammatica, letters, rekenen, tekstbegrip etc.) 

Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt. 

2e dag   SIGNALEREN met het Wereldspel 

Gericht op het non-verbaal signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) en sociaal-

emotionele kenmerken bij jeugd met behulp van het Wereldspel.  

3e + 4e dag  DIAGNOSTICEREN 

Gericht op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek 

Beelddenken (IOO), inclusief het beoordelen van het cognitieve niveau van een kind a.d.h.v. het 

Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen.  

Al het toets materiaal is inbegrepen; ook de verslaglegging wordt aangereikt. Dit IOO geeft een 

breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het visuele denken in 

relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend verslag 

geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen 

(IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld. 

5e dag EXAMEN afnemen van praktijkonderzoek met verslag + een theorie examen 

Een afsluitende theorie examenochtend met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat 

gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een aantal onderzoeken bij verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties: 
‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd 

door de cursus ben ik aan het werk gegaan en kon ik verder kijken dan de reguliere toetsing en gericht aan 

het werk gaan, waardoor er vooruitgang kwam in het leerproces.’ 

José van Uden, docent en intern begeleider. 

 

`Een meerwaarde naast de reguliere toetsing. Je ziet zoveel meer van een kind!` 

Ine Lücker, docent/IB/RT Kerobei Limburg 
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Gedurende deze cursus bestudeer je enige literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen 

in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen, 

ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft een aantal socratische 

basisvaardigheden. 

 

 

Doelgroep: 

Deze cursus is bedoeld voor wie wil leren hoe je een filosofisch gesprek leidt. Aan de 

vooropleiding van de cursist worden geen eisen gesteld.  

 

Duur: 

Vijf bijeenkomsten van ieder drie uur. 

 

Doel: 

Na deze cursus ben je in staat onderzoeksgesprekken op basis van de socratische methode te 

leiden. Daarin begeleid je de leerlingen bij het vinden van nieuwe inzichten en 

handelingsperspectieven. Je leert deze leermethode toe te passen binnen verschillende 

vakgebieden en contexten. Dit vereist verwerving van een reeks competenties. 

 

Programma: 

Gedurende deze cursus bestudeer je enige literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen 

in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen, 

ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft een aantal socratische 

basisvaardigheden. 

 

De cursisten hebben baat bij het bestuderen van enige literatuur. Leren Filosoferen stimuleert 

het houden van twee korte referaten per bijeenkomst over in overleg vast te stellen lemma’s 

uit de Encyclopedie van de filosofie (zie pagina 2). Daarnaast wordt van de cursisten verwacht 

dat zij daadwerkelijk filosofische oefengesprekken gaan voeren. Eerst met collega’s, vrienden 

en/of familieleden; na de tweede bijeenkomst met hun doelgroepen, zoals leerlingen, 

studenten of collega’s. 

 

• Bijeenkomst 1 – beeldvorming  

• Bijeenkomst 2 – instructies, vraag en concrete ervaringen  

• Bijeenkomst 3 – van concrete ervaringen naar inzichten  

• Bijeenkomst 4 – socratisch onderzoek = gezamenlijk zelfonderzoek  

• Bijeenkomst 5 – zelfonderzoek: kennis en verbeelding  
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Leren is te zien als een sociale activiteit. Het klassikale onderzoeksgesprek, waarin leerlingen 

van elkaar leren en hun eigen opvattingen beter leren kennen, blijkt een effectieve manier om 

te leren. Leerlingen vinden het spannend om gezamenlijk vragen, stellingen en problemen te 

onderzoeken – en daarmee elkaar en zichzelf. Cruciaal is dat u als begeleider ze stimuleert 

elkaar vragen te stellen, gericht te blijven op de kern van het onderzoek, goed te luisteren en 

vooruitgang te boeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.  

 

 

Wie korte of langere groepsdenkprocessen op gang brengt en begeleidt, kan baat hebben 

bij wat wij zien als socratische basisvaardigheden. We noemen:  

• het structureren, faseren en afronden van het onderzoek;  

• het bevorderen van betrokkenheid, zelfonderzoek en samenwerking;  

• het stellen van verschillende soorten vragen op het juiste moment.  

 

Deze vaardigheden zijn in onze ervaring het meest lonend als de docent een socratische 

houding kiest. Daaronder verstaan wij een kritische houding, waarbij de docent als 

gespreksleider:  

• zich onthoudt van het aanreiken van inhoudelijke overwegingen;  

• open staat voor verrassende vragen en antwoorden van leerlingen;  

• leerlingen motiveert tot interactie en ze stimuleert tot actieve deelname.  

 

 

Doel: 

• Docenten bekendmaken met de socratische basisvaardigheden, benodigd om korte 

of langere groepsdenkprocessen op gang te brengen en te begeleiden;  

• Docenten laten ervaren hoe het is om als deelnemer mee te doen aan een klassikaal 

onderzoeksgesprek.  

 

Programma: 

• Introductie en verwachtingen deelnemers (20’)  

• Gezamenlijk onderzoek van de vraag: Wat is wijsheid? (30’)  

• Uitleg criteria van een geschikte uitgangsvraag voor een onderzoeksgesprek (20’)  

• Selectie van een geschikte uitgangsvraag voor een onderzoeksgesprek (15’)  

• Pauze (15’)  

• Onderzoeksgesprek onder leiding van Rudolf Kampers (50’)  

• Evaluatie van het gesprek (10’)  

• Praktische tips voor het leiden van onderzoeksgesprekken in de klas (15’)  

• Hoe nu verder? Cursus? Verkoop van het boek Filosoferen aan de keukentafel (5’)  

 

 

http://www.oino-advies.nl/


groep 1&2 groep 1&2 
Vervolg

groep 3&4 groep 3&4 
Vervolg

groep 5&6 groep 7&8

De cursus Met Sprongen Vooruit

Met Sprongen Vooruit is een succesvol en compleet rekenprogramma dat naast elke 
methode te gebruiken is. Meer dan 60% van de scholen werkt hiermee!  
De rekenresultaten van leerlingen gaan wetenschappelijk bewezen omhoog wanneer 
zij les krijgen op basis van het rekenprogramma.  
Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.

U kunt kiezen uit zes cursussen. Bij iedere cursus ontvangt u de bijbehorende 
cursusmap en het rekenspellenboek met hierin meer dan 150 rekenactiviteiten 
beschreven.

In de vier bijeenkomsten van 2,5 uur (vervolgcursus bestaat uit twee bijeenkomsten) krijgt u overzicht van de 
rekenleerlijnen en daarbij praktische handvatten en direct inzetbare didactische tips voor in uw eigen groep. De cursus 
kent een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Het rekenonderwijs krijgt een ware kwaliteitsimpuls en zorgt voor 
enthousiasme bij zowel leerkrachten als leerlingen.

Schrijf u 

nu in!
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Bewegend leren! 

 
 

Meer bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke conditie. Ook je hersenactiviteit is 
groter als je beweegt. Door te bewegen worden de hersenen ‘aan’ gezet en wordt leren 
gemakkelijker. In deze workshop leer je hoe groot de invloed van bewegen is op leren en 
motivatie. We bieden een programma boordevol bewegingssuggesties om ook tijdens de 
reguliere lessen de hersenen ‘aan’ te hebben staan. De stof beklijft beter, de leerlingen zijn 
geconcentreerder en leren met plezier! 
 

Wie: Leerkrachten en intern-begeleiders die graag bewegen tijdens een workshop. 
 
Waarom: 
Na deze workshop: 

• Ben je nog meer overtuigd van het belang van bewegen in de klas. 

• Heb je genoeg suggesties gekregen om bewegen te kunnen integreren in je lessen, 
ongeacht het vak. 

• Beklijft de stof beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier! 

 
Wat: 
In de workshop van 1 dagdeel bieden we de volgende onderdelen: 

• Wat doet beweging met je hersenen? 

• Bewegen tijdens het leren, op drie niveaus: 
o Friemelen 
o Bewegen in de klas 
o Bewegen in het groot 

• Bewegen in jouw klas. Praktische ideeën om meteen toe te passen. 
   

Hoe:   

Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een 
aanstekelijk enthousiasme. 
 

 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      

 

www.motiveerkracht.nu 
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Lekker lezen! 

 

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik. Vrijetijdslezers zijn sterker in leesbegrip, 
technisch lezen en spellen. Ook hebben ze een beduidend grotere woordenschat. Reden 
genoeg om te wensen dat elk kind graag een boek pakt.  
 
Peuters en kleuters genieten zonder uitzondering van prentenboeken. In groep 3 werkt 
alleen het besef dàt ze kunnen lezen al bijzonder motiverend. Daarna neemt de motivatie 
voor lezen vaak af, vooral bij kinderen die moeite hebben met de leestechniek. Kinderen 
lezen gemiddeld nog maar enkele minuten per dag. Het leesplezier van Nederlandse 
kinderen is het laagst in heel Europa. Wat doen die andere landen zo anders?  
Tijdens deze luchtige en interactieve ouderavond geven we volop ideeën om van elk kind 
een vrijetijdslezer te maken!  

 
Wie:     

Ouders met kinderen op de basisschool, ongeacht het leesniveau. 

 
Waarom:  

Lezen is de toegangspoort naar kennis.  
Samen lezen verbindt en is leuk!  

 

Wat:   
De onderwerpen van ouderavond van 1,5 uur 

zijn: 

• De voordelen van vrijetijdslezen 

• Boeken kiezen 

• Genieten van boeken 

• Van voorlezen naar zelfstandig lezen 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Je vindt deze terug in de inhoud van ons aanbod en de manier waarop 
we onze informatie brengen. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      

 

http://www.oino-advies.nl/
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Mindmapping in de klas 

Meer dan brainstormen! 

 

Mindmaps zijn hele krachtige tools om te ordenen, onthouden, bedenken en te beslissen. 
Heel handig dus als je op school zit. Met een mindmap combineer je beide hersenhelften bij 
het leren. Je kan meer informatie verwerken, het helpt je beter overzicht te houden en 
sneller te leren. Het is voor zoveel meer in te zetten dan alleen voor brainstormen!  
Kom het ontdekken in deze workshop. Je leert hoe mindmapping werkt en wat er didactisch 
bij komt kijken als je leerlingen gaat begeleiden in de techniek van mindmapping. Je geeft ze 
hiermee een leerinstrument voor het leven. 
  

Wie:     

Leerkrachten van groep 1 t/m 8 die zin hebben in een praktische workshop. 

 
Waarom:  

Na deze workshop: 

• Heb de kracht van mindmapping ervaren 

• Weet je hoe je leerlingen didactisch kunt begeleiden 

• Ken je de verschillende toepassingen: creatief denken, plannen, samenvatten, stof beter 

onthouden en nog veel meer. 

• Zet je mindmapping vaker, effectiever en met meer plezier in! 

 

Wat:   
De onderwerpen van deze training van 1 dagdeel zijn: 

• De invloed van mindmapping op de 

hersenen 

• De techniek van mindmapping 

• Denkstijlen 

• Toepassingsmogelijkheden 

 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen 
opdoen wordt afgewisseld met mooie 
voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk 
enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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Filosoferen met kinderen! 

 

Wanneer is iets waar? Bestaan slechte mensen? Wat is belangrijker, eerlijkheid of niemand kwetsen? 
Dit zijn filosofische vragen. Kinderen leren door te filosoferen vaardigheden zoals samenwerken, 
kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, argumenteren, problemen oplossen, zelfsturing en 
analyseren. Vaardigheden die handig zijn voor nu èn in de toekomst. Filosoferen  levert een 
belangrijke bijdrage aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen. Ook bevordert filosoferen het 
sociale klimaat van de groep. Kinderen kunnen hun conflicten beter hanteren en oplossen. In deze 
workshop leer je een filosofisch gesprek te leiden en krijg je praktische lessuggesties aangereikt om 
te filosoferen met kinderen. 

 
Wie:   
Leerkrachten van groep 1 t/m 8  

 
 
Waarom: 
Na deze workshop:  

• Zie je het belang in van filosoferen met kinderen 

• Weet je welke bijdrage filosoferen levert aan de ontwikkeling van je leerlingen. 

• Kun je een filosofisch gesprek leiden. 
 

 
Wat: 
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderdelen aan bod: 

• Het nut van filosoferen 

• Feiten en meningen 

• Een goed filosofisch gesprek 

• Doorvragers 

• Oefenen! 

 

Hoe:  

Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende 
sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt 
afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – competentie 
- relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze 
trainingen met aanstekelijk enthousiasme. 
 
 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      

 

www.motiveerkracht.nu 
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Leer je leerling leren 

Ieder kind is uniek, ook in hoe het leert. Uren voor je topotoets geoefend en toch een 

onvoldoende? Als kinderen dit vaak ervaren haken ze af. Meestal ligt het niet aan hun 

cognitieve vermogen dat het niet lukt, maar zijn het bijvoorbeeld concentratieproblemen of 

een verkeerde leerstrategie.  

In deze workshop leer je verschillende leerstijlen te herkennen. We bieden werkvormen bij 

die verschillende stijlen. Hiermee bied je ieder kind wat voor hem of haar werkt.  

Wie:     

Je bent leerkracht in de bovenbouw en je wil graag je leerlingen begeleiden in het leren 

leren. Je houdt van doen en ervaren. 

 
Waarom:  

Na deze workshop: 

• Weet je hoe leren werkt. 

• Kun je de leerstijlen herkennen. 

• Heb je tips en tools gekregen om je leerlingen te begeleiden bij het leren leren. 

• Heb je ideeën opgedaan om tijdens je lessen rekening te houden met de verschillende 

manieren van leren. 

 
Wat:   
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Kinderen leren hoe leren werkt 

• Leerstijlen herkennen 

• Concentratie 

• Taakgerichtheid en planning 

• Faalangst 

• Wat werkt!  
 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende 
sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt 
afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – competentie - 
relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met aanstekelijk enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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Beelddenkers 

 

Visueel leren en denken in beelden is een waardevolle gave. In ons talige onderwijs wordt 
daar vaak weinig gebruik van gemaakt.  
Een beelddenker denkt in beelden in plaats van woorden. Ze ondervinden op school 
geregeld problemen op het gebied van taal, rekenen, werktempo en concentratie. Zou het 
niet mooi zijn als ook de beelddenkers in je klas je lessen goed kunnen volgen en de stof 
kunnen verwerken en onthouden?  
In deze workshop leer je hoe je beelddenkers snel herkent en krijg je veel tips om in je les 
aan te stuiten bij deze leerlingen. 

Wie:     

Leerkrachten van groep 1 t/m 8 die zin hebben in een praktische workshop. 

 
Waarom:  

Na deze workshop: 

• weet je wat beelddenken is. 

• herken je de beeldenkers in je klas. 

• kun je aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de beeldenkers. 

 

Wat:   
De onderwerpen van deze training van 2 dagdelen zijn: 

• Hoe herken je een beelddenker? 

• Hoe leert een beelddenker? 

• Tips en leerstrategieën in de les 

• Kennismaking met methodieken om beeldenkers te helpen zichzelf te helpen. 

 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een 
aanstekelijk enthousiasme. 
 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      

 

http://www.oino-advies.nl/


 
 

 Motiveerkracht is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

 

Gamification: level up! 

Spelelementen dagen je uit, te blijven proberen 

 

Heb je ook wel eens een spel gespeeld waar je niet mee kon stoppen? Hoe fijn zou het zijn 
als we dit effect ook teweeg kunnen brengen bij onze lessen in de klas. Door gamification 
gaat dit je lukken! 
Gamification is het toepassen van spelelementen op bestaande leersituaties, met als doel 
deze leuker en motiverender te maken.  
In deze workshop worden verschillende game-elementen besproken, zoals punten 
verdienen en jezelf zien verbeteren. Hoe kun je dit in je onderwijs toepassen? Je hoeft niet 
perse digitale tools te gebruiken. Met simpele middelen, direct in te zetten in je les, kun je al 
gamificeren.  
  

Wie:     

Voor iedere leerkracht op zoek naar inspiratie en tools om in de les van morgen al 
gemotiveerdere leerlingen te krijgen.  

 
Waarom:  

Na deze training: 

• Heb je  kennis van de motiveerkracht van games 

• Kun je gamification op eenvoudige manier toepassen in de praktijk 

• Heb je gamification op maat ontworpen voor je eigen klas. 

• Groeit de motivatie van je leerlingen en de leerresultaten. 
 

Wat:   
De training van 2 dagdelen behandelt de volgende onderwerpen: 

• De magie van games 

• Game-elementen 

• Spelertypes 

• Voorbeelden gamification in de praktijk 

• Ontwerp van maatwerk gamification voor 
je klas 
 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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Die jongens toch! 

Beter aansluiten bij de leerbehoeftes van jongens 

Opgroeiende jongens zijn vaak wat energieker dan meisjes. Ze zijn impulsief, onderzoeken 
en experimenteren graag. Dat is hun manier van leren. Heel mooi, maar niet altijd handig in 
het huidige verbale en gecontroleerde onderwijs. Wat voor effect heeft dit onderwijs op 
jongens? Waarom zijn jongens en meisjes zo verschillend? Na deze workshop zal je de 
jongens in je klas meer begrijpen en ideeën krijgen om nog beter aan te sluiten bij hun 
behoeftes. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. 
  

Wie:     

Ben jij leerkracht basisonderwijs en vooral praktisch ingesteld? (Net zoals veel jongens 
overigens!) Dan is deze training geknipt voor jou! 
 
Waarom:  

• Je bekijkt de jongens in je klas door een andere bril 

• De jongens in je klas voelen zich beter begrepen 

• Je weet welke behoeften jongens hebben 

• De jongens -en meisjes- in je klas ervaren meer leerplezier 

 

Wat:   
De onderwerpen in deze training van 1 dagdeel zijn:  

• Hersenontwikkeling van jongens en meisjes 

• J/M: Zoek de verschillen 

• Wat motiveert jongens? 

• Spelen en bewegen 

• Competitiedrang  

• Zeggenschap  

• Praktische suggesties voor jongens (en meisjes) in de klas  

 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een 
aanstekelijk enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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 Creatief denken  
Vragen zonder pasklaar antwoord 

Het huidige onderwijs is vooral gebaseerd op het overdragen van kennis en controleren of 
kinderen de kennis beheersen. Van de meeste vragen die een leerkracht stelt, ligt het 
antwoord al vooraf vast. Jammer! Wat kinderen nu en in de toekomst nodig hebben, is het 
vermogen creatief, analytisch en praktisch te denken. Via denkvragen open je het denken 
van je leerlingen. 
O.a. de Denksleutels van Tony Ryan komen aanbod. Bijvoorbeeld: Wat zijn de 
overeenkomsten tussen een fietsbel en een nijptang? Hoe kun je water drinken met een vel 
papier? Waarvoor kun je een lepel nog meer gebruiken?  
Deze workshop zit boordevol ideeën om het creatief denken in je groep te stimuleren.  
  

Wie:     

Leerkrachten met leerlingen van 4 tot 14 jaar  

 
Waarom:  

Na deze workshop: 
• Heb je het nut van creatief denken ervaren 

• Heb je volop ideeën opgedaan om het creatief denken te stimuleren 

• Kun je De Denksleutels inzetten in je groep 

 

Wat:   
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het doel van vragen stellen 

• De taxonomie van Bloom 

• Opdrachten om creatief denken te stimuleren 

• De Denksleutels 

• Toepassingen voor in jouw groep 

 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een 
aanstekelijk enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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 Groeigerichte feedback 

Invloed op de motivatie van je leerlingen 

‘Less teaching, more feedback.’ Dat is waar deze workshop voor staat.  
Hoge verwachtingen en groeigerichte feedback helpen kinderen om door te zetten. De 
manier waarop we communiceren heeft meer invloed op de motivatie en ontwikkeling van 
leerlingen dan we beseffen. Kinderen denken gauw dat ze ergens talent voor hebben, of juist 
niet. Door ze te leren dat je je in alles kunt ontwikkelen, stimuleer je ze om te blijven 
oefenen en daardoor te groeien.  
We weten allemaal dat positieve feedback geven belangrijk is. Kom in deze workshop 
ontdekken hoe het nog effectiever kan!  
 

Wie:   
Leerkrachten en IB’ers die de belangrijkste leerkrachtvaardigheid willen verbeteren. 
 

Waarom:  

Na deze training:  
• Weet je dat hoge verwachtingen tot hoge resultaten leiden 
• Besef je dat Intelligentie geen vast gegeven is, maar kan groeien 
• Kun je groeigerichte feedback geven, die de ontwikkeling stimuleert 

 
 

Wat:   
In deze training van 1 dagdeel komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

• Positieve feedback versus groeigerichte 
feedback 

• De groei en vaste mindset (Dweck) 

• Het Pygmalion-effect, hoge verwachtingen 

• Oefenen en ervaren 
 
 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen 
opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk 
enthousiasme. 
 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      

 

www.motiveerkracht.nu 

http://www.oino-advies.nl/
http://www.motiveerkracht.nu/
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 Denksleutels 

Het huidige onderwijs is vooral gebaseerd op het overdragen van kennis en controleren of 
kinderen de kennis beheersen. Van de meeste vragen die een leerkracht stelt, ligt het 
antwoord al vooraf vast. Jammer! Wat kinderen nu en in de toekomst nodig hebben, is het 
vermogen creatief, analytisch en praktisch te denken.  
In deze workshop maak je kennis met de Denksleutels van Tony Ryan.  Vragen die het 
denken opent en het creatief denken van je leerlingen stimuleert.  Bijvoorbeeld: Wat zijn de 
overeenkomsten tussen een fietsbel en een nijptang? Hoe kun je water drinken met een vel 
papier? Waarvoor kun je een lepel nog meer gebruiken?  
 

Wie:     

Leerkrachten met leerlingen van 4 tot 14 jaar  

 
Waarom:  

Na deze workshop: 
• Heb je het nut van creatief denken ervaren 

• Heb je volop ideeën opgedaan om het creatief denken te stimuleren 

• Kun je denksleutels inzetten in je groep 

 

Wat:   
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Vragen stellen, waar dient het voor? 

• De taxonomie van Bloom 

• Opdrachten om creatief denken te stimuleren 

• De Denksleutels 

• Toepassingen voor in jouw groep 
 

Hoe:   
Verwacht bij ons geen lezing, maar een 
inspirerende sessie, waarbij kennis en 
ervaringen opdoen wordt afgewisseld met 
mooie voorbeelden uit de praktijk.  
Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 
basisbehoeften van leren: autonomie – 
competentie - relatie. Dit brengen we in de 
praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk 
enthousiasme. 

 

MOTIVEERKRACHT heeft maar 1 doel: enthousiaste, 

gemotiveerde kinderen in de klas! We inspireren 
leerkrachten met onze blogs, workshops en trainingen. 
Onze vijf pijlers vormen de basis voor een motiverend 
leerklimaat.      
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Opleiding daltoncoºrdinator 
 

De Nederlandse dalton vereniging stimuleert de aanwezigheid en het functioneren van een 
daltoncoºrdinator op daltonscholen. Beginnende daltoncoºrdinatoren vragen zich vaak af wat de 
specifieke taken zijn en wat er van hen verwacht kan worden.  
 
 
Doelgroep 
Leraren werkzaam in het daltononderwijs in het bezit van het certificaat daltonleraar die in de praktijk 
belast is met de taal dalton te coºrdineren in de eigen schoolorganisatie. 
 
Doel 

 Kennis hebben van het gedachtegoed van Helen Parkhurst over de daltonpraktijk en actuele 
wetenschappelijke ontwikkelingen; 

 In staat zijn om een vijf jaren daltonbeleidsplan te schrijven waarin de aanbevelingen n.a.v. de 
daltonvisitatie zijn opgenomen; 

 In staat zijn een daltonvisitatie voor te bereiden waarbij de zelfevaluatie centraal staat; 
 Het daltonproces kunnen ondersteunen binnen de school en daartoe initiatief kunnen nemen naar 

het team in overleg met de directie; 
 Een rol hebben in het opvangen en begeleiden van nieuwe leerkrachten en zorg dragen voor het 

doorgeven van het daltonproces; 
 Collegaõs kunnen coachen en begeleiden, waarbij enerzijds de collegaõs ruimte wordt gegund en 

anderzijds de daltonafspraken worden geborgd; 
 Kennis en inzicht hebben om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren; 
 Zorg kunnen dragen voor reflectiemomenten voor teamleden en voor zichzelf door twee teamleden 

en de directie om feedback te vragen; 
 Kennis en inzicht hebben op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling; 
 In staat zijn de onderwijskundige visie te vertalen in concreet pedagogisch didactisch handelen; 
 In staat zijn om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen/experimenten binnen de school, deze 

te monitoren en bij welslagen te borgen in het daltonbeleidsplan. 
 
Programma 
De opleiding wordt verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende schooljaren en heeft een 
studiebelasting van totaal 7,5 ECTS (210 uur). 
 
Tijdens de opleiding gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoºrdinator en we proberen tot 
een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP. Delen en ervaringen 
uitwisselen is de meerwaarde voor veel daltoncoºrdinatoren. 
 
Naast het inschatten van de eigen taken gaan we in op het uitzetten van de leerlijnen op grond van de 
visie van de school. Hierbij komt het borgen van afspraken middels een daltonwerkboek of beleidsplan 
aan de orde. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de manieren waarop je collegaõs binnen de school 
kunt ondersteunen, gespreksvormen en intervisie worden verder uitgewerkt. 
 
De laatste bijeenkomst gaan we in op zaken waar behoefte aan is en wat uit de voorgaande 
bijeenkomsten gekomen is. Tevens presenteert de individuele deelnemer zijn portfolio aan de gehele 
groep en zal aansluitend de uitreiking van de certificaten plaatsvinden.  

Noordijk dalton advies is een business partner van OinO-Advies 
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Opleiding dalton leidinggevende 
 
De nadruk van deze cursus zal liggen op het daltoniseren van de eigen managementstijl en het uitdragen 
van de daltonvisie. 
 
 
Doelgroep 
Leidinggevende in het daltononderwijs.  
 
Doel 

 Kennis hebben over het gedachtegoed van Helen Parkhurst over daltonpraktijk en actuele 
wetenschappelijke ontwikkelingen; 

 Competent zijn in het aansturen en begeleiden van daltonprofessionals; 
 De regie nemen in het cre±ren van een dalton leef- en werkomgeving waar eigenaarschap voorop 

staat; 
 Ruimte geven voor intervisie en samenwerking; 
 Competent zijn in het ontwikkelen en aansturen van het daltonproces of de daltoncoºrdinator 

daartoe de ruimte voor geven; 
 Competent zijn in het dalton ondernemerschap; 
 In staat zijn om samen met de daltoncoºrdinator een daltonvisitatie voor te bereiden. 
 De daltoncoºrdinator ondersteunen en faciliteren; 
 Kennis en inzicht hebben om te kunnen mobiliseren, inspireren, waarderen en reflecteren; 
 Zorg dragen voor reflectiemomenten voor de teamleden en voor zichzelf; 
 Kennis en inzicht hebben op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling. 

 
Programma 
De opleiding wordt gegeven binnen ®®n schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal  
3 ECTS (84 uur). 
 
Tijdens de slotdag presenteert de individuele deelnemer zijn portfolio aan de gehele groep en zal 
aansluitend de uitreiking van de certificaten plaatsvinden.  
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Opleiding leerkracht dalton PO en VO 
 
Deze opleiding wordt op vier verschillende manier aangeboden: op maat, losse bijeenkomsten, 
studiedagen en volledig traject voor het certificaat daltonleerkracht. 
 
 
Op maat 
Hierbij kijken wij naar uw beginsituatie en wensen. Er wordt uitgegaan van een 0-meting om zodoende tot 
een passend aanbod te kunnen komen om de juiste dalton scholing te bieden. 
 
Losse bijeenkomsten 
Scholen die het traject tot gecertificeerd daltonleerkracht afgerond hebben kunnen jaarlijks nieuwe 
onderwerpen kiezen om hun onderwijs uit te breiden met nieuwe kennisgebieden.  
 
Studiedagen 
Ieder gewenst daltonthema kan aanleiding zijn voor het ôop maatõ maken van een dagprogramma. 
Desgewenst gecombineerd met teambuildingsactiviteiten binnen of buiten school. 
 
Volledig traject voor het certificaat daltonleerkracht 
Door middel van een gesprek wordt de beginsituatie duidelijk en wordt vervolgens het volledig aanbod 
van 10 opleidingsonderdelen gekozen. Deze opleidingsonderdelen moeten zowel pedagogisch, 
didactisch en organisatorische inhoud hebben en voldoende aandacht besteden aan de zes 
kernwaarden: 

 Vrijheid in gebondenheid 
 Zelfstandigheid 
 Samenwerking 
 Effectiviteit 
 Reflectie 
 Borging  

 
Doelgroep 
Met het hele team of als losse leerkracht 
 
Losse leerkracht 
In het eerste jaar van de opleiding zit sowieso een bepaald aanbod. Het tweede opleidingsjaar, 
bestaande uit vier inhoudelijke bijeenkomsten, kan de deelnemer zelf inhoudelijk indelen.  
Aanbod eerste jaar: 

 Visie 
 Groepsorganisatie 
 De taak binnen Dalton 
 Keuzewerk 
 Samenwerkend leren 1 
 Zelfstandig leren 

 
Als er na twee jaar opleiding en het behalen van een leerkrachtcertificaat nog behoefte is voor een 
voorgezette ontwikkeling is dat mogelijk.  
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Pilot Intern dalton begeleider 
 

Wat is onze rol binnen de zorgstructuur? En hoe bewaak je ook daar de daltonvisie? 
In het onderwijs hebben wij te maken met allerlei kinderen: (hoog)begaafd, RT behoevend, chaotisch, 
prikkelgevoelig, ADHD, autisme enzovoort. Iedereen roept dat alle kinderen binnen onze klassen een plek 
zouden moeten kunnen krijgen, maar hoe organiseren wij dat en hoe kunnen wij als IB-ers onze collegaõs 
hierin steunen?  
 
 
Opbrengstgericht werken is de manier om de onderwijskwaliteit en de leerling resultaten te verbeteren. 
Maar wat is het eigenlijk en hoe doe je dat in de groep en op je school? Allemaal vragen waarop 
praktische antwoorden gegeven worden in een drietal bijeenkomsten.  
 
Doelgroep 
Hele teams of losse deelnemers.  
 
1. Beelddenkers in het onderwijs 
Beelddenkers denken in beelden en niet in taal. Bij hen zie je vaak een leerachterstand, een motivatie 
probleem of een informatieverwerkingsprobleem. Dit ontstaat doordat de leerstof op school talig en 
auditief wordt aangeboden. Deze leerstof wordt niet goed begrepen en onthouden. Dit kan leiden tot 
frustratie, faalangst en onderpresteren. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen met ADHD, ADD, 
dyslexie en hoogbegaafdheid beelddenkers zijn. 
 
Doel 
Het kind krijgt weer plezier in leren, ontwikkelt zelfvertrouwen en de leerresultaten verbeterd. Leren wordt 
weer leuk! 
 
Programma 

 De kenmerken van een beelddenker 
 Beelddenkers herkennen 
 De mogelijkheden binnen een daltongroeporganisatie 
 Kwaliteiten van een beelddenker leren inzetten 

 
2. De techniek van de 5 Võs 
Elke leerkracht wil toch de groep enthousiasmeren, motiveren en in beweging krijgen? Wij gaan uit van de 
kwaliteiten van een kind. Positieve benadering en betrokkenheid staan voorop. Wat de samenstelling van 
je groep ook is of welke les je wilt gaan geven, met de 5 Võs kan elke les een succes zijn! Deze techniek 
vergroot de betrokkenheid van leerlingen, motiveert en enthousiasmeert. 
 
Doel 
In vijf stappen naar een succes volle les.  
 
Programma 
Tijdens de workshop worden de 5 Võs besproken en in praktische werkvormen toegepast. Er worden tips 
gegeven en een les uitgewerkt zodat er gelijk mee gewerkt kan worden.  
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3. Sociaal-emotionele ontwikkeling en samenwerken 
Samenwerken gaat niet altijd van zelf. Een groep die goed in balans is kan dat wel. Hoe werk je aan de 
basisbalans van de groep, geef je kinderen zelfvertrouwen en cre±er je de veiligheid om werken en 
samenwerken mogelijk te maken?  
 
Doel 
Tijdens deze workshop kijken wij naar de relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en samenwerken. 
Wij leren u de verschillende ontwikkelingsfases herkennen, zodat u er in de praktijk goed op kunt reageren.  
 
Programma 

 Verschillende dalton samenwerkingsniveaus; 
 Basis aanleren die nodig is om tot samenwerken te komen; 
 Leren hoe je met gedragsproblemen binnen samenwerking omgaat; 
 Tips, werkvormen en handvaten. 
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Opleiding dalton pedagogisch medewerker 
 
Doelgroep 
Deelnemers werkzaam in de kinderopvang/buitenschoolse opvang die in het bezit is van minimaal het 
diploma MBO 3 en in de praktijk wordt belast met de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. 
 
Doel 

 Kennis hebben van het gedachtegoed van Helen Parkhurst; 
 Kennis hebben van de uitgangspunten, visie en de praktijk van het daltononderwijs; 
 Kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot de sociaal, emotionele, motorische, cognitieve 

ontwikkeling; 
 Het kunnen verwerven van een dalton pedagogische grondhouding en deze kunnen benoemen in 

termen van concreet gedrag en competenties; 
 Kennis en vaardigheden hebben om een stimulerende, doelgerichte dalton leef-, speel- en 

werkomgeving te kunnen inrichten; 
 Kennis en vaardigheden hebben om kinderen in deze voorbereide omgeving optimaal te kunnen 

begeleiden; 
 Kennis en inzicht hebben op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling, leerlijnen en leerinhouden 

van de doelgroep; 
 Kennis hebben van de te bereiken doelen en de vaardigheid hebben in een voorbereide omgeving 

aan de ontwikkeling van kinderen te kunnen werken.  
 Ouders te willen informeren over de daltonaanpak en hen hierbij actief te kunnen betrekken; 
 Kennis hebben van de doorgaande lijn kinderopvang/buitenschoolse opvang en basisschool en de 

grondhouding om hieraan zo optimaal mogelijk bij te dragen; 
 Voortdurende en systematische reflectie op eigen handelen hebben. 

 
Programma 
De opleiding wordt gespreid over anderhalf tot twee jaar en heeft een studiebelasting van totaal 120 uur. 

Bijeenkomst 1 Visie en startinformatie 

Bijeenkomst 2 Organisatie 

Bijeenkomst 3 Activiteiten & keuzes maken 

Bijeenkomst 4 Uitnodigende leeromgeving  

Bijeenkomst 5  Samenwerken 

Bijeenkomst 6 Effectiviteit en eigenaarschap 

Bijeenkomst 7 Evalueren en reflecteren 

Bijeenkomst 8  Afsluiting, presentaties en certificaatuitreiking  
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De 7 Uitdagingen 
 

De 7 uitdagingen waar leerkrachten tegenaan lopen in het begeleiden van talent en de 

praktische handvatten hiervoor: 

● Hoe kun je deze problemen voorkomen? Daarna kijken we naar hoe je ze oplost als 

ze al opgetreden zijn 

● Hoe deze technieken zo toegepast kunnen worden dat de hele groep er mee vooruit 

geholpen kan worden 

● Leren leren principes en technieken om leerlingen meer controle en eigenaarschap 

over hun eigen leerproces te geven 

● Hoe je de specifieke identiteit van de school hierop aan kunt laten sluiten 

● Hoe je deze tools die je in deze training leert, in kunt zetten in andere trajecten zoals 

handelings- en opbrengstgericht werken. 

 

Het resultaat: 

Je ontvangt praktische tools om de volgende dag leerlingen te helpen die  

● gedemotiveerd zijn, moeite hebben met leren, weinig doorzettingsvermogen laten 

zien 

● je herkent getalenteerde leerlingen beter en kunt ze een passender aanbod geven 

waardoor ze beter in hun vel komen te zitten 

● je staat steviger in je schoenen om je pedagogische aanpak naar ouders te 

onderbouwen 

● je leert een aantal effectieve methodes om structurele problemen in het onderwijs 

aan te pakken zoals het niet af krijgen van weektaken en andere zaken. 

 

Dit betekent voor jullie: 

● Meer inzicht in waarom leerlingen soms moeilijk vooruit te krijgen zijn 

● Meer rust omdat je zeker weet dat je het juiste aan het doen bent 

● Dat je bewezen effectieve methodes gebruikt en dus het wiel niet opnieuw hoeft uit 

te vinden 

 

 

Implementatie bijeenkomst 7 Uitdagingen: 

Om de kennis van de trainingsdagen te borgen gaat het team onder leiding van een trainer 

aan de slag. Inhoud wordt teruggehaald en waar nodig aangevuld. Tips en tricks worden 

uitgewisseld en men leert van elkaars ervaringen. 

Na de bijeenkomst is de inhoud beter geborgd, de betrokkenheid verhoogd en het 

eigenaarschap ligt nu ook bij degenen die daar nog in konden groeien.  
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Beleid (gericht op meer- & hoogbegaafdheid) 
 

Om talentonderwijs op je school een goede plek te geven, is het belangrijk eerst te weten wat 

er allemaal geregeld moet worden. Vervolgens kun je kijken naar de best-practices om het 

wiel niet opnieuw uit te vinden. Een beleidsplan wordt geschreven zodat ouder, leerkrachten, 

directies en bovenschoolse besturen de rechten, plichten en richtlijnen van de school kennen. 

Het handzame document biedt een leidraad om het HB onderwijs vorm te geven in jouw 

organisatie. In een beleidsplan komen de volgende onderdelen naar voren: 

● Wat is precies het doel van talentonderwijs? 

● Welke leerlingen willen we signaleren en hoe pakken we dit aan? 

● Hoe gaan we om met de kerndoelen? Versnellen? Compacten? Verrijkingsklas? 

● Wat doen we met de extra tijd? Hoe gaan we verrijken? 

● Welke vaardigheden willen we aanleren? 

● Hoe implementeren we dit in het klassenmanagement? 

● Hoe implementeren we dit in de zorgstructuur? 

● Hoe gaan we om met eigenaarschap? 

● Hoe gaan we communiceren naar alle partijen? 

● Hoe gaan we onderweg ons beleid bijstellen? 

 

In deze training leer je: 

● Het schrijven van een beleidsplan gericht op de eigen onderwijssituatie 

● De noodzaak van een beleidsplan of beleidsdocument 

● De negen aspecten van de beleidspiramide volledig invulling te geven  

● Draagvlak te creëren binnen een team 

● Het belang van communiceren met ouders en teamleden  

● De afweging maken van het wel/niet aanbieden van een verrijkingsgroep 

 

Dit betekent in de praktijk: 

● Na de training is er een heldere visie op het gebied van talentbegeleiding 

geformuleerd 

● Er zijn duidelijke ontwikkeldoelen gesteld en de weg ernaartoe is inzichtelijk 

geformuleerd 

● Ouders weten hoe het talentbeleid uitgevoerd wordt en welke keuzes er zijn gemaakt 

bijv. ten opzichte van deelname aan de verrijkingsklas 

● De wijze van handelen en de richtlijnen zijn voor alle (inval)leerkrachten duidelijk 

 

De beleids training bestaat uit twee trainingsmomenten en een implementatie gedeelte later 

in het jaar. 
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Hersenontwikkeling en leren: hoe werkt het brein van een HB-er? 

Deze training geeft je een kijkje in de werking van het brein: Wat zijn de verschillen in 

hersenontwikkeling tussen gemiddeld intelligente en (hoog)begaafde kinderen? Is cognitief 

talent erfelijk? Kun je gedurende je leven slimmer of juist minder slim worden? Welke factoren 

zijn van invloed op je intelligentie? Welke rol speelt beweging bij geheugenprocessen? Hoe 

komt het dat pubers zo’n moeite hebben met opstaan en vaak roekeloos gedrag vertonen? 

Hoe komt het dat sommige kinderen constant spullen kwijt zijn of heel impulsief reageren? 

De training Executieve functies, is een uitstekende vervolgtraining en kan een verlengstuk zijn 

van wat je in deze training  leert.  

Je leert: 

● de globale opbouw en werking van het brein. 

● wat de verschillen zijn in hersenontwikkeling tussen gemiddelde- en 

hoogbegaafde leerlingen. 

● hoe het brein telkens fysiek verandert en daarmee ook de intelligentie van een 

persoon (de plasticiteit van het brein) 

● welke invloed mindset heeft op de ontwikkelbaarheid van het brein. 

● kan uitleggen welke rol beweging en zintuigen spelen bij geheugenprocessen. 

● wat spiegelneuronen zijn en betekenen in het functioneren van hoogbegaafde 

leerlingen in relatie tot hooggevoeligheid qua empathie. 

● in samenspraak met anderen hoe je de geheugenprincipes kan toepassen in je 

eigen lespraktijk. 

● welke factoren van invloed zijn op intelligentie en wat de onderliggende 

samenhang is tussen deze factoren. 
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Executieve functies & leerlijnen 
 

Onthoudt een kind alles van sterren en planeten, maar is hij vergeetachtig als het gaat om 

het meenemen van zijn spullen? Heeft je leerling moeite om zijn aandacht bij de taak te 

houden of überhaupt eraan te beginnen? Om een kind klaar te stomen voor de toekomst, 

zal het executieve functies moeten ontwikkelen: vaardigheden die nodig zijn om te 

functioneren in het leven. Denk aan studie, werk, maar ook aan dagelijks terugkerende 

handelingen. De vaardigheden om een taak te starten, ermee bezig te blijven en erop terug 

te kijken hoe het beter kan, komen in deze training uitvoerig aan bod. Met de leerlijnen krijg 

je een instrument in handen waarmee je kunt signaleren én begeleiden op individueel 

niveau. 

 

In deze training leer je: 

● Welke 11 executieve functies/vaardigheden er zijn 

● Inzicht te krijgen in je eigen ontwikkeling op dit gebied  

● Waarom sommige kinderen een andere ontwikkeling kunnen doorlopen  

● Hoe je de executieve functies per kind in kaart brengt zodat je deze doelgericht kunt 

begeleiden aan de hand van de leerlijnen executieve functies 

● Tips en praktische handvatten om de begeleiding in de klas en buiten de klas te 

optimaliseren 

 

In de praktijk betekent dit dat: 

● De digitale leerlijnen direct kunnen worden ingezet in de leeromgeving 

● De leerkracht zich bewust wordt van zijn eigen ontwikkeling en daarin verder kan 

groeien 

● De leerkracht zich bekwaam en bij machte voelt om kinderen in te schalen en te 

begeleiden  

● Alle kinderen vanuit de groep gerichter en efficiënter op hun behoefte bediend 

kunnen worden 

 

Om maximaal resultaat uit de begeleiding op school te halen wordt ook geadviseerd de 

ouders hierin te betrekken. Een ouderavond over executieve functies gericht op thuis- en 

schoolsituatie maakt de ontwikkelingsdriehoek school-ouder-kind compleet. 

 

Implementatiebijeenkomst executieve functies 

Tijdens de implementatiebijeenkomst komen de opdrachten aan bod uit de trainingen 

Executieve functies en is er ruimte om met elkaar en de trainer tot antwoorden te komen op 

de nieuwe vragen uit de praktijk van de afgelopen weken op de werkvloer. De kennis van 

executieve functies wordt hiermee geborgd en specifieke vragen worden tijdens deze 

bijeenkomsten besproken. Vraagstukken dienen vooraf aan de trainer te worden 

doorgegeven. De duur van een intervisiemoment is ca. 2 uur. 

 

 

 

 

 

http://www.oino-advies.nl/


  

 

Novilo is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

Compacten & verrijken 

Vanuit het perspectief van de pedagogiek en psychologie: welke problemen komen 

leerkrachten tegen bij het begeleiden van begaafden? Hoe kun je borgen dat de 

kerndoelen gehaald worden en de leerling ook de vrijheid krijgt om zich op die andere 

(plus)doelen te richten? Hoe bouw je dat gestructureerd in jouw weekrooster en in de 

weektaak van het kind zodat je jezelf en de leerlingen niet voorbij loopt. 

Het resultaat: 

Aan de hand van dat wat je geleerd hebt in de trainingen De 7 Uitdagingen en 

Klassenmanagement/effectief lesgeven ga je verder met het opbouwen van kennis om deze 

kinderen praktisch te kunnen begeleiden. Je gaat in de training een praktisch plan schrijven 

voor één leerling of een clustergroepje om daar morgen daadwerkelijk mee te gaan 

compacten en verrijken. 

● Hoe en wanneer ga je het voortoetsen plannen in jouw weekrooster? 

● Wanneer maak je plaats deze leerling actief te begeleiden? 

● Welk materiaal uit jouw kast ga je eerst aanbieden? 

● Hoe ga je om met de eisen en de begeleiding met het materiaal wat jij hebt 

uitgekozen voor deze leerling? 

 

Dit betekent voor jullie: 

● Begeleiding in het schrijven van het plan,  

● De gestructureerde stappen om het compacten en verrijken echt toe te gaan 

passen. 

 

Een raamwerk dat werkt voor jou om ook je andere materialen en methodes mee in te 

zetten om de leerling in de klas uit te dagen met zowel verdiepende als verbredende 

activiteiten 

Implementatie bijeenkomst - compacten en verrijken 

In de implementatie bijeenkomst wordt uitgebreid en vooral praktisch geëvalueerd hoe het 

plan is verlopen. Je krijgt tools om eventuele aanpassingen uit te voeren. Je krijgt een heldere 

kijk op wat jouw volgende stap is in het compacten en verrijken. Je hebt een vervolg plan 

om morgen uit te voeren. Je hebt een helder overzicht op wat je collega’s gedaan hebben 

en weet hier de sterke do’s en don’ts uit te filteren met elkaar.  
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Verrijken met Bloom en het TASC model 

 

Met welk doel zet je verrijkingsmateriaal in? In deze training ontvang je praktische tips over 

het aanbieden van verrijkingslessen. We bekijken de behoefte van hoogbegaafde kinderen 

aan de hand van de taxonomie van Bloom. We vergelijken het huidige aanbod van 

verrijkingsmateriaal kritisch met deze behoefte a.h.v. een kijkwijzer. Je leert in de training zelf 

een les maken aan de hand van de taxonomie van Bloom. Verder wordt aandacht besteed 

aan het TASC-model met als doel kinderen structuur te bieden in het creatief denkproces en 

oppakken van een opdracht in het algemeen. 

In deze training leer je: 

● Waarom het nodig is verrijkingsmateriaal in te zetten. 

● Hoe je verrijkingsmateriaal op zinvolle wijze inzet. 

● Verrijkingsmaterialen analyseren. Wat is verdiepend en wat verbredend en wat is het 

verschil tussen beiden. 

● Waarom het nodig is alle denkordes van de taxonomie van Bloom in voldoende mate 

terug te laten komen in lessen. 

● Een lessenserie/ project invulling te geven aan de hand van de taxonomie van 

Bloom. 

● Hoe kinderen middels een structuur opdrachten te laten starten en afronden a.h.v. 

het TASC-model. 

 

Wat betekent dit voor de praktijk: 

Na deze training weet je waarom het belangrijk is verrijkingsmateriaal in te zetten, en hoe dit 

op zinvolle wijze te doen. 

 

Na deze training ben je in staat: 

● Verrijkingsmateriaal nader te analyseren om zo tot een gebalanceerd aanbod te 

komen binnen jouw school. 

● De verschillende denkordes van de taxonomie van Bloom te herkennen en voorzien 

van werkvormen. 

● Een lessenserie/project te ontwerpen a.h.v. de taxonomie van Bloom. 

● Structuur aan te brengen in het creatief denk- en handelingsproces van 

(hoogbegaafde) leerlingen. 
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Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

 
In veel trainingen merkten we dat de kleuterbouw andere vragen en behoeften had dan de 

rest van het team. Om deze reden hebben we ervoor gekozen hiervoor een aparte 

training op te zetten. Je ontvangt tips over hoe je met kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong om kunt gaan, welke materialen geschikt zijn en hoe je meer uit je 

huidige materialen kunt halen. Ook het beeld van jonge genieën wordt getoetst aan de 

realiteit. De training heeft een hoog interactief gehalte en er komen verschillende 

werkvormen aan bod. 

 

In deze training leer je: 

● Waarom vroegsignalering zo belangrijk is en hoe je dit vorm geeft 

● Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen 

● Hoe kan ik extra tegemoet komen aan de kleuter en zijn leerbehoeften? 

● Kennismaken met de taxonomie van Bloom en deze toe te passen 

● Wat de rol is van de ouders en hoe je deze kan betrekken bij de ontwikkeling van het 

kind? 

 

Wat betekent dit voor de praktijk? 

● Na deze training kan je met andere ogen kijken naar reeds beschikbare materialen 

● Materialen kunnen breder worden ingezet om de hogere denkorde vragen te 

behandelen 

● Je krijgt concrete handvatten om kinderen in de klas verder te kunnen helpen 
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Groep 3: een echte uitdaging! 

Groep drie is voor het hoogbegaafde kind een belangrijke groep. Meer- en hoogbegaafde 

kinderen starten vaak anders met het lees- en rekenonderwijs dan de reguliere leerling. Zo zijn 

er bijvoorbeeld leerlingen die al lezend jouw groep binnen komen. Aan de andere kant krijg 

je leerlingen in je klas bij wie het leesproces juist niet op gang komt. Vaak liggen hier 

meerdere oorzaken aan ten grondslag. Ook op motorisch gebied kunnen uitdagingen 

ontstaan. 

Als leerkracht wil je ook deze leerlingen passend begeleiden. Maar hoe doe je dit?  Een 

eventuele a-synchrone ontwikkeling vraagt een specifieke aanpak. En hoe bied je het 

verrijkingsmateriaal op het juiste niveau aan? Welke uitdagingen kom je tegen bij de transfer 

in het zelfstandig werken van de onderbouw naar de middenbouw? 

Wat leer je in deze training? 

● signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

● verschillende manieren van begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen 

in groep 3. 

● hoe je kunt compacten en verrijken in deze groep. 

● hoe je de overgang naar de middenbouw begeleidt m.b.t  zelfstandig werken. 

In deze training gaan we op deze en andere onderwerpen  in zodat jij de diverse 

uitdagingen leert herkennen en jouw leerlingen op school optimaal kunt begeleiden. Dit 

kenniscollege kan ook door ouders gevolgd worden. 

Aan het einde van het kenniscollege weet je… 

● verschillende ‘typen’ te herkennen binnen jouw groep 3 

● waarom motoriek een uitdaging is en hoe je de kinderen hierin kunt begeleiden 

● het belang te herkennen van de executieve functies. Je kunt stappen maken in 

de begeleiding hierop. 

● hoe je de verschillende leesniveaus kunt bedienen 

● hoe je bij een leerling de frustratietolerantie kunt ontwikkelen 

● de voor- en nadelen van versnellen 

● waar je in grote lijnen op kunt letten bij het aanbieden en kiezen van 

verrijkingsmaterialen voor deze groep 

● hoe je het VEIF model voor deze groep kunt inzetten 

● de kennis toe te passen die je al hebt op gebied van Spiral Dynamics, 

executieve functies en TASC-model 

 

 

 

 

http://www.oino-advies.nl/


  

 

Novilo is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

Leerstrategieën: op naar een goed gevulde gereedschapskoffer 

om iedere klus te klaren! 

Doelgroep: leerkrachten 

Onderzoek toont aan dat leertechnieken een krachtig middel zijn om het ontdekken en 

stimuleren van talent vorm te geven. leertechnieken zijn concrete manieren van leren. 

Hiermee leren kinderen hoe ze moeten en kunnen leren.  Zo leren kinderen met behulp van 

een diversiteit aan technieken onder andere zichzelf kennen, welke taken bij hen passen, 

welke vaardigheden ze juist vaker moeten oefenen, hoe zich te motiveren voor een taak, 

etc. 

Het is belangrijk gedurende de schooltijd van het kind zijn of haar gereedschapskoffer te 

vullen met een diversiteit aan technieken (gereedschap), zodat het kind wanneer nodig is 

een ruime keuze heeft om opdrachten naar een goed einde te brengen. 

Leertechnieken zijn erop gericht de tijd en moeite die iemand in het leerproces steekt zo 

goed mogelijk te benutten. Het doel van effectieve leertechnieken is het behalen van een 

optimale prestatie. 

Voorbeelden van effectieve leertechnieken: 

● Activeren van voorkennis 

● Stimuleren actieve tekstverwerking 

● Integreren van plaatjes en verklarende tekst 

● Combineren van beeld met geluid 

● Navigatie-ondersteuning toevoegen in hypermedia omgevingen 

● Aanbieden van uitgewerkte voorbeelden 

● Afnemen van proeftoetsen 

Tijdens deze training zul je worden voorzien van inzichten, ideeën en concrete formats 

aangaande het ontwikkelen van passende leertechnieken bij jouw leerlingen. Er zal worden 

gewerkt vanuit best practice in combinatie met met bestaande inzichten van mensen als 

Bloom, Gardner en Wallace. 

Na afloop van deze training: 

● Weet je globaal hoe ons brein kennis vergaart 

● Heb je kennis van de vier fasen in de ontwikkeling van het denken 

● Heb je zicht op diverse leertechnieken 

● Ben je in staat sterk en minder sterk ontwikkelde technieken te signaleren 

● Ben je in staat op verschillende wijzen aan te sluiten op te ontwikkelen 

leertechnieken 

● Heb je concrete formats voor mogelijke leeractiviteiten in je praktijk om talent en 

informatieverwerking te ontwikkelen/stimuleren 

● Beschik  je over een flinke hoeveelheid in te zetten middelen en ideeën rondom 

te ontwikkelen leertechnieken 
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MIndset 

Hoe overtuigingen van invloed zijn op leermotivatie 

Is je leerling ongemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de 

weg? Geeft hij snel op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer 

hij hard moet werken om iets onder de knie te krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij 

graag de beste zijn? Dan wordt hij waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset. De term 

'mindset' staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over hun 

intelligentie, talenten en kwaliteiten. Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de 

ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen 

en een passie voor leren.  

Je hebt kinderen die genieten van uitdagingen op school, die hard werken voor goede 

resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er 

zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom 

voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun 

motivatie voor school daardoor niet optimaal. 

Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote 

invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een 

groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het 

ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je kinderen kunt helpen om meer vanuit 

een groeimindset te leren denken en handelen. 

Tijdens deze training verkennen we relevante aspecten rondom het thema mindset. Door 

middel van afwisselende en actieve werkvormen word je uitgedaagd om zelf de verdieping 

te zoeken. Hierbij staan zelfontwikkeling en praktische (onderwijs)toepassingen centraal. 

Deelnemers doen kennis op over de mindsettheorie van Carol Dweck. Ze krijgen inzicht in de 

wijze waarop ze kinderen (en zichzelf!) kunnen helpen bij het ontwikkelen van een 

groeimindset. De theoretische onderbouwing en praktische tips kunnen zij direct toepassen in 

de dagelijkse onderwijs- of coachingspraktijk. 
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Motivatie in het onderwijs – Is het voor een cijfer? 

Wat is de basis van motivatie? Aan de hand van verschillende theorieën – zoals die van 

Martin Seligman (positieve psychologie), Tony Hsieh (model happiness framework) en Cowan 

en Beck (Spiral Dynamics)  ga je tijdens dit college bekijken wat het begrip motivatie behelst. 

We zoomen in op de schoolsituatie.  Hier moeten we kinderen motiveren om een 

schoolprestatie te leveren. Wat vergt dat? Met behulp van de prestatieladder krijgen we 

inzicht in de zichtbare en onzichtbare factoren die hierbij een rol spelen. Hoe werkt dat bij hb-

kinderen? Tot slot gaan we de theorieën concreet maken: wat kun jij, als leerkracht, concreet 

in de klas doen om de kinderen te motiveren voor een prestatie? 

In diverse oefeningen bekijk je hoe je verschillende modellen wilt en kunt gebruiken. In deze 

training leer je hoe belangrijk het is voor ieder mens, en zeker voor kinderen en jongeren op 

school, om een doel te hebben, talenten in te zetten, succeservaringen te hebben en 

uitdagingen aan te gaan. Die uitdaging dient de leerkracht te bieden. 

Een gevleugelde kreet van de trainer: met uitdaging op niveau, breng je een leerling in de 

flow. 

Tijdens deze training leer je: 

● het herkennen van onderliggende factoren die tot motivatie dan wel 

demotivatie leiden 

● kunnen aansluiten op de verschillende lagen die in het proces van leren en 

presteren aanwezig zijn 

● kunnen verzorgen van interventies die kinderen stimuleren om te presteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oino-advies.nl/


  

 

Novilo is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

Spiral Dynamics: effectiever begeleiden op school en in jouw 

praktijk 

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs 

Hoe komt het dat sommige kinderen altijd de strijd aan lijken te gaan en dat je als begeleider 

het gevoel kan hebben in een machtsstrijd verwikkeld te raken? Wat doe je als in gesprek 

gaan met een kind tot weinig resultaten leidt? Hoe ga je om met het feit dat je het ene 

schooljaar letterlijk en figuurlijk kunt lezen en schrijven met een groep, en je het andere 

schooljaar alleen maar de politie-agent moet spelen? En hoe kan het dat iemand anders uit 

jouw team met dezelfde groep geen of weinig problemen heeft? 

In de begeleiding van kinderen mag het vanzelf spreken dat elk kind uniek is en zijn of haar 

eigen aanpak vereist. Dit is volgens het model van Spiral Dynamics niet anders. Het model is 

zelfs erg effectief wanneer er gekeken wordt vanuit welke fase het kind de wereld bekijkt en 

de begeleiding daarop wordt aangepast. 

In dit kenniscollege wordt het model uitgelegd en ga je actief aan de slag om te bekijken in 

welke fase je zelf zit en hoe je kunt herkennen in welke fase de kinderen zitten die je 

begeleidt. Je leert effectiever te begeleiden en adequater inspelen op de behoefte van het 

kind door je eigen normen en waarden systeem te onderkennen en zo nodig aan te passen. 

In deze training leer je: 

● wat de verschillende ontwikkelingsfasen zijn 

● wat een ‘meme’ is 

● Begeleiden van de cliënt vanuit de juiste ‘meme’ 

● hoe de theorie tot stand is gekomen 

● hoe het model werkt op meta-niveau 

● hoe het model werkt vanuit individueel niveau 

● een eigen oordeel kunnen verklaren richting mensen die niet in dezelfde fase 

zitten 

● inspelen op de behoefte van de cliënt 

● cliënten inschalen op de fase waarin deze zich bevindt 

● afstemmen op het wereldbeeld van de cliënt en de juiste kaders stellen 

● waarom sommige begeleiding niet aanslaat 
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Signaleren  

Je leert aan welke kenmerken je kinderen in de praktijk zou kunnen herkennen. Je gaat 

kennismaken met signaleringsinstrumenten die scholen gebruiken en je leert wat de 

verschillen zijn. We bespreken casuïstiek aan de hand van de 6 profielen van 

hoogbegaafdheid van Bets en Neihart. Hoe herken je de onderpresteerders? Je leert welke 

intelligentie onderzoeken je kunt tegenkomen in de praktijk en welke aspecten belangrijk zijn 

voor getalenteerde kinderen. 

Wat leer je: 

● De verschillende signalen en vooroordelen van hoogbegaafdheid herkennen 

● Verschillende typen signaleringsinstrumenten met hun voor- en nadelen 

● 6 types hoogbegaafd van Betts & Neihart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oino-advies.nl/


  

 

Novilo is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

Onderpresteren - Ze doen het niet expres! 

 
Kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren en willen er op school 

graag iets moois van maken. Hoogbegaafden hebben een enorme drive om te leren. Als 

leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat het dus 

ergens mis. 

 

In deze training leer je de valkuilen kennen, en leer je onderpresteren te keren. Of als het lukt, 

beter nog: te voorkomen. Onderpresteren heeft meerdere oorzaken. Hoogbegaafde 

leerlingen hebben vaak niet geleerd te leren en lopen vast als iets ineens niet vanzelf gaat. 

Vaak is de leerstof te makkelijk en daardoor verliezen ze hun motivatie. Ze kunnen moeite 

hebben met plannen, aan de slag gaan of zelfstandig werken. Of ze zien het nut van het 

schoolse leren niet in en dwalen af naar al die interessante vraagstukken in hun hoofd. Zo 

missen ze instructie en lopen ze hiaten op. 

 

We kennen relatieve en absolute onderpresteerders; de eerste presteert niet naar zijn 

kunnen, de tweede zelfs onder het niveau van het leerjaar. Het is zaak de onderpresteerder 

op tijd te signaleren. In deze training leer je wat de symptomen zijn, zoals wisselende 

prestaties, vage lichamelijke klachten, vluchtgedrag. Ook leer je de verschillende typen 

onderpresteerders kennen, waaronder de uitsteller, het muurbloempje of de ritselaar. 

 

Is het onderpresteren al lang aan de gang, dan vergt het tijd en aandacht om het te keren. 

In deze training maak je kennis met de theorie van Seligman, het stappenplan van Witley en 

het VEIF-model. 

 

Bij de aanpak van onderpresteren zorg je vóór alles voor een basis van vertrouwen, je 

bepaalt mét de leerling haalbare doelen en strategieën, maakt duidelijke afspraken en je 

laat zien dat succes en falen afhangt van de inzet. Daarmee krijgt de leerling 

verantwoordelijkheid en grip op het probleem. Met mede-deelnemers ga je aan de slag met 

een casus als cliënt, coach en observator. 

 

Het doel van deze training is te leren de leerling erbij te houden, gemotiveerd te houden of 

opnieuw te motiveren, in een flow te brengen en, dat is het mooiste, in verbinding te 

brengen met zijn eigen betekenis in dit leven. Kennis van de 7 Uitdagingen is een absolute 

pré. 

Wat je kunt verwachten: 

● Zicht op problematiek onderpresteren 

● Concrete plannen voor aanpak 

● Oefeningen in de groep 

● Literatuurtips 

● Hand-out 
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Opzetten van een plusklas: Een doorgaande lijn van plus naar klas 

Waarom een plusklas? Wat wil je ermee bereiken? Welke leerlingen nemen deel aan een 

plusklas? Welke criteria stel je op? Hoe communiceer je dit naar de leerling, teamleden, 

andere leerlingen en ouders? Op welke manier creëer je verbinding met en een lijn naar de 

eigen groep? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat je een plusklas start? 

Wat bied je aan in de plusklas? Wie bepaalt de inhoud en het programma? Aan welke 

doelen werken de leerlingen en hoe wordt het effect gemeten? 

Na deze training ben je in staat: 

● Een helder beeld te verschaffen betreffende wat nodig is om een plusklas op te 

zetten. 

● Keuze plusklas van juiste argumenten te voorzien. 

● Een verantwoord onderwijsaanbod te creëren voor hb-leerlingen. 

● Verbinding te leggen tussen werk in de plusklas en de reguliere groep. 

● Op verantwoorde wijze proces en product te evalueren. 

● Collegae te voorzien van handvatten welke vlot toepasbaar zijn. 

● Communicatie naar kind, collega en ouder(s) en/of verzorger(s) op heldere wijze 

te laten plaatsvinden. 
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Overtuigingen: van automatisch gedrag weer een keuze maken 

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs 

Overtuigingen ontstaan door ervaringen en emoties, door opvoeding en cultuur, door 

waarnemingen en referenties. Overtuigingen kunnen kloppen of niet de waarheid zijn, ze 

kunnen positief werken, maar ook belemmerend. Vaste overtuigingen beperken je blik – en 

staan nieuwe mogelijkheden en ontwikkeling in de weg. In deze training leer je hoe 

overtuigingen te vernieuwen zijn. 

In deze training ga je aan de slag met de inferentieladder; een model van de Amerikaanse 

bedrijfskundige Chris Argyris. Met deze ladder kijk je naar de oorzaak van overtuigingen, naar 

de ideeën die zich hebben vastgezet en hoe die weer je blik bepalen. Door de ladder 

opnieuw te doorlopen doe je nieuwe ervaringen op die weer tot nieuwe overtuigingen 

leiden. Je leert hoe je deze ladder kunt gebruiken bij de begeleiding van kinderen. Neem 

een slim kind, dat als vanzelf leert. De eerste keer dat iets niet lukt, kan een ware schok zijn. 

‘Dit kan ik niet’, ‘ik ben niet slim’, ‘ik stel niets voor’: het hangt van het kind af welke 

overtuiging hier geboren wordt. Met de inferentieladder ga je terug naar dat moment. Door 

vervolgens succeservaringen te creëren, hervindt het kind zijn zelfvertrouwen en kan er een 

nieuwe overtuiging ontstaan. 

Je analyseert in deze training ook enkele overtuigingen van jezelf via de inferentieladder. Het 

is belangrijk om als begeleider je eigen overtuigingen onder de loep te nemen en waar 

nodig te ontkrachten en te vernieuwen. Door het zelf te ervaren, leer je hoe je het op 

kinderen kunt overbrengen. 

Je leert: 

● wat confirmation bias is 

● Inzicht krijgen in je eigen confirmation bias 

● Uitleggen en toepassen van het 5G model 

● Uitleggen en toepassen (ook op zichzelf) van de inferentieladder 

● Het verband leggen tussen overtuigingen en hoogbegaafdheid 

● Geduld betrachten in het proces van het keren van overtuigingen bij de cliënt 

● je verplaatsen in de waarheid van de cliënt 

● Realiseren dat overtuigingen zijn gebaseerd op keuzes 

● Realiseren dat overtuigingen zijn gebaseerd op een specifieke focus 

● Realiseren dat overtuigingen op hun beurt de focus en keuzes beïnvloeden 
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Hoe crises kunnen zorgen voor persoonlijke groei 

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs 

Desintegratie heeft een negatieve klank. Het roept associaties op van kapot gaan en verval. 

De Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski (1902-1980) zag in dit proces wat betreft de 

geesteswetenschappen juist iets heel positiefs. In zijn praktijk heeft hij veel voorbeelden 

gezien van mensen die door de diepste dalen heengingen, maar daarin een opmerkelijke 

potentie tot ontwikkeling aan de dag legden. In de tijd dat hij actief was echter, en ook nu 

nog, lag de nadruk binnen zijn vakgebied op het bestrijden van deze negatieve emoties 

middels therapie en medicijnen. Daar waar hij individuen zag die door de hevige interne strijd 

tot verdere ontwikkeling van hun eigen autonomie kwamen, zagen zijn tijdsgenoten 

stoornissen en psychoneuroses. Op basis van deze observaties heeft Dabrowski zijn theorie 

ontwikkeld, welke in deze nieuwe eeuw meer lijkt te aarden dan tijdens zijn leven. 

In deze training wordt de theorie uiteengezet, de link gelegd naar (hoog)begaafdheid en 

worden de deelnemers aangespoord met een nieuw licht naar hun eigen ervaringen te 

kijken. 

Competenties 

De deelnemer: 

● heeft kennis van de vijf overexcitabillities van Dabrowski en de kenmerken 

hiervan. 

● kent de helpende en belemmerende factoren van de vijf overexcitabillities bij 

cliënten. 

● begrijpt de opbouw van meerlagigheid en kan deze alle vijf benoemen en 

beschrijven. 

● kent de achtergrond van Dabrowski. 

● is in staat de visie achter de theorie te beschrijven. 

● kan aspecten van de vijf overexcitabillities herkennen in cliënten. 

● is in staat de vragenlijst met betrekking tot de 5 overexcitabillities in te vullen en 

te duiden. 
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Verrijkingsmateriaal selecteren: welk verrijkingswerk zet je in voor 

HB-ers? 

Doelgroep: begeleiders van HB-ers in de basisschoolleeftijd. 

Niveau: beginners en basis 

Hoe zet je met succes verrijkingsmateriaal in? Hoe kies je verrijkingsmateriaal uit? Hoe 

begeleid je deze kinderen met de krappe ruimte op je lesrooster? Met welk doel zet je 

verrijkingsmateriaal in? 

In deze training ontvang je praktische tips over het aanbieden van verrijkingslessen. We 

bekijken de behoefte van hoogbegaafde kinderen aan de hand van de taxonomie van 

Bloom. We vergelijken het huidige aanbod van verrijkingsmateriaal kritisch met deze 

behoefte. Je leert in de training zelf een les maken aan de hand van de taxonomie van 

Bloom. Met behulp van een kijkwijzer krijg je de gelegenheid rond te snuffelen in onze 

verrijkingsmaterialententoonstelling. Er is ook gelegenheid voor het uitwisselen van 

ervaringen. 

Je leert: 

● middels de theorie over de 7 uitdagingen het belang van passende begeleiding 

bij de inzet van verrijkingsmateriaal. 

● welke verschillende doelen je kunt nastreven bij de inzet van verrijkingsmateriaal. 

● wat het verschil is tussen verdiepingsstof en verbredingsstof. 

● zelf een les te ontwerpen volgens de taxonomie van Bloom 

● hoe je  hogere denkorde vaardigheden kunt inzetten in je lessen. 

● aan welke criteria lesmateriaal moet voldoen om aan de behoeften van 

hoogbegaafde leerlingen tegemoet te komen. 

● met behulp van een kijkwijzer een oordeel te vormen in welke mate, op welke 

manier en met welk doel dit materiaal inzetbaar zou zijn in jouw  organisatie. 

● hoe je kunt afwegen welk verrijkingsmateriaal geschikt is voor een te begeleiden 

leerling. 

Je wisselt ervaringen ten aanzien van verrijkingsmateriaal uit met anderen. 
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‘Mindmappen in de klas/ begrijpend 

lezen met mindmappen. 
 

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

 

 

Scholingsbijeenkomsten in uw eigen groep, met uw eigen leerlingen. 

Inleiding:  

Een mindmap is één van de krachtige hulpmiddelen binnen boeiend onderwijs en systeemdenken. 

Door gebruik te maken van mindmappen leren leerlingen het geheel te overzien. Mindmappen helpt 

hen beter te onthouden en beter te presenteren.  

 

Korte Omschrijving/inhoud: 

Mindmappen met leerlingen start met het aanleren van de belangrijkste regels van het mindmappen. 

Tijdens een bijeenkomst van anderhalf uur leren wij leerlingen hun beide hersenhelften te gebruiken.  

Dat doen we in de klas, samen met de eigen leraar (groepen 5 t/m 8). 

Kennen de leerlingen de regels eenmaal, dan gaan we mindmappen gebruiken bij begrijpend lezen. 

Deze bijeenkomst plannen wij ook onder schooltijd; de eigen leraar hoeft niets voor te bereiden.  

In de groepen 7 en 8 kunnen we daarna met leerlingen aan de slag om hen te leren een digitale 

mindmap te maken. Leerlingen leren daarmee spreekbeurten en presentaties te geven.  

Aantal bijeenkomsten:  

Afhankelijk van de wensen van de school 

Doelgroep:  

Leraren en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

Open voor deelname collega’s van andere scholen? 

Ja  
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‘Begrijpend luisteren met mindmappen’ 
 

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
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Inleiding: 

Mindmappen met kleuters en jonge kinderen? Jazeker, dat kan! Heel eenvoudig zelfs. In deze 

scholingsbijeenkomst laten wij u zien hoe.  

 

Korte Omschrijving/inhoud: 

Veel basisscholen worstelen met de opbrengsten van begrijpend lezen. Ondanks goede methodes 

blijft het lastig om de leerlingen te boeien en hen het plezier in lezen te laten behouden. Een 

belangrijke oorzaak daarvan is dat begrijpend lezen veelal een beroep doet op één hersenhelft (de 

talige kant). Door mindmappen te gebruiken wordt ook de rechterkant van de hersenen ingeschakeld 

en daardoor leren en onthouden de leerlingen beter. Dat proces begint al bij kleuters. Daar hebben 

we het dan over begrijpend luisteren. 

Op basis van de materialen van Rianne Hofma (www.mindmappenmetkleuters.nl) hebben wij een 

scholingsbijeenkomst ontwikkeld waarna u op een eenvoudige en praktische manier met jonge 

kinderen en mindmappen aan de slag gaat. We richten ons vooral op de vier kernvragen in een boek. 

 

Aantal bijeenkomsten:  

Eén 

Doelgroep:  

Leraren van de groepen 1 t/m 4 
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Met heldere leerdoelen en succescriteria in gesprek met leerlingen 
 
Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven 
om keuzes te maken draagt bij aan hogere resultaten. Dit heeft 2 oorzaken: 
1. Je kunt als leraar scherper lesgeven. Op basis van het gesprek over het leerdoel en de 

succescriteria leg je de juiste accenten in je instructie en de activiteit. Daarnaast is het eenvoudiger 
om effectieve feedback te geven; 

2. De leerlingen weten beter wat ze leren en worden meer betrokken bij het leerproces. 
 
 
Helaas geven de methodes ons nog niet leerdoelen die we direct kunnen gebruiken. Ze zijn vaak te lang 
en daarnaast ontbreken de succescriteria vaak. Wanneer je deze kan herformuleren kom je 
effectief in gesprek met leerlingen. 
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur en een praktijkopdracht. 
 
Doelgroep 
Leraren groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. 
 
Leerdoelen 
Tijdens deze training leert u: 

 Leerdoelstellingen formuleren (weten, kunnen, begrijpen) 
 Kinderen beter motiveren om gecommuniceerde leerdoelstellingen zich eigen te maken 
 Leerdoelstellingen uitsplitsen in succescriteria 
 Leerlingen gerichter feedback op leerdoelstellingen geven 
 Keuzes maken in de instructie, activiteit en feedback op basis van de leerdoelstellingen en criteria 

 
Resultaat 
We willen graag betrokken leerlingen. Hoe transparanter wij zijn in de leerdoelstellingen, des te meer 
uw leerlingen betrokken zijn! 
De training is geschikt voor leraren die zich willen verdiepen in OHGW, die een hanteerbaar 
instructiemodel zoeken of zich in het huidige IGDI model willen verdiepen.  
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Bouw!

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
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Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld 
om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp 
te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of 
klassenassistenten). 

Leraren zijn geïnformeerd over: de belangrijke wetenschappelijke inzichten, de theoretische 
uitgangspunten van Bouw!, de structurele opbouw van het programma en de 
functionaliteiten van Bouw! 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Werkwijze 
Informeren en uitwisselen 

Aantal bijeenkomst 
één 
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Meertalige kinderen in de klas

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Veel leraren krijgen te maken met één of meer meertalige kinderen in de groep. De talen die 
zij spreken verschillen, hun culturele achtergrond is anders en ook het tempo waarin zij zich 
het Nederlands eigen maken verschilt sterk. 

Het is van belang om kennis te hebben van wat het vraagt om meertalige kinderen in je 
groep te hebben en hoe integratie binnen het bestaande onderwijsaanbod kan 
plaatsvinden. 

Leraren hebben kennis over onderwijs aan meertalige leerlingen in hun klas en weten welke 
pedagogische, didactische en organisatorische aanpak werkt.  
Leraren weten welke rol woordenschat hierbij speelt en hebben kennis over goed 
woordenschatonderwijs aan meertalige kinderen.  

Leraren weten welke materialen/middelen ingezet kunnen worden om hun onderwijsaanbod 
aan meertalige leerlingen te versterken. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Werkwijze 
Informeren, uitwisselen en leren toepassen. 

Aantal bijeenkomsten 
één 
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Referentieniveaus en kennismaking met 
‘Passende Perspectieven’ 

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten 
beheersen voor taal en rekenen. 

Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die, ondanks de inspanningen van de school, 
het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen. Het doel is om het taal- en 
rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die 
onderdelen die er voor hen toe doen. 

Leraren hebben kennis van de opzet van het referentiekader en de referentieniveaus voor 
taal en rekenen en weten welke drie leerroutes onderscheiden worden binnen Passende 
Perspectieven. Ze leren een eerste aanzet te maken in hoe ze deze kennis kunnen inzetten bij 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in hun groep. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Werkwijze 
Informeren, begrijpen/bekijken en aan de hand van eigen voorbeelden leren toepassen. 

Aantal bijeenkomsten 
één 
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‘Aan de slag met formatief toetsen’ 
 

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl 

 

 

Voor wie 

Leraren, docenten PO en VO 

Inhoud 

Eigenaarschap vergroten en het leren zichtbaar maken met formatieve assessment 

We weten dat leerlingen de beste resultaten behalen als ze niet leren voor een beoordeling, 
maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze 
eigenaar worden van hun eigen leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover? 
 
door bewuster formatieve assessment in te zetten! 

Met Formatieve Assessment maak je de praktische vertaalslag van het Leren Zichtbaar 
Maken naar de klas. Aan de hand van theorie en praktijk leer je hoe leerlingen nog beter 
zicht krijgen op hun eigen leerproces. 

Leraren leren hoe zij een leercultuur in de klas creëren en een growth mindset bij de 
leerlingen stimuleren. Aan de hand van leerdoelen en succescriteria leren leerlingen 
gedurende alle fasen van een les (voor, tijdens, na) waar zij naartoe gaan, hoe ze ervoor 
staan en wat hun volgende stap is. Door zelf, met medeleerlingen of met de leraar 
voortdurend het leerproces te volgen en te verbeteren wordt leren leuker en de 
betrokkenheid groter. Begrippen als effectieve feedback, metacognitie en 
doorzettingsvermogen nemen hierbij een belangrijke plaats in. 

In de introductiebijeenkomst wordt de basis gelegd: alle aspecten van formatieve 
assessment komen aan bod. De leercultuur als basis wordt verder uitgediept. Zowel jij als de 
leerlingen dienen de overtuiging te hebben dat iedereen succesvol kan zijn en dat fouten 
maken mag. Centraal staat de vraag: Hoe creëer je een leercultuur en bevorder je een 
growth mindset? 

Vervolg 
Het is mogelijk na deze bijeenkomst nog 2 verdiepingsmodules te volgen, waarin we je leren 
hoe je formatieve assessment op een succesvolle manier kunt toepassen in je klas.  

Uw resultaat 

U gaat naar huis met veel tips, strategieën en voorbeelden uit de praktijk waar u gelijk mee 
aan de slag kunt. 
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‘Najaarskinderen en de overgang naar 

groep 3’ 

OnderwijsAdvies Is een business partner van OinO-Advies 
Voorst – Amsterdam – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

Voor wie 
Onderbouwcoördinator, leraren groep 1, 2 ,3 en IB-ers 

Inhoud 
Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? 
Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de 
ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook. 

Bij de meeste scholen beginnen kleuters wanneer ze hun 4e verjaardag hebben gevierd. Maar de 
doorstroom naar groep 3 is na een zomervakantie. Dat betekent voor sommige kleuters een korte 
kleuterperiode en voor anderen een lange. De afweging die een school hierin moet maken, is niet 
altijd eenvoudig.  

In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 
Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente 
discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod.   

Uw resultaat 
U weet op basis van welke criteria u keuzes maakt voor de doorstroming naar groep 3. U weet 
hoe u uw keuzes kunt verantwoorden naar ouders, bestuur en inspectie.  

Deze training bestaat uit één bijeenkomst 

http://www.oino-advies.nl/
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In deze module realiseert u twee leerlingportretten waarin rekenwiskundige (voor) kennis en vaardigheden en onderwijsbehoeften 

worden geëxpliciteerd in het perspectief van maatschappelijke gecijferdheid.  U vertaalt de leerlingportretten naar rekeninhoudelijke 

en - didactische aanbevelingen op groepsniveau. De rekenportretten worden in dialoog met uw collega's vergeleken en er vindt een 

uitwisseling plaats over de wijze waarop een vertaalslag gemaakt kan worden naar aanpakken voor het rekenwiskunde-onderwijs in 

een meertalige beroepscontext. 
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Workshop ‘Het nut van Strategische 
Personeelsplanning (SPP) 
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SPP kan een heel mooi middel zijn om te koppelen aan je organisatiedoelen,  je 

meerjarenformatiebeleid of invulling van je organisatie. Maar wat is het precies, wat kan het je 

bieden en hoe pas je het toe?  

In deze workshop vertel ik  je hier meer over vanuit mijn eigen visie en achtergrond. Hierbij zoek ik 

ook de verbinding met andere thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en verzuimbeleid.  Vooraf 

neem ik contact met je op om meer achtergrond informatie te verzamelen zodat de workshop zo 

goed mogelijk aansluit bij jouw wensen. 
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Workshop ‘Samenwerken met de 
medezeggenschap’ 
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De medezeggenschap is een belangrijke sparringpartner voor een organisatie. Samen werk je vanuit 

de visie van de organisatie aan zo goed mogelijk onderwijs. Eenzelfde doel nastreven betekent niet 

altijd dat de neuzen dezelfde kant op staan. Hoe zorg je er voor dat je dan toch samenwerkt in plaats 

van elkaar tegenwerkt?  

Deze workshop staat in het teken van het leggen van een goede basis tussen directie enerzijds en de 

medezeggenschap anderzijds. Met als doel om vanuit de eigen verantwoordelijkheid het 

gezamenlijke doel te bereiken. Dat daarbij overleg gepleegd moet worden en soms concessies 

moeten worden gedaan is een feit. Maar dit hoeft een goede samenwerking zeker niet in de weg te 

staan. 

 Na deze workshop hebben jullie de input om een goede basis te leggen om vanuit 

samenwerken jullie gemeenschappelijke doel te bereiken.  
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Workshop ‘Verzuim, wat moet je ermee?’ 
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Verzuim. Iedere organisatie heeft ermee te maken.  Maar wat betekent verzuim nou precies voor 

jouw organisatie.  

Wat zeggen kengetallen en hoe stuur je op verzuim. Wat is de rol van jou als werkgever, als 

leidinggevende en van je werknemers.  Tijdens deze workshop staan we stil bij deze vragen. Bied ik je 

een pasklare oplossing? Nee, want verzuim heeft vaak ook te maken met factoren die niet van de 

een op de andere dag veranderd kunnen worden, zoals gedrag. Maar ik geef je wel handvatten, 

inzichten en bewustwording.   

De workshop is geschikt voor alle professionals die te maken hebben met verzuim. Als deelnemer 

ben je actief betrokken bij de invulling van de workshop. Daarom neem ik vooraf contact met je op 

om jouw vragen, wensen en verwachtingen te verzamelen zodat de workshop hier zo goed mogelijk 

op aansluit. Je gaat dus altijd naar huis met een voldaan gevoel. 
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Educatief partnerschap en passend onderwijs 
 

Het passend onderwijs voegt een extra dimensie toe aan het educatief partnerschap tussen ouders en school. 
Doel van het passend onderwijs is om tot een zo goed mogelijke afstemming te komen tussen de behoeften 
van het kind en de en dat wat de school onderwijskundig en pedagogisch kan bieden. Dit vraagt om een 
open dialoog tussen ouders en school waarin de betrokkenheid bij het kind centraal staat en waarbij er 
wederzijds respect is voor elkaars positie en belangen.  
 
 
In de cursus gaan we in op de uitgangspunten van passend onderwijs en de wijze waarop passend onderwijs 
vormt krijgt binnen de school. Vragen die aan bod komen zijn: welke fasen doorloopt de toewijzing van een 
onderwijs- en een onderwijszorgarrangement, wat zijn de kwaliteitskenmerken van een dergelijk arrangement 
en hoe ziet het continu¿m eruit van een basisarrangement naar een intensief arrangement.  
 
Zoals gezegd krijgen de ouders in het passend onderwijs een veel belangrijkere rol. De vraag die in passend 
onderwijs veel meer centraal staat dan in het systeem van leerlinggebonden financiering is wat de specifieke 
behoefte is van de betreffende leerling. Dit vraagt om een (intensieve) dialoog tussen ouders en leerkracht 
om helder te krijgen welke ondersteuning het meest passend is voor het betreffende kind. Verschillende 
vormen van ouderbetrokkenheid en de wijze waarop de school hier vorm aangeeft komen in de cursus aan 
bod.  
 
Het vormgeven aan open dialoog met de ouders is lang altijd even makkelijk. Ouders kunnen te hoge 
verwachtingen hebben van hun kind en de school en hierover het conflict aangaan. Ze kunnen ook een 
afwachtende houding aannemen en moeilijkbaar bereikbaar zijn voor de school. Dit vraagt van je als 
leerkracht dat je communicatief vaardig bent en dat je verschillende onderhandelingsstrategie±n weet te 
hanteren.  
 
Voor wie is de cursus 
De cursus is vooral bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders. 
 

Programma 

1e bijeenkomst 

 Verwachtingen en leerdoelen deelnemers. Uitgangspunten en kwaliteitskenmerken passend onderwijs. 
Fasen in toewijzing onderwijs(zorg)arrangement. Continu¿m van basis naar intensief arrangement. 

2e bijeenkomst 

 Vormen van ouderbetrokkenheid en verschillende rollen van ouders in relatie tot passend onderwijs. 
Onderhandelingsstrategie±n, bespreken van casuµstiek en oefenen met simulaties.  

3e bijeenkomst 

 Fasen model van schoolontwikkeling in relatie tot ouderbetrokkenheid. Passend onderwijs en het 
optimaliseren van de condities voor ouderbetrokkenheid. Wat neem je mee naar school? 
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Seksuele vorming en diversiteit op school 
Professionalisering voor leerkrachten 

 
Het is een uitdaging om op scholen met een grote culturele diversiteit het thema seksuele vorming en 
seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Zeker wanneer de leerlingen en hun families een culturele en 
geloofsachtergrond hebben waarin het spreken over seksualiteit een taboe is en een negatieve houding 
bestaat t.a.v. seksuele diversiteit. 
 
In het kader van het bevorderen van de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van belang 
om ook aandacht te besteden aan de seksuele ontwikkeling als integraal onderdeel van de 
identiteitsontwikkeling. Daarnaast is aandacht voor het thema seksualiteit binnen school van belang in het 
kader van democratisch burgerschap waarbij kinderen en hun ouders inzicht krijgen in de gangbare 
opvattingen over seksualiteit binnen de Nederlandse samenleving. 
 
Veel docenten voelen een zekere mate van handelingsverlegenheid om binnen de school over het thema  
seksualiteit te spreken. Op de Pabo is daar over het algemeen weinig aandacht aan besteed en ook binnen 
school vormt het geen regulier scholingsonderwerp. De mate waarin en de wijze waarop docenten over het 
onderwerp seksualiteit spreken met de kinderen, de ouders en de collegaõs op school is dan vooral afhankelijk 
van hun eigen persoonlijke ontwikkeling op dat terrein. Hierdoor is er verhoudingsgewijs een groot verschil in 
handelingsbekwaamheid tussen docenten in het spreken over seksualiteit binnen school wat leidt tot een 
diversiteit aan opvattingen en benaderingswijzen van kinderen en hun ouders. Juist voor zo een relevant en 
gevoelig onderwerp als seksualiteit is het belang dat er een coherente visie en werkwijze binnen het 
docententeam. De training òSeksuele vorming en diversiteit op schooló beoogt in deze behoefte te voorzien. 
 
Doel training 

 Het op een veilige manier bespreekbaar maken van het thema seksualiteit, seksuele vorming en 
seksuele diversiteit binnen het docententeam waarbij er ruimte is voor verschillen in gevoelens en een 
verscheidenheid aan opvattingen.  

 Het aanreiken van kennis over: 
o De seksuele ontwikkeling van kinderen in relatie tot hun ontwikkelingsfasen en de daarmee 

samenhangende ontwikkelingstaken. 
o Seksueel gedrag passend voor de leeftijdsfase en gradaties in grensoverschrijdend gedrag. 
 Taboes op het gebied van seksuele vorming en seksuele diversiteit tegen de achtergrond van 

culturele diversiteit en religie. 
 Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten en medewerkers om het thema 

seksualiteit te bespreken binnen school met collegaõs, leerlingen en hun ouders. 
 Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten om lesprogrammaõs te kunnen uitvoeren 

op het gebied van seksuele vorming en seksuele diversiteit.  
 Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten en medewerkers om interventies te 

kunnen uitvoeren o.a.in situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over de taak en rol van de school m.b.t. seksuele 

vorming en seksuele diversiteit.  
 
Inhoud training 

1. Pikasoll: afspraken over het op een veilige manier bespreken van seksualiteit. 
De training begint met de introductie van ôPikasollõ. ôPikasollõ is een acroniem d.w.z. dat elke letter het 
begin is van een woord dat in dit geval verwijst naar een afspraak. Doel van het introduceren van 
ôPikasollõ is dat er binnen de groep consensus is over de wijze waarop over seksualiteit gesproken wordt 
en dat iedereen zich hierbij veilig voelt. ôPikasollõ legt daarmee de basis voor het op een open en 
onbevooroordeelde manier praten over seksualiteit en voor het cre±ren van een sfeer van wederzijds 
respect voor ieders normen en waarden. ôPikasollõ kan in elke context gebruikt worden waarin er over 
seksualiteit gesproken wordt. 
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2. Kennis overdracht over: 

 De seksuele ontwikkelingsfasen van kinderen.  
Voor leerlingen in het primair onderwijs onderscheiden we de volgende seksuele 
ontwikkelingsfasen: van 4 - 6 jaar, 6 - 10 jaar en van 10 - 12 jaar. In elk van deze ontwikkelingsfasen 
maken kinderen een ontwikkeling door op het gebied van emoties, cognities, attitudes, 
vaardigheden en gedrag en realiseren ze ontwikkelingstaken gerelateerd aan de betreffende 
ontwikkelingsfase. Voor elke leeftijdsfase is er zogenaamd passend gedrag d.w.z. gedrag dat 
representatief is voor de leeftijd.  

 Gradaties in grensoverschrijdend gedrag.  
Kinderen en jongeren tonen van nature exploratief gedrag zowel m.b.t. hunzelf als in relatie tot de 
ander. Ze laten dergelijk gedrag ook zien op het gebied van seksualiteit. Daarbij kunnen jongeren 
elkaars grenzen overschrijden wat kan vari±ren van licht tot ernstig grensoverschrijdend gedrag. 
Voor het vaststellen van gradaties in grensoverschrijdend gedrag zijn er een zestal criteria 
geformuleerd die het mogelijk maken om binnen een docententeam te komen tot consensus 
over de mate van grensoverschrijdend gedrag en die hierbij passende interventie(s). 

 Taboes, mythes, seksualiteit en seksuele diversiteit.  
Seksualiteit is in zijn algemeenheid een gevoelig thema omgeven door mythes en taboes en dat 
geldt zeker voor het thema seksuele diversiteit. Door het bespreken van mythes over seksualiteit 
en seksuele diversiteit kan inzicht verkregen worden in de achtergronden van de mythes en kan 
daar waar nodig kennis ingebracht worden om deze mythes te ontkrachten. Voorts kan het 
(docenten)team op basis van de in de mythes aan de orde gestelde themaõs een 
gemeenschappelijke visie ontwikkelen seksualiteit en seksuele diversiteit. 

 Seksuele rechten van het kind.  
Op basis van verschillende verdragen m.b.t. deõ Rechten van de mensõ en de ôRechten van het 
kindõ zijn door Rutgers WPF en de IPPF de zogenaamde ôSeksuele rechten van het kindõ ontwikkeld. 
Rechten zijn o.a. recht op seksuele en relationele vorming, respect voor lichamelijke integriteit en 
vrije partnerkeuze. De ôSeksuele rechten van het kindõ zijn in die zin belangrijk omdat zij vanuit het 
perspectief van het kind aangeven wat leerlingen mogen verwachten van hun school op het 
gebied van seksuele vorming. 

 
3. Oefening en toepassen van kennis 

Om de opgedane kennis toe te passen en eigen te maken worden er een aantal werkvormen 
gehanteerd. De wijze van communiceren is overeenkomstig de afspraken van Pikasoll. De deelnemers 
reflecteren telkens of ze de afspraken van Pikasoll ook toepassen in de dialoog die ze met elkaar 
voeren. 
 Bespreken van casuµstiek. De deelnemers bespreken eerst in kleine groepjes casuµstiek die ze zelf 

hebben ingebracht of die door de cursusleider is ingebracht. Centraal staan situaties m.b.t.  
de verschillende leeftijdsfasen en passend dan wel verschillende gradaties van 
grensoverschrijdend gedrag. Het streven is consensus te bereiken over de beoordeling van de 
situaties en de eventuele interventie. Vervolgens worden de resultaten van de verschillende 
groepjes besproken in de hele groep. 

 Dialoog over mythes. Een aantal mythes over seksualiteit en seksuele diversiteit zoals die binnen 
diverse culturele en religieuze contexten voorkomen worden met de hele groep besproken. 
Telkens geeft een deelnemer zijn/haar visie op ®®n van de mythes waar vervolgens de andere 
deelnemers uit de groep op in kunnen haken. Verschillende gezichtspunten worden uitgewisseld 
en daar waar het nodig is brengt de trainer ôscience basedõ informatie in om de dialoog over de 
mythes wetenschappelijke te onderbouwen.  
Het streven is om in de dialoog te komen tot een gemeenschappelijke visie te komen die past 
binnen de missie en identiteit van de school en het bestuur/de academie. 
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4. Seksuele vorming op school: de ouders en de kinderen 
Het laatste gedeelte van de training is erop gericht te bespreken op welke wijze het docententeam 
vorm wil geven aan seksuele vorming en seksuele diversiteit binnen de school, in relatie tot de ouders 
en in het lesprogramma. Het gaat hierbij om het aangeven van een aantal richtlijnen en 
uitgangspunten op basis waarvan een ontwikkelgroep een programma uitwerkt. Elementen van dit 
programma kunnen zijn een aanbod voor de ouders, lesprogrammaõs voor de verschillende bouwen 
met een doorlopende leerlijn, interventies bij incidenten waaronder grensoverschrijdend gedrag en 
inbedding in de zorg- en veiligheidsstructuur van de school.  
Verder is het streven om het traject seksuele vorming en seksuele diversiteit te verbinden met andere 
trajecten binnen de zoals de Vreedzame School en Interculturele communicatie. 

 
 

5. Praktische informatie  
 De training bestaat uit 2 of meer dagdelen. 
 De training vindt plaats in company. 
 Deelnemers krijgen na afloop een certificaat van deelname. 
 Afspraken over de kosten worden gemaakt in onderling overleg. 

 
6. Trainer 

De training wordt verzorgd door drs. Micha±l von Bºnninghausen, Psycholoog NIP en seksuoloog.  
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Positive Behavior Support (PBS) 
 

Positive Behavior Support (PBS) mag zich in het onderwijs in Nederland in een groeiende belangstelling 
verheugen. Doel van PBS is het cre±ren van veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat waarbinnen 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de leerprestaties als voor het gedrag 
op de school. PBS is een raamwerk voor een preventieve, schoolbrede benadering voor het bevorderen 
van positief gedrag van leerlingen. Methodes die reeds ingevoerd zijn op school kunnen goed ingepast 
in het raamwerk van PBS. 
 
PBS is ontwikkeld aan de universiteit van Oregon en is inmiddels geµmplementeerd in duizenden scholen 
in de V.S. en in een groeiend aantal landen in Europa. Kenmerkend voor PBS is het zogenaamde 
piramidemodel en de 5 pijlers voor de aanpak van PBS nl: 

 Schoolbrede benadering van alle geledingen binnen de school. 
 Preventieve benadering gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen 

van positief, gewenst gedrag. 
 Vaststellen van kernwaarden, formuleren van positief gewenst gedrag, het aanleren van het 

betreffende gedrag en het belonen van het gewenste gedrag. Daarnaast het stellen van 
grenzen aan ongewenst gedrag met de daarbij behorende consequenties. 

 Planmatige aanpak op basis van gegevens die verzameld zijn binnen de school. 
 Partnerschap met ouders en samenwerking met de ketenpartners buiten de school. 

 
De gedachte achter het piramidemodel is dat met een bij de school passende, goede vorm- geving 
van de 5 pijlers 80% van de leerlingen in de school positief gewenst gedrag laat zien en dat ook de 
leerprestaties voldoende tot goed zullen zijn. Voor 15% van de leerlingen zijn aansluitend hierop 
intensievere groepsinterventies nodig om het gewenste resultaat voor wat betreft gedrag en leer- 
prestaties te bereiken. Tot slot is er voor 5% van de leerlingen een individuele interventie nodig die aansluit 
op de voorgaande niveaus.  
 
Inhoud workshop 
In de workshop wordt de inhoud van PBS nader toegelicht en is er volop ruimte voor interactie. 
Daarnaast oefenen de deelnemers met een aantal onderdelen van PBS zoals het kiezen van een aantal 
kernwaarden en het formuleren van positieve gedrags-verwachtingen. 
 
Resultaat workshop 
Na afloop van de workshop hebben de deelnemers een goed beeld van wat PBS kan betekenen voor 
de eigen school. 
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Met Sprongen Vooruit 
 

 

Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit is heel succesvol, meer dan 20% van de scholen in Nederland 

werkt ermee. De rekenresultaten van leerlingen gaan significant vooruit als zij les krijgen op basis van dit 

oefenprogramma. Cursisten beoordelen de cursus met een 8,5 gemiddeld.  

U kunt kiezen uit 4 cursussen:  

 

 

In vier bijeenkomsten van 2,5 uur (twee bijeenkomsten bij de Vervolgcursus 3&4) krijgt u voor de 

betreffende groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten (oefeningen en spellen) om 

het rekenen te verbeteren. U krijgt een cursusmap met alle sheets waar u bij kunt schrijven en een 

Rekenspellenboek met alle oefeningen en spellen uitgeschreven. De cursus is heel praktisch en u kan er 

direct mee aan de slag. U wordt enthousiast om rekenonderwijs te geven, maar de leerlingen nog meer! 
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