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Gedrag en brein 
Gedrag en gedragsproblemen
Creativiteit als middel om gedrag aan te leren

Gewenst gedrag ontwikkelen in de groep

Agressie bij kinderen 

Omgaan met agressie en geweld 

Omgaan met agressie en geweld verdieping 

Psychiatrie in de klas

Hooggevoelig kind in de klas? En nu? 

(Hoog)sensitiviteit in de kindertijd SENS1 

(Hoog)sensitiviteit in professie en praktijk SENS2 

Cultuurverschillen en gedrag 

Omgaan met echtscheiding op school 

Rouwverwerking bij kinderen 

Aan de slag met ongewenst gedrag 

Opleiding Specialist Gedrag

Omgaan met moeilijk gedrag in de groep

Werkhouding 

Taakspel 

De 7 uitdagingen 

Motivatie in het onderwijs – Is het voor een cijfer? 

Autisme 
Autisme Belevings Circuit- ABC 

Autisme en gesprekstechnieken 

Autisme en meisjes (lezing) 

Autisme en Motivatie (lezing) 

Autistisch denken 

Met autisme in het basisonderwijs (Blended) 

Met autisme in het voortgezet onderwijs (Blended) 

Leerlingen met ASS in de overgang van PO naar VO 

Cursus (classroom): Leerlingen met Autismespectrumstoornissen in het onderwijs 

Practitioner Autisme 

Sociale veiligheid 

Pesten (training voor leerkrachten) 

Aan de slag met pesten in de klas!

Meisjes in de klas  

Coördinator sociale veiligheid 

Coördinator pestpreventie 



Beelddenken 

 Beelddenkers.. snelle, creatieve denkers met talent!
 Signaleren met het wereldspel (studiedag) 
 Beelddenkers
 Leren Leren Methode Primair Onderwijs - met licentie 
 Leren Leren Methode Compleet - met licentie 
 Beelddenken - Visueel leren (lezing)
 Visueel leren - Leren Leren methode (workshop)
 Didactiek Visueel leren - Leren Leren methode (studiedag)
 Expert Beelddenken - met licentie (opleiding)

Brein 

Peuter- en kleuterbrein 
Peuter- en kleuterbrein vervolg 
Executieve functies 
Executieve functies (lezing) 
Executieve functies, wat kunnen we hiermee? 
Maak kennis met: executieve functies primair onderwijs 
Maak kennis met: executieve functies voortgezet onderwijs 
Executieve functies & leerlijnen 
Mindset 
Mindset: Samen groeien met Mindset 
Creatief denken 
Denksleutels 
Filosoferen met kinderen 
Jongens en meisjes in de klas 
Die jongens toch! 
Leer je leerling leren 
Leerstrategieën: op naar een goed gevulde gereedschapskoffer om iedere klus te klaren! 
Groeigerichte Feedback 
Brein in beweging 

Hoogbegaafdheid 
Hoogbegaafdheid; maak(t) het onderwijs uitdagend!
Hoogbegaafdheid; echt iets anders
Signaleren
Onderpresteren. Ze doen het niet expres!
Hersenontwikkeling en leren: hoe werkt het brein van een HB-er?
Hoog IQ, wat nu?
(Hoog)begaafd en dan?
Het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs
Compacten & verrijken
Verrijken met Bloom en het TASC model
Verrijkingsmateriaal selecteren: welk verrijkingswerk zet je in voor Hb-ers
Opzetten van een plusklas: Een doorgaande lijn van plus naar klas
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Groep 3: een echte uitdaging!
Hoe crises kunnen zorgen voor persoonlijke groei
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie



Didactiek en vakgebieden 

Rekenen 

Rekencoördinator 
Starttraining Rekenen 
Effectief rekenonderwijs 
Met Sprongen Vooruit groep 1 t/m 8 
Rekenen is leuk met Numicon 
Opleiding Specialist Rekenen 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Ik geloof het wel
Starttraining Wereldoriëntatie 
Projectplan onderzoekend leren 
Praten over seksualiteit 
Begeleiden van onderzoekend leren

Taal/lezen
Taalcoördinator 
Effectief spellingonderwijs
Starttraining Aanvankelijk lezen 
Starttraining Begrijpend lezen 
Starttraining Taal en Spelling 
Starttraining Engels 
Starttraining Voortgezet technisch lezen
Taalstimulering tijdens gesprekvoering met leerlingen
Taalstimulering
Meertaligheid in de klas
Haal meer uit je begrijpend lees-,kijk- en luisteronderwijs!
Mindmappen in de klas/Begrijpend luisteren met mindmappen
Mindmapping in de klas
Interactief voorlezen en begrijpend luisteren
Close Reading
Lekker lezen
Effectief omgaan met risicolezers
Bouw!

Motoriek 
Prikkels! Sensorische informatieverwerking (SI)
Motorische ontwikkeling en schrijfonderwijs
Bewegend leren!
Bewegen en Leren (Basis)



Didactiek en klassenmanagement 
Expliciete Directe Instructie EDI 
Verdieping DIM/IGDI 
Teach like a champion 
Zelfsturend leren 
Coöperatief leren – basis 
Coöperatief leren – verdieping 
Training effectieve instructie 
Met heldere leerdoelen en succescriteria in gesprek met leerlingen 
Geen probleem! 
Talent gedreven werken in de klas 
Own it! 
Oplossingsgericht werken in de klas 
Verras je klas – activerende werkvormen 
Gemotiveerd leren 
Spiral Dynamics: effectiever begeleiden op school en in jouw praktijk 
Teambuilding in de klas 
Belbin teamrollen en Belbin Teamtoppers 
Belbin teamrollen (studiedag)
Belbin team toppers 

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken 
Leren zichtbaar maken 

Blended module Portfolioleren
Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment)
Kijk, ik groei!

Analyseren en plannen  
Effectief feedback geven - zichtbaar leren maken
Inzichtelijk maken van leergroei
Het lezen van onderzoeksverslagen
Het woud van toetsen
Eindtoets basisonderwijs en beleid advisering voortgezet onderwijs
Een OPP taal vanuit passende perspectieven
Een OPP rekenen vanuit passende perspectieven
Handelingsgericht werken in een schoolteam
Referentieniveaus en kennismaking met Passende Perspectieven 
Leergang Resultaatgericht begeleiden

Interne begeleiding en ondersteuning 
Kweekvijver IB
Kanjertraining A-licentie, basistraining
Teach like a Champion voor Ib-ers
Overtuigingen: van automatisch gedrag weer een keuze maken
Van adviseren naar oplossingsgericht begeleiden en coachen
Intern Begeleider PO
Pilotopleiding voor Dalton IBér 



De ondernemende IB-er 
Practitioner Beeldbegeleiding
Practitioner Remedial teaching 
Passend onderwijs en nu de praktijk 
Van lastig naar leuk leren

ICT
ICT en didactiek 
Game-based learning: minecraft in de klas
STEAMlab: ontdekkend en onderzoekend leren, programmeren en robotica 
Zullen we een speeltuin maken? (STEAM en 21e eeuwse vaardigheden) 
Instructiefilmpjes maken voor de onderbouw 
Spelen met stopmotion voor BSO 
De Escape Classroom voor het basisonderwijs 
Gamification Spelend leren 
Green screen in het onderwijs 
Next Generation Learning: wat moet ik mijn kinderen leren voor later? 
Starterstraining Minecraft in het onderwijs 
Microsoft 365 inzetten in je klas, Minecraft in de klas 
Instap en inspiratiesessie Minecraft in de onderwijs 
Minecraft in het onderwijs en de vakgebieden in het curriculum 
Minecraft in het onderwijs en Office 365 Teams 
Scrum in de klas 
Technologie in het onderwijs
Een tof werkstuk of een vette spreekbeurt, klein beginnen 
Aan de slag met Programmeren in je klas 
Gamification: level up!
Spelen met stopmotion voor kinderopvang 
VR Ontdekken en inspireren 
Inspiratiesessie: Robots in de klas 
Inspiratiesessie: Stem af op STEAM
Workshop; bouw je je robot en.. 
Workshop; creatief met robots 
Workshop; robot in de klas voor leerlingen 
Het jonge kind en ICT 
ICT, beginnende geletterdheid en het Jonge Kind 
ICT, rekenen en het jonge kind 
ICT, taal en het jonge kind 
IPad en het Jonge Kind - deel 1 
IPad en het Jonge Kind - deel 2 
Jonge Kind en Digibord 
Programmeren en het Jonge Kind 
Digitaal spel verrijken voor jonge kinderen 
Spelen met stopmotion voor jonge kinderen 
Chromebooks in de klas, wat kun je ermee?
ICT inzetten bij het jonge kind
Zakelijk tekenen
Studiereis Digitale Geletterdheid Londen
Opfrisbijeenkomst; Mijn eigen academie



ICT vaardigheden voor de professional 
21st Century Skills in een rijke leeromgeving
Google Gsuite Inspiratiesessie
Google G Suite effectief inzetten in je onderwijs - level 1 
Google G suite effectief inzetten in je onderwijs - level 2 
Leer je leerlingen online zoeken en vinden (kort traject!)
Laat je leerlingen online zoeken en vinden (langer traject)
Office 365 (Samen)Werken in de Cloud, basis & verdieping 
Office 365 Optimaal inzetten in de eigen groep
Office 365 Efficiënter werken? Werk in de Cloud! 
AVG: Privacy in het onderwijs: hoe houd ik de messen scherp? 
Het veelkoppig monster dat social media heet, schattig of kwaadaardig?
Google G Suite effectief inzetten; Maak gebruik van de spullen die je hebt (level 1) 
Google G Suite effectief inzetten: Haal meer uit je G Suite (level 2)
Google G Suite effectief inzetten: zet G Suite echt in, in de klas! (level 3) 
ZuluConnect, de persoonlijke leeromgeving
Haal meer uit Office 365
Goed lesgeven met Snappet  
Wat kan ik met devices in mijn onderwijs?
Hoe haal je meer uit je digibord/touchscreen? 
ICT de redding van het onderwijs? Of..?!? 
Mediawijsheid: Beginnen bij de basis! 
Screencast your teaching skills
Scrum in onderwijsteams en teams 
Onderwijs op stoom met STEAM 
Update ICT coördinatoren 
Werken met beelden: Infographics en/of Mindmappen 
ICT coach  
ICT coach light

Jonge kind  
Teach like a champion Het jonge kind
Professioneel Pedagogisch Beleidsmedewerker Blended learning 
Is het werkje van je kind of van de leerkracht
Spelend leren met Kleuters 
Speel je mee met klei?
Voel jij de wind? Buiten spelen en bewegen met jonge kinderen 
Spel (met materiaal) verrijken door vragen stellen
Demonstratiespel in hoeken
Ik koop en kilo appels en een zak drop! (Spelend rekenen)
We bewegen en dansen met woorden
Ik maak een feest met ontwikkelingsmateriaal! (implementatieworkshop) 
Kom je bij mij in de kleutergroep?



Verteltafel en het belang van Poppenspel bij het Jonge Kind 
Basistraining VVE (VierVVE) 
Piramide module 1  
Piramide module 2 
Jonkies naar groep 3 
De overgang van groep 2-3 
Word ik wijs van Media? (Kinderopvang) 
Kiekeboe met Piramide - training voor het werken met 0-jarigen (kinderopvang) 
Kleutergroepsplannen 
Leerlijnen in de groepen 1-2 
Beredeneerd aanbod 
Intensieve training Specialist Het Jonge Kind 
Expertisecentrum Het jonge kind Saxion
Reggio Emilia Studiereis (Italië) 

Organisatieontwikkeling 
Veilig en duurzaam 
Meldcode basiscursus voor leerkrachten 
Aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld 
Bijscholingsmoment aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld 
Kinder EHBO 
Kinder EHBO Herhaling 
BHV Basisopleiding (Inclusief E-learning) 
BHV Herhalingscursus (Inclusief E-learning) 
De leerlingenraad 
Thema bijeenkomsten voor medezeggenschapsraden 

Communicatie
Oudergesprekken 
Kindgesprekken
Gesprekken met ouders 
Kinderen aan zet!
Leergang Driehoeksgesprekken

Persoonlijke effectiviteit 
Timemanagement
Balans in werk en privé 
Werken vanuit passie, de werkdruk voorbij 
Mindfulness MBSR  
Mindfulness Kennismaking 
Grenzen stellen
Feedback in een professionele organisatie
Excellente leerkracht
Opleiding Dalton pedagogische medewerker kinderopvang 
Opleiding Leerkracht Dalton PO en VO 
Innovator gepersonaliseerd leren



Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (Mepo)  
Beleidsmatig denken en werken voor LB-leerkrachten 
Training 'Nieuw Leiderschap'
Train de trainer
Finland Studiereis
Studiereis Inclusief Onderwijs Oostenrijk
Het Nationaal Onderwijs Congres 

Management 
Effectief leidinggeven, op basis van Teach like a champion 
Coachend Leiding geven - Basis
Audit 
Aan de slag met SPP 
Workshops CAO PO (individueel of in groepsverband) 
Workshop: Het nut van Strategische personeelsplanning (SPP) 
Middenmanagement training 
Duurzame inzetbaarheid 
Verzuim aanpakken 
Verzuim, wat moet je ermee en hoe blijf je het voor? 
Professioneel Pedagogisch Coach 
Management Ontwikkel Traject 
Kritisch Reflexief gesprek 
De kracht van eendaagse Audit 
Onderwijsinnovatie
Opleiding dalton leidinggevende 
Herregistratie Schoolleidersregister PO 
Coaching on de job 
Flexibele onderwijstijden 
Professionele leergemeenschap 
Leergang Professioneel omgaan met ouders 
Leergang Professionele leergemeenschap en omgaan met verschillen 
Leergang Persoonlijk leiderschap 
Leergang Ouderbetrokkenheid: zo maak je er een succes van! 
Leergang Leidinggeven aan verandering 
Lean vergaderen
Formatieve assessment
Escape Game
Studiedag op maat
Studiereis op maat

Nieuw aanbod 2020 
Trainingsacteur
Verdiepen met de taxonomie van Bloom
Huiswerken.. waarom en hoe
Hoe overleef ik.. mijn invalklas?
(Op)nieuw voor de klas.. what's new?
Vertrouwenspersoon



Gedrag en brein



Creativiteit als middel om gedrag aan te leren 
Uit onderzoek blijkt dat lessen in drama, muziek en tekenen bijdragen aan het ontstaan van 
gewenst gedrag. In deze training leer je hoe dat komt, krijg je voorbeeldlessen en tips 
waardoor je lestijd vindt om de activiteiten te kunnen uitvoeren. 

Dagdeel 1: drama

- Voorbeeldactiviteiten: wat ervaar je?
- Didactische tips
- Cognitieve piramide (Emiel van Doorn)
- Plan voor jouw praktijk

Dagdeel 2: muziek en tekenen

- Voorbeeldactiviteiten: wat ervaar je?
- Didactische tips
- Hersenontwikkeling
Plan voor jouw praktijk

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten en IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur 

Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders 

Niveau: 

Gewenst gedrag ontwikkelen in de groep
Sociaal emotionele ontwikkeling gaat verder dan je wekelijkse methodeles. Het gedrag van een kind 
wordt in elke activiteit gevormd: ook tijdens de rekenles en in de gymles leert een kind over wie hij 
of zij is, welke gevoelens het heeft en hoe het kind zich verhoudt tot zijn omgeving. Jij bent daar als 
leerkracht een belangrijke speler in.
In deze training van 4 dagdelen leer je vanuit gedragstheorie en vanuit de leerlijn sociaal emotionele 
ontwikkeling hoe je gewenst gedrag aanleert en een positieve groep vormt. Zodat elk kind mag zijn 
wie hij of zij is en zich samen met jou en de groep verder kan ontwikkelen.

Aan bod komt:

- De match tussen basisbehoeften en jouw leerkrachtgedrag
- Groepsvorming
- Gedragsafspraken aanleren, inoefenen en met elkaar handhaven
- Gewenst gedrag aanleren vanuit het ABC-model
- Gedrag als signaal zien: wat wil het kind je vertellen?
- Werken met gedragsdoelen voor kind en groep
- Pesten voorkomen en aanpakken
- Evenwicht in de pijlers van sociaal emotionele ontwikkeling



Agressie bij kinderen 

Boos zijn is een van de vier basisemoties. Boos zijn hoort bij het leven. Maar bij 
sommige kinderen ontaardt boosheid in verbale of fysieke agressie. Wat doe je 
dan? 

In deze training leer je hoe agressie ontstaat, hoe je het kunt voorkomen en wat je 
kunt doen als de agressie een probleem wordt voor het kind of je groep. 

Bijeenkomst 1: 

Vormen en gevolgen van agressie
Meervoudig agressie-risicomodel (van der Ploeg)
Probleem of stoornis
Tips en lessuggesties

Bijeenkomst 2: 
Escalatieladder
Sanctieschema
Analyse en beleid

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten 1-8, IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Omgaan met agressie en geweld 

Ineens staat er een woedende ouder in je klas. 

Boos omdat…. je zijn dochter straf hebt gegeven, omdat je haar zoon hebt laten 
nablijven, omdat je hem als vader niet hebt uitgenodigd voor het 10-minuutgesprek maar zijn 
ex-vrouw en haar nieuwe partner wel, omdat het nieuwe shirt van haar dochter onder de 
verfvlekken zit, of gewoon omdat je de zoveelste druppel bent van die dag.  Schreeuwend 
tegen je, dwingend gedrag, dreigementen uitend. Of ouders die overgaan tot slaan en duwen 
of nog erger. Wat doe je? 

In deze training leer je door uitwisseling van ervaringen, theorie, praktijkvoorbeelden en 
rollenspel hoe je agressie in de school kunt voorkomen en afhandelen. 

Dagdeel 1: 
Wat is agressie? 
Hoe voorkom je agressie en geweld? 
Hoe doof je agressie? 
Natuurlijke reacties op gevaar 
Hoe zorg je na afloop dat betrokkenen en omstanders weer met een veilig gevoel de school in 
kunnen? 

Dagdeel 2: 
Vanuit theorie, formats en voorbeelden krijg je bouwstenen om je eigen schoolbeleid rond 
agressie en geweld op te stellen: 

- Gedragsregels
- Proportionele sancties
- Fysiek ingrijpen
- Registratie en analyse van incidenten zodat doelgericht beleid opgesteld kan worden
- Aangifte doen

Duur:  bijeenkomst  á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten, Ib-ers en directie

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze 
training in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.



Omgaan met agressie en geweld, verdieping 

Ineens staat er een woedende ouder in je klas of je kantoor. Schreeuwend tegen je, 
dreigementen uitend. Een boze vader duwt een collega tegen de muur. Twee ouders vechten 
op het schoolplein. Een moeder bedreigt een klasgenoot van haar dochter.  
Agressie en geweld komen de school in. Hoe zorg je voor een veilig klimaat? Hoe voorkom je 
incidenten? En hoe handel je ze af? 

In de basistraining is behandeld wat agressie is en hoe je handelt tijdens incidenten. In deze 
training krijg je d.m.v. theorie en formats bouwstenen om je eigen schoolbeleid rond agressie en 
geweld op te stellen. 

Inhoud: 
Hoe voorkom je agressie en geweld? 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: veiligheidscoördinatoren en directieleden 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

• Samenwerking met ouders
• gedragsregels in de school
• fysiek ingrijpen
• proportionele sancties
• aangifte doen
• nazorg aan betrokken en omstanders
• registratie en analyse van incidenten zodat doelgericht beleid opgesteld kan worden



Psychiatrie 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  “negatief”  gedrag.  Zorgen dat we er minder “last” 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. 

Programma: 

Dagdeel 1: ADHD 

Dagdeel 2: Oppositioneel Gedrag  

Dagdeel 3: ASS 

Dagdeel 4: Angst, faalangst en depressie 

Dagdeel 5: Hechtingsproblematiek 

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 



Hooggevoelig kind in de klas? En nu?
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Hoog)sensitiviteit in de kindertijd 

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 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  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. 

De cursus draagt bij aan het ontdekken van de kracht van sensitiviteit bij kinderen en professionals 
en je leert hoog sensitiviteit (HSP) te herkennen en erkennen en hierop af te stemmen op specifieke 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.     

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 ontwikkelingskansen 

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 

Studiebelasting 
Aantal contacturen: 3 uur per week gedurende 5 weken 
Aantal uren zelfstudie (lezen en opdracht) : 3 uur per week 

Certificering 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van studiebelastingsuren 
(SBU). Voor het ontvangen van een certificaat is 80% aanwezigheid verplicht. 

Instapniveau 
Gevorderd 

Fontys  



SENS2 (Hoog)sensitiviteit in professie en praktijk 

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 in teamverband. 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.  Sensitiviteit ontwikkelen bij professionals in je praktijk kan bijdragen aan ‘met hart en ziel’ 
samen werken aan ontwikkelingskansen van professionals. 

Cursus 2: (hoog)sensitiviteit in professie en praktijk 
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 

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  

Aantal contacturen:  
3 uur per week – 5 weken: 15 uur    
Aantal uren zelfstudie: 3 uur per week: 15 uur 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van studiebelastingsuren: 30 SBU. Voor het 
ontvangen van een certificaat is 80% aanwezigheid verplicht. 

Doelgroep: 
leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsconsulenten, orthopedagogen, managers en begeleiders in het 
brede educatieve domein (onderwijs, opvang, ondersteuning, zorg) 

Instapniveau: 
Gevorderd 

 



Cultuurverschillen en gedrag 

Cultuurverschillen in je klas. 
Met alle nieuwkomers in Nederland krijg je ook steeds meer leerlingen met een 
verschillende culturele achtergrond in je klas. Hoe kun je goed afstemmen op deze 
verschillen? Welke invloed heeft de cultuur op het gedrag dat je ziet? En hoe zorg je 
dat kinderen elkaar en jou begrijpen en waarderen? 

In deze bijeenkomst komt aan bod: 
 Wat is cultuur?
 Invloed van cultuur op gedrag
 Wat moeten jij en je leerlingen weten over de achtergronden van vluchtelingen 

       en andere nieuwkomers?

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Omgaan met echtscheiding op school 

Steeds meer kinderen hebben gescheiden ouders. Voor hun staat het leven op z’n 
kop. School is dan soms de enige plek waar het leven ‘gewoon’ doorgaat. In deze 
training leer je wat dit van jou als leerkracht en als schoolorganisatie vraagt.  

Inhoud bijeenkomst: 
Effecten van scheiding op de ontwikkeling van kinderen
Onderwijsbehoeften van een kind: tijdens en na de scheiding
Welk gedrag is normaal en wanneer heeft een kind specialistische hulp nodig
Loyaliteit
Gezag: wie heeft recht op informatie?
Protocol

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Rouwverwerking bij kinderen 

De dood hoort bij het leven. Af en toe komt het je klas in… als een huisdier of een opa is 
overleden. Maar soms word je er directer mee geconfronteerd, als een ouder, kind of 
collega overlijdt. Ondergedompeld in je eigen emoties moet je er staan voor je leerlingen, 
hun ouders en je collega’s. 

In deze workshop krijg je informatie en praktische tips over rouwverwerking. Zodat je iets 
hebt om op terug te vallen als het ineens zo ver is. 

Aan bod komt: 

 De fasen van rouw 

 Uitingen van rouw 
 Behoeften van het kind 
 Do’s en dont’s 
 Lessuggesties 

 Checklist / protocol 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur 

Opleider: de Rolf groep 

Niveau: 



Aan	de	slag	met	ongewenst	gedrag

Het	lesgeven	aan	leerlingen	met	gedragsproblemen	is	voor	een	leerkracht	een	hele	
uitdaging.	Probleemgedrag	roept	bij	leerkrachten	een	sterk	gevoel	van	
handelingsverlegenheid	en	machteloosheid	op.	Help……	Wat	werkt?	

Goed	onderwijs	voor	kinderen	met	probleemgedrag	kun	je	realiseren	door	in	te	spelen	op	de	
specifieke	onderwijsbehoefte	van	deze	leerlingen.	Gedragsproblemen	zien	als	een	hulpvraag	
van	het	kind	is	hierbij	essentieel.	

Deze	training	geeft	leerkrachten	inzicht	in	het	ontstaan,	voortbestaan	en	de	complexiteit	
van	probleemgedrag.	Daarnaast	wordt	stilgestaan	bij	de	interactiepatronen	die	ontstaan	en	
ontvangt	de	leerkracht	handelingsadviezen	over	hoe	op	een	constructieve	manier	te	
communiceren,	zodat	een	goede	relatie	tussen	leerkracht	en	leerling	tot	stand	kan	komen.	

Onderdelen:	

• Het	ontstaan	van	gedragsproblemen.
• Elf	factoren	die	van	invloed	zijn	bij	gedragsproblemen	(Marzano).
• Interactiepatronen	tussen	leerling	en	leerkracht.
• Klassenmanagement:	instructie.
• Werkhouding.

Doel	en	resultaat:	

Na	het	volgen	van	deze	training	heeft	de	leerkracht	zicht	op	het	ontstaan	en	
voortbestaan	van	gedragsproblemen	binnen	de	school	en	klas.	De	leerkracht	breidt	zijn	
handelingsrepertoire	uit	om	probleemgedrag	om	te	buigen	naar	gewenst	gedrag.	

 



Opleiding Specialist Gedrag 

Voor wie 
Leraren/ intern begeleiders 

Inhoud 
De opleiding bestaat uit een modulair scholingsprogramma en is ingericht volgens het OHGW 
model. Hierbij staat het steeds terugkerend proces van observeren, analyseren, handelen, 
evalueren en bijstellen van onderwijsbehoeften centraal in relatie tot de hiervoor benodigde 
competenties voor het omgaan met gedragsproblemen. 
Juist de koppeling van, specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met gedragsproblemen, 
aan de benodigde competenties van leraren biedt extra waardevolle professionaliseringskansen en 
geeft een duurzame en adequate verbetering. De opleiding zet in op preventief en proactief 
handelen op zowel individueel als groepsniveau en geeft handvatten voor curatieve interventies. 

De opleiding bestaat uit de modules: 
Angst, Taalontwikkelingsstoornissen, motorisch onhandig, pesten en communicatie 
U ontvangt na afloop een certificaat dat kan worden ingezet bij de LB functie. 

Uw resultaat 
Na het volgen van deze opleiding: 

(H)erkent u de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen
énde groep. Bovendien weet u hiernaar te handelen
Heeft u kennis rondom psychische stoornissen gekoppeld aan handelingsadviezen voor
in de klas
Kunt u gerichte handelingsplannen maken en implementeren voor het kind en de groep.
Bent u handelingsbekwaam.

Bijeenkomsten 
12 bijeenkomsten van 4 uur 



Omgaan met moeilijk gedrag in de groep 

Inhoud van de training 
‘Praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld 
moeten worden’ (Ben Furman)  

In iedere groep heb je leerlingen die je lastig vindt. Vaak zijn het leerlingen die op een of 
andere manier verstorend gedrag vertonen en daarmee de orde en de sfeer in de klas 
verstoren. Ondanks extra aandacht, straffen, belonen en andere maatregelen lukt het niet 
goed om het gedrag te verbeteren. En dan?  

Van de andere kant: welke intentie zit er achter het gedrag van een kind en hoe reageer je 
hier goed op? Hoe blijf je professioneel en adequaat handelen als je emotioneel geraakt 
wordt? Hoe zet je problemen om in vaardigheden en hoe help je een kind bij het 
ontwikkelen van die vaardigheden? Dit zijn vragen, waar we oplossingsgericht, antwoord op 
proberen te geven in de training ‘omgaan met moeilijk gedrag’. 

Inzichten vanuit het transactioneel model worden gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Je 
gaat concreet aan de slag met de Interactiewijzer, een instrument om de positie en de 
relatie met een leerling/groep in kaart te brengen.  

Opbrengsten. 

- Zicht op het verschil tussen lastig probleemgedrag, belangrijk probleemgedrag
gedragsstoornissen.

- Zicht op preventie: wat helpt om lastig en ernstig probleem gedrag in de groep te
voorkomen.

- Bewustwording over de manier waarop je kijkt en denkt over leerlingen met lastig
en probleemgedrag ( mentale model).

- Je bent bewust van je pedagogische voorkeursstijl en het effect
- Je oefent interventies om het gedrag van leerlingen te beïnvloeden
- Een positieve grondhouding die gericht is op wat leerlingen nodig hebben

(basisbehoeften) en uitgaat van hoge verwachtingen en wat wel mogelijk is.
- Je bent in staat om een kindgesprek te voeren en een kindplan te maken.
- Je kunt verschillende vormen van feedback geven aan kinderen.
- Je hebt kennis over executieve functies en ben in staat om interventies toe te

passen.
- Je kunt werken met de interactiewijzer



Gedrag en brein



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 ‘wint’. 

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. 

Programma 

• 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

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



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.  



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



Gedrag en brein



Autisme Belevings Circuit - ABC 

Doel 
Door het AutismeBelevingsCircuit leer je autisme kennen en ervaren. 

Inhoud 
Het AutismeBelevingsCircuit laat je door “autistische ervaringen” 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. Eén 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 
Amsterdam – Enschede – Ochten – 



Autisme en gesprekstechnieken 

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt voor 
BalansAcademy 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 strategieën 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 strategieën 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 strategieën 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 



Lezing Autisme en meisjes

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 geïnformeerd 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 



Lezing Autisme en motivatie

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 geïnformeerd 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 



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 
zorgcoördinatoren 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 



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: één opstartbijeenkomst, drie intervisiebijeenkomsten, afgewisseld 
met zelfstudie via E-learning en een werkboek.   
We werken met drie thema’s:   1. communicatie en interactie;2. leren met autisme;3. aan de slag met gedrag.

Doelgroep  
Basiscursus voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren 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  
Één startbijeenkomst van één 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. 



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: één 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 
zorgcoördinatoren 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  
Één 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 één 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 



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?
Casuïstiek

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, zorgcoördinatoren, 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 



Doel 

kennis opdoen over kenmerken van autisme;

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 ‘moeilijk’ gedrag. We geven zoveel mogelijk handreikingen vanuit onze visie en 

ingebrachte casuïstiek. Door oefeningen en het volgen van een casus, wordt er een koppeling 

gemaakt naar de eigen praktijk.  

Na de cursus heeft de professional meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en 

de begeleiding van de leerlingen met autisme 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. 'moeilijk gedrag' en casuïstiek;

6. terugkombijeenkomst.

Doelgroep

Voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. De 

groepen kunnen uit 10 tot 15 personen bestaan uit verschillende vormen van 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.  

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  

 



Practitioner Autisme 

De leerling/student/werknemer met autisme heeft tijdens school, studie, stage, werk een 
professional nodig die autisme (her-)kent. Iemand die kan handelen op basis van 
praktijkkennis, theorie en attitude. Werken en leven met iemand met autisme vraagt van alle 
partijen de bereidheid om het contact aan te gaan en samen aan de slag te gaan. Het 
verlangt van jou als professional dat je weet wie je bent in relatie tot autisme en je eigen 
waarden en overtuigingen. Je levert individueel maatwerk dat is afgestemd op de persoon 
met autisme. Dit maatwerk is gebaseerd op informeel onderzoek. Daarbij moet je kunnen 
samenwerken met anderen binnen het netwerk/systeem van de leerling/student 
/werknemer. Dat doe je uiteraard in samenspraak met de persoon met autisme. Die is 
eigenaar van zijn ontwikkeling en doelen. Je bekwaamt je verder als beroepsbeoefenaar 
door opdrachten te maken waarbij jij de vertaling maakt naar jouw eigen praktijk. 
We werken met verhalen uit de praktijk! 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden koppelen we theorie en werken we met elkaar aan 
beeldvorming van de persoon met autisme. Leerling, student, stagiaire, werknemer of 
bewoner met autisme. Waarom, Theorie herkennen in de praktijk , en je praktijk verbeteren 
door te leren of je eigen rol en waarneming als ook  door informeel onderzoek meer te weten 
te komen over autisme. 
Wat werkt en hoe kan ik daar meer van doen! 

Programma 
Aan bod komt de beeldvorming rond autisme; wat is er tot nu toe bekend, hoe breng je de 
persoon met autisme in beeld? Denk hierbij aan cognitieve stijlen, prikkelverwerking, 
alertheidsniveaus, stressregulatie, zelfregulatie, zelfbeeld, talentontwikkeling, 
vaardigheidsgebieden (vrije tijd, redzaamheid, sociaal gedrag, stage, werk etc.) We starten 
met een introductiebijeenkomst waarin je 
kennismaakt met de werkwijze en de inhouden van deze opleiding. De lessen worden telkens 
opgebouwd met theorie, praktijk en jouw eigen rol daarin. Als student heb je de mogelijkheid 
om eigen thema’s in te brengen. Het theoretisch kader wordt opgebouwd vanuit de 
beeldvorming en verkenning van de denkstijl van de persoon met autisme. 

Doelgroep 
De Practitioner Autisme is voor de professional, ouder en iedereen die in zijn praktijk met 
mensen met autisme te maken heeft. Alle werkvelden zijn dus mogelijk: onderwijs, zorg, 
begeleiding, thuissituatie, persoonlijke context, jobcoaching etc. 

Tijdsinvestering 
20 bijeenkomsten 

Instapniveau  
Basis/gevorderd 

Certificering 
De opleiding wordt afgesloten met een ‘certificaat deelname scholing’ met vermelding 
van de opdrachten, cijfers, studiebelastingsuren en Registerleraarcode. Na afronding 
van de practitioner kun je lid worden van de Internationale beroepsvereniging voor 
autismespecialisten: de IBvA. Tijdens je studie kun je ‘student- lid’ worden. Na de opleiding is 
het mogelijk de vervolgcursus ‘Autisme op de werkvloer’ te volgen



Gedrag en brein



Pesten  
(training voor leerkrachten) 

Pesten komt voor in elke groep waarin mensen of kinderen langere tijd met elkaar doorbrengen: 
op kantoren, in verzorgingshuizen, in woongroepen. En dus ook op school. In de groep of binnen 
het team. De gevolgen van pesten zijn voor alle betrokkenen groot. Op TV en in het nieuws wordt 
naar de leerkracht gewezen. Wat doe jij eraan?

Programma
In dit dagdeel leer je over verschillende vormen en kenmerken va (cyber)pesten.

• Je leert waarom kinderen pesten en hoe je pesten kunt voorkomen en opsporen;
• Je ervaart hoe je kinderen kunt leren een andere rol te nemen in de groep;
• Je denkt na over maatregelen voor in je groep en op je school.

We zijn actief bezig met opdrachten, uitwisseling en spel.
Na afloop heb je concrete ideeën om in je groep te gebruiken.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep Doelgroep: Leerkrachten, schoolteams 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



Aan de slag met pesten in de klas! 
Pesten is een hardnekkig probleem binnen het onderwijs. Het komt vaker voor dan 

leerkrachten kunnen zien. Ongeveer tachtig procent van het pesten gebeurt buiten het zicht 

van de leerkracht.  

Het gebeurt op het schoolplein, het sportveld, de kleedkamer bij de gym, de gang, het toilet, 

maar ook online via social media. Scholen en ouders kunnen niet om het probleem van 

pesten heen. Ook door recente verhalen in de media wordt duidelijk dat het pesten op 

scholen aangepakt moet worden. Maar hoe kun je als school en als leerkracht pestgedrag 

aanpakken? 

Pesten kan gezien worden als groepsprobleem, omdat alle leerlingen in de groep een rol 

spelen bij het pesten. Leerlingen realiseren zich vaak niet dat zij ook een rol spelen bij het 

pesten, ook al doen ze niks. Pesten moet dan ook worden aangepakt met behulp van alle 

betrokkenen: de dader(s), het slachtoffer, de leerkracht, de ouders en de overige kinderen. 

De overige kinderen kunnen worden gezien als meeloper, buitenstaander of helper. 

Onderdelen: 

Verschillende vormen van pestgedrag.

De rollen bij pesten.

Signalering.

Preventieve maatregelen: verbeteren groepsklimaat.

Het pestprotocol, wat doen we ermee?

Cyberpesten.

Meidenvenijn.

Doel en resultaat: 

De training biedt handvatten om pesten in de klas aan te pakken. Pesten kan gezien worden 

als groepsprobleem, omdat alle leerlingen in de groep een rol spelen. De leerkracht leert het 

probleem aan te pakken met behulp van alle betrokkenen: de dader(s), het slachtoffer, de 

leerkracht, de ouders en de overige kinderen. 

Doelgroep 

Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 

Één  

 



Meisjes in de klas. ( )

Leerkrachten met meiden in de klas weten er vaak alles van: meidenvenijn. Tussen meisjes 

gelden andere wetten dan tussen jongens. Bij jongens wordt de hiërarchie vaak bepaald 

door fysieke prestaties, bij meisjes gaat het om relaties. Meisjes manipuleren, roddelen, 

sluiten buiten, vormen clubjes en uiteindelijk gaat het erom wie het aardigst gevonden wordt. 

Uiterlijk en mondigheid zijn belangrijke factoren om het populaire meisje in de groep te zijn 

en te kunnen regeren. 

Dit ‘meidenvenijn’ vindt plaats buiten het zicht van de leerkracht en zorgt ervoor dat er een 

machtssysteem op subtiele wijze tot stand komt en vooral ook in stand gehouden wordt. 

Meidenvenijn kan gezien worden als een vorm van machtsmisbruik met grote gevolgen voor 

de slachtoffers. Daarnaast heeft het venijn ook een negatieve invloed op de sfeer binnen de 

groep. Hoogste tijd dus voor verandering! 

Onderdelen 

Wat is meidenvenijn en hoe kan het ontstaan?

Welke rollen zien we terug bij meidenvenijn en hoe werkt het systeem?

Hoe geven we meiden inzicht in hun eigen rol?

Hoe kunnen we meidenvenijn aanpakken en voorkomen?

Doel en resultaat 

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om meidenvenijn in de klas te herkennen 

en hier als leerkracht op een juiste manier aan te pakken. Aan de hand van de eigen praktijk 

worden er plannen gemaakt om het negatieve gedrag in de klas en op school om te buigen 

naar positief gedrag. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 
Één  

 



Coördinator 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 coördinator sociale veiligheid aan te stellen. 
Het anti- pestbeleid is een groot onderdeel van de wet Veiligheid op school. De anti-pest coördinator 
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 coördinator sociale veiligheid kunt uitvoeren. Je leert over 
processen die de sociale veiligheid in de school beïnvloeden. 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: 3 bijeenkomsten van 3 uur 

Doelgroep: Coördinatoren sociale veiligheid 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



In het kader van de Wet Veiligheid op school is iedere school verplicht om binnen de school 
een coördinator te hebben die als aanspreekpunt fungeert in het kader van pesten en die 
het beleid in het kader van het tegengaan van pesten coördineert. 

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 coördinatoren. 

Doel 
Het (verder) opleiden van de anti-pestcoördinatoren, zodat zij zelfstandig en onderbouwd 
hun functie uit kunnen voeren. 

Programma 
In deze cursus komen onderstaande inhouden aan bod: 

De taken van de anti-pestcoördinator: 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-pestprogramma’s en de inzet en effectiviteit ervan.

Dagdeel 1:  
Pesten en het anti-pestbeleid sociaal veilig klimaat creëren. 

Dagdeel 2:  
De pestcoördinator, anti-pestprogramma’s, 

Dagdeel 3:    
Mijn school en implementatie 

Intervisie 1: Inbreng casus en ontwikkeling praktijk
Intervisie 2: Inbreng casus en ontwikkeling praktijk



Gedrag en brein
Beelddenken



Beelddenkers…. 
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.

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. 

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



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.’ 



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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



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 



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 



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 (beeld-
denken). 

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 (beeld-denken) of het talige leersysteem (taal-denken). 

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 beeld-denken/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. 



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. 



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).  

Tevens 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 



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 





Peuter- en Kleuterbrein 

Kleuters zijn ‘een volkje apart’. 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 ‘kleuterbijzonderheden’ 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 enige mogelijkheid van leren bij kleuters?  

In deze training krijg je informatie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’. 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 

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



               Peuter- en kleuterbrein (Vervolg)

In deze trainingen zoomen we nog dieper in op het kinderbrein.  Welke relatie er is met het 
respecteren van de autonomie en de ontwikkeling van het brein? Hoe kunnen we het brein 
van jonge kinderen activeren en stimuleren?  

We kijken naar verschillende mindsets en naar de verschillen tussen het  jongens- en 
meisjesbrein. Breinleren helpt ons de ‘lastige’ kleuter te begrijpen!  Je onderzoekt hoe je de 
theorie kan toepassen in jouw praktijk, in begeleiding en ontwikkelingsstimulering. 
Vraagstukken staan centraal, in de training zoeken jullie samen de verdieping op. 

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Executieve functies

Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze juf…. 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?

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat

Niveau: 



Lezing Executieve functies

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 geïnformeerd 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 

 



Executieve functies, wat kunnen we hiermee?

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Onderdelen:

Doel en resultaat: 

 



Maak kennis met: executieve functies primair onderwijs 

Het brein: Executieve functies, maak leren sterk. 
In deze kennismakingsbijeenkomst 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 de korte 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. 

Kennismakingsworkshop: 1 uur 

Instapniveau: 
Basis 

Workshop  
Executieve functies primair onderwijs. 

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. 

Doelgroep  
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers in het primair onderwijs 

Workshop 
1,5 – 3 uur. 

Instapniveau: 
Basis 

 



Maak kennis met: Executieve functies voortgezet onderwijs 

Het brein: Executieve functies, maak leren sterk 
In deze kennismakingsbijeenkomst staat de vraag centraal wat je als school en wat je als 
docent 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 de korte 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 invloed uitoefenen op de executieve functies?  Wat kun je verwachten van 
mijn leerlingen? Welke modellen kun je gebruiken? Ervaar hoe het werkt en ontdek wat je 
ermee kunt doen. 
Doelgroep: docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs. 

Tijdsinvestering: 
Kennismaking van 1 uur. 

Workshop 
Executieve functies voortgezet onderwijs 

Het brein: Executieve functies, maak leren sterk 
In deze bijeenkomst staat de vraag centraal wat je als school en wat je als docent 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 invloed uitoefenen op de executieve functies?  Wat kun je verwachten van mijn 
leerlingen? Welke modellen kun je gebruiken? Ervaar hoe het werkt en ontdek wat je ermee 
kunt doen. 

Doelgroep 
Docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs. 

Opleiding:  
Workshop van 1,5 tot 3 uur. Deze workshop is afhankelijk van de afspraken tussen 1,5 en 3,0 
uur. In overleg wordt de exacte inhoud bepaald. 

Instapniveau: 
Basis 

Doel: 
Executieve functies herkennen en versterken 

 



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. 

 



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 coaching praktijk. 

 



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 
thema’s, zoals het aangaan van uitdagingen, de plasticiteit van het brein, groeigericht complimenteren, 
leerprocessen, strategieën, omgaan met fouten en leerkuilen. 

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 



 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 
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Jongens en meisjes in de klas

Onderdelen:

 Doel en resultaat: 
 

 
 

 



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: 
Voor iedereen die in het onderwijs werkt met Jongens. 

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 2 dagdelen 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 
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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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 
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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

 



 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, IB’ers  en onderwijsassistenten 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. 

Liever op maat? 
Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 
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Brein in beweging 
Rose Zonneveld en Annemieke Hoogeboom werken al jaren in het onderwijs 
en begeleiden in hun eigen praktijk kinderen met leer- en 
ontwikkelingsuitdagingen. Zij ervaren dagelijks de impact van beweging 
op de ontwikkeling van het brein en hoe dit de ontwikkeling van kinderen 
stimuleert.  
Rose en Annemieke delen hun kennis en ervaring graag met jou, zodat ook 
jij gaat ervaren hoe belangrijk specifieke bewegingspatronen zijn. Je kan de 
oefeningen de volgende dag direct gaan inzetten! 

Durf jij leerproblemen ook vanuit een andere hoek te bekijken? 

Wij willen je op een andere manier leren kijken naar leerproblemen. Gebaseerd op dat wat  
fundamenteel is voor (brein)ontwikkeling: beweging. Wij hebben een inspirerend programma 
geschreven om aan de bewegingsbehoeften van kinderen tegemoet te komen.  
Bewegingen die van belang zijn voor het gehele bewegingssysteem en daarmee positief 
effect hebben op de totale ontwikkeling van het kind.  
Een workshop met een preventief karakter! 

Doelgroep: 

Leerkrachten groep 1 t/m 3, intern begeleiders, coördinatoren, remedial teachers. 

Wat gaan we doen in deze workshop: 

- Je krijgt theorie over de invloed van beweging op het brein.
- Je ontdekt wat beweging met de aanpak van leerproblemen te maken heeft.
- Je leert preventief werken aan ‘organiseren’ in het lijf en daarop volgend in het hoofd.
- Je leert wat het belang is van neuromotorische rijpheid voor het leren; hiermee kan je
makkelijker inschatten of een kind door kan naar groep 3 of niet.

- Je leert wat het belang is van lateralisatie.

Heb jij ook zin om op een leuke en actieve manier te leren werken 
aan groei en ontwikkeling bij kinderen? Meld je nu aan! 

Praktische informatie 
Duur: De workshop bestaat uit 1 dagdeel (3 uur). 
Deelnemers: minimaal 8, max. 16 personen per groep. 



Gedrag en brein
Hoogbegaafdheid



Hoogbegaafdheid; maak(t) het onderwijs uitdagend! 

Wat was het fijn geweest als je het van de buitenkant had kunnen zien; hoogbegaafdheid. 
Waarschijnlijk heb je de afgelopen jaren meerdere (hoog)begaafde leerlingen in jouw klas gehad. 
De één behaalde enorm hoge scores, terwijl de ander niet vooruit te branden was. Of misschien 
heb je het helemaal niet door gehad en vond je de betreffende leerlingen vooral hooggevoelig of 
eigenwijs. 
Hoogbegaafdheid laat zich niet vatten in één definitie of theorie. Dat maakt het voor ouders en 
leerkrachten vaak moeilijk te signaleren. Eénmaal gesignaleerd begint de zoektocht naar het juiste 
onderwijsaanbod, zodat deze leerlingen gemotiveerde leerlingen blijven die leren hun talent te 
benutten tijdens de schoolloopbaan en de rest van hun leven.  

Bijeenkomst 1: Theorie en signalering
Je maakt kennis met verschillende theorieën over hoogbegaafdheid en de bijpassende 
kenmerken. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen al bij binnenkomst in de kleuterklas worden 
gesignaleerd?
Hoe is de signalering bij jou op school vormgegeven en waar is nog winst te behalen?

Bijeenkomst 2: Stimulerend signaleren en onderwijsaanbod
Talenten worden pas zichtbaar als dit gestimuleerd wordt. Hoe daag je leerlingen uit capaciteiten 
te laten zien en open te staan voor verdere ontwikkeling? Welk lesaanbod is daarvoor 
noodzakelijk en met welke materialen en lessen bied je uitdagend onderwijs? 

Bijeenkomst 3: Leerlingprofielen 
Welke hoogbegaafde leerling heeft welke aanpak nodig? Hoe geef je begeleiding aan een 
hoogbegaafde leerlingen in jouw klas en welke tips geef je ouders mee? Je maakt kennis met 
verschillende leerlingprofielen om uiteindelijk de hoogbegaafde leerling in jouw klas verder te 
kunnen helpen.  

Bijeenkomst 4: Mindset 
Hoe zorg je dat leerlingen een groei-mindset ontwikkelen en niet gaan onderpresteren? Wat kun 
je in de klas ondernemen om hieraan tegemoet te komen? Jij als leerkracht maakt het verschil! 
Wat ga jij morgen doen om leerlingen bewust te maken van hun groei-mindset? 

Bijeenkomst 5:  Schoolbeleid en de volgende stap
Nu de vertaalslag naar schoolniveau; het schoolbeleid. Welke rol neem jij hierin en wat is de 
volgende stap? Hoe ga je collega’s hierbij betrekken en zorg je samen voor een doorgaande lijn en 
duidelijke aanpak, zodat alle hoogbegaafde leerlingen op jouw school profiteren van de door jou 
opgedane kennis? Maak er iets uitdagends van!



Hoogbegaafdheid; 
écht iets heel anders

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

We maken vandaag de koppeling van theorie naar praktijk. We benaderen hoogbegaafdheid 
vanuit verschillende invalshoeken, waardoor ‘anders zijn’ ook anders wordt benaderd. 
Hoogbegaafde kinderen hebben het recht anders benaderd te worden op school en in de 
opvoeding. Maar wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig en hoe bereiden we deze kinderen 
het beste voor op het functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij? 

Programma: 
• We werpen een korte blik op de theorie door de jaren heen
• Samen kijken we naar de behoefte van hoogbegaafde kinderen op het gebied van:

o mindset
o onderwijsaanbod
o pedagogische aanpak

• We geven je handvatten om morgen al aan de slag te gaan met mindsetverandering
• Samen bekijken we het onderwijsaanbod en de do’s en don’ts
• Leervoorkeuren en denkvaardigheden nemen we mee in het onderwijsaanbod om
             onderpresteren tegen te gaan
• We staan kort stil bij het opvoeden van hoogbegaafde kinderen; een kwestie van respect
• Tot slot bundelen we alle kennis om de dag van morgen te starten met een ander oog op 
hoogbegaafdheid.



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

 



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

 



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 hoog gevoeligheid 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.



Hoog IQ wat nu? 

Leerlingen met een hoog IQ hebben andere ontwikkel- en leerbehoeften. Met een goede benadering 
en begeleiding kunnen problemen op het gebied van onderpresteren, faalangst en motivatie worden 
voorkomen. Leerkrachten moeten daarom alert zijn op de signalen van deze leerlingen. Dit is voor 
veel leerkrachten een uitdaging, er is nog veel onbekend als het gaat om hoogbegaafdheid bij 
kinderen. 

In deze training wordt uiteengezet waaraan meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen worden herkend 
en wat de leerkracht kan inzetten om deze kinderen beter te begeleiden. Daarnaast krijgt de leerkracht 
inzicht in welk gedrag hoogbegaafde kinderen kunnen vertonen. 

Middels een theoretisch kader wordt de specifieke ontwikkeling en behoeften van de groep meer- en 
hoogbegaafde leerlingen uiteengezet. Hierin gaan we niet in op de leerlingen die ‘altijd maar 1+ 
scores halen op de Cito’ en een goede werkhouding hebben, maar juist op de kinderen die opvallen in 
gedrag en werkhouding. We leggen uit waarom ze die houding ontwikkeld hebben en hoe dit kan 
veranderen. 

Na de theorie is er tijd voor een praktisch deel. In dit gedeelte van de training worden leerkrachten op 
een eenvoudige manier op weg geholpen om een goed programma voor de leerlingen te maken. Dit 
wordt gedaan door het compacten van de reguliere lesstof, te zorgen voor verrijking, verdieping en 
verbreding en het maken van een planning. Meegebrachte materialen worden toegelicht en 
uitgeprobeerd. 

Onderdelen: 

Wat is hoog- en meer begaafdheid?
Beeldvorming en misverstanden.
Verklaringen voor gedrag, executieve functies.
Wat hebben (hoog)begaafde kinderen nodig?
Aan de slag met de meegenomen materialen en leren compacten.

Doel en resultaat: 

Na afloop van de training kunnen de leerkrachten een goed programma voor hoog- en of meer 
begaafde kinderen ontwikkelen. Aan de hand van de aangeleerde structuur kunnen zij het programma 
voor deze doelgroep compacten. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

Verschillende denkwijzen en modellen rondom hoogbegaafdheid hanteren.
Meer- en hoogbegaafdheid signaleren.
Behoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen herkennen en het onderwijs hierop afstemmen.
Compacten van de reguliere lesstof.

 



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).

 

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: 



Het begeleiden van (hoog)begaafde 
leerlingen in het basisonderwijs. (cursus) 

Als leraar in het basisonderwijs streef u ernaar optimaal te functioneren. Daarbij wilt u zowel 
oog hebben voor leerlingen die ‘naar onderen uitvallen’ als voor leerlingen die ‘boven het 
gemiddelde uitsteken’. Alle leerlingen zijn anders en hebben daardoor ook een  ander 
onderwijsaanbod nodig. is Het concreet maken van de educatieve behoeften en het kiezen 
van de daarbij passende interventies wordt nog vaak  als een flinke uitdaging ervaren 
wanneer het om (hoog)begaafde leerlingen gaat. De leerkrachten die we hierover spreken  
geven aan dat ze meer kennis willen hebben over wat (hoog)begaafdheid is. Deze 
leerkrachten willen ook weten wat ze in de klas  kunnen doen op het gebied van aanpassen 
van de leerstof en leeromgeving en eigen leerkrachtgedrag. Dit alles moet wel passend 
blijven binnen tijd, ruimte en mogelijkheden van hun groep en schoolorganisatie. Deze 
cursus sluit aan bij de genoemde wensen. 

In het basisonderwijs zien we in het kader van passend onderwijs een toenemende behoefte 
om aandacht te besteden aan leerlingen die meer cognitieve mogelijkheden hebben dan 
de gemiddelde begaafde leerling. Deze groep (hoog)begaafde leerlingen heeft eigen 
specifieke onderwijsbehoeften, zowel pedagogisch als didactisch. Dit vergt een 
gedifferentieerde aanpak en afgestemde begeleiding op de verschillende zorgniveaus 
binnen een school.  In deze cursus staan overdracht van kennis en ontwikkelen van 
vaardigheden  centraal. 

Doelgroep 
Leerkrachten, IB, AB, RT, pedagogische medewerkers, hgb-coördinatoren 

Doel 
Bij het thema van deze cursus horen de onderstaande kennis- en vaardigheidsindicatoren. 
Na afloop weet je: 

Welke leer- en persoonlijkheidseigenschappen worden toegeschreven aan
(hoog)begaafde leerlingen;
Waarom compacten noodzakelijk is in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
en hoe je dit kunt inzetten
Waarom verrijking noodzakelijk is in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en
hoe je dit kunt inzetten
Wat de voor- en nadelen zijn van vervroegde doorstroming en welke criteria daarbij
passen.
Welke gedragsaspecten er zijn waar te nemen bij onderpresteerders;
welk onderscheid je kunt maken tussen absoluut en relatief onderpresteren;
welke verschillende oorzaken er kunnen zijn als een begaafde leerling onderpresteert.

Na afloop kun je: 
De leer- en persoonlijkheidseigenschappen beschrijven in termen van concreet
waarneembaar leerling-gedrag;
Werken volgens de richtlijnen van het compacten.
Zelf verrijkingstaken maken en bestaande verrijkingstaken inzetten, om
(hoog)leerlingen te stimuleren om tot leren te komen.
Aangeven op welke manier een besluit binnen jouw school tot stand kan komen ten
aanzien van vervroegde doorstroming.
Het gedrag van onderpresteerders plaatsen in een bredere context waarin de
leerling functioneert.

 



Programma 
Tijdens deze cursus besteden we speciale aandacht aan het herkennen en begeleiden van 
(hoog)begaafde leerlingen. In 4 dagdelen van elk drie uren behandelen we de volgende 
onderwerpen: 

Bijeenkomst 1
o Wanneer ben je  (hoog)begaafd
o Leer en persoonlijkheidskenmerken van  (hoog)begaafde leerlingen
o Erkennen en herkennen van educatieve behoeften van (hoog)begaafde

leerlingen
Bijeenkomst 2

o Vervroegde doorstroming
o Compacten van de reguliere leerstof

Bijeenkomst 3
o Verrijkingsonderwijs
o Zelf een verrijkingstaak maken voor je eigen klas

Bijeenkomst 4
o Gedrag van onderpresterende leerlingen
o Kansen bij het begeleiden van onder presterende leerlingen

 



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.  

 



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.

 



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. 

 



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.

 



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

 



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

 



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.

 



Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie 

Voor wie? 

Leraren en intern begeleiders die zich willen specialiseren in begaafdheid/ excellentie. 

Inhoud 

De opleiding Specialist Begaafdheid en Excellentie is een brede opleiding, die bestaat uit 7 
inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur.  

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over 
begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. 
In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een 
leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een 
oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk. 

Begaafdheid op uw eigen school 
De beleidsmodules zijn erop gericht de cursisten handvatten te geven om de opgedane kennis en 
vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het 
begeleiden van begaafde en excellente leerlingen. 

Uw resultaat 

Na het volgen van deze opleiding: 

Heeft u inspiratie opgedaan;
Heeft u een stevige kennisbasis verworven;
Bent u zich bewust geworden van de eigen schoolsituatie en de noodzaak tot
schoolbeleid
Heeft u een beleidsplan geschreven en
Bent u in staat het coördinatorschap vorm te geven in de eigen school (implementatie,
opstellen actieplan, coaching)

De visie op begaafdheid en excellentie is aangescherpt, waardoor er in het onderwijs beter 
aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de doorgaande lijn 
meer gegarandeerd wordt. 

Bijeenkomsten 

7 bijeenkomsten van 3 uur 

 



Didactiek en 
vakgebieden



Rekencoördinator

Als rekencoördinator in de school vervul je een centrale rol als het gaat om het vernieuwen en verbeteren 
van het reken-wiskunde onderwijs. Je richt je op de vakdidactiek rekenen-wiskunde in de klas/school én op 
de coördinerende rol van de leraar binnen de organisatie. Als rekencoördinator lever je een wezenlijke 
bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde. Enerzijds ben je in staat om op 
verschillende niveaus reken-wiskunde onderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en 
kerndoelen. Anderzijds ben je als rekencoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap 
een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden, 
coachen en enthousiasmeren. 

Doelen: 
• Je bent in staat te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs op je eigen

school (of binnen het bestuur).
• Je kunt beleidsmatig denken en het rekenbeleid van jouw school verbeteren en vormgeven.
• Je hebt vakinhoudelijke kennis op het gebied van rekenen-wiskunde.
• Je bent op de hoogte van de laatste inzichten/ontwikkelingen op het gebied van rekenen-wiskunde.
• Je hebt kennis van veranderprocessen, weet hoe je deze kunt begeleiden en draagvlak kunt creëren.
• Je weet op welke wijze je je collega’s kunt coachen en ondersteunen.
• Je weet op welke wijze je intervisie binnen je school vorm kunt geven.
• Het opstellen van het schoolontwikkelingsplan voor rekenen en wiskunde (SOP);
• Het bijhouden van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• Gedurende het traject wordt een rekenbeleidsplan geschreven voor de eigen school. Dit zal in de afsluitende

bijeenkomst gepresenteerd worden.

De coördinator rekenen zal stevig bijdragen aan het opbrengstgericht werken. Dit vraagt om specifieke
deskundigheid voor elke leerkracht. Kan de coördinator rekenen zorgen voor deskundigheidsbevordering?
Waar en wanneer zorgt hij dan voor het inschakelen van externe deskundigen?
Bij het uitvoeren van de taken zal de coördinator rekenen verschillende rollen uitoefenen. Om te beginnen is
dat uiteraard de rol van coördinator, waarbij hij zorgt voor samenwerking en overleg. Vooral de rollen van
stimulator en innovator bieden veel kansen voor succesrijker aanpakken. Voor jonge collega’s kan de
coördinator mentor zijn. Tevens zal hij optreden als een bemiddelaar die binnen het team de standpunten bij
elkaar brengt en zorgt voor oplossingen.

Programma:
De cursus bestaat uit 10 dagdelen van drie uur. De definitieve volgorde van inhouden en de bijeenkomsten
wordt bepaald naar aanleiding van het verloop van de bijeenkomsten en vragen van de deelnemers.
1. Oriëntatie op de taak van de coördinator rekenen
2. Beleidsmatig werken en denken, het opstellen van een rekenbeleidsplan
3. Visie op rekenonderwijs – leerlijnen
4. Gecijferdheid en Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie
5. Coachen van collega’s
6. Omgaan met veranderprocessen, creëren van draagvlak
7. Intervisie
8. Rekendidactiek
9. Omgaan met sterke en zwakke rekenaars
10. Presentaties Rekenbeleidsplan

De laatste (11e) bijeenkomst staat in het teken van de afronding van de bijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt afhankelijk van 
het aantal deelnemers een dagdeel tot een hele dag. Deze dag wordt het SOP gepresenteerd aan de overige deelnemers. Bij 
deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.



Starttraining Rekenen 
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 creëren 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 efficiënt 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 rekenstrategieën 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. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Effectief rekenonderwijs 
Wil jij de lat een beetje hoger leggen en ervoor zorgen dat jouw rekenonderwijs staat als 
een huis? Ben jij misschien al een kanjer waar leerlingen op kunnen rekenen, maar wil je 
weten hoe het nog beter kan? Natuurlijk, dat wil iedereen! 

Rekenen is een belangrijke vaardigheid en door jouw kwaliteit als leerkracht te verbeteren 
verbetert ook de kwaliteit van jouw rekenles. Je hebt vast leerlingen in de klas die uitblinken 
in rekenen. Maar ook leerlingen die het vervelend vinden en zich de vaardigheden, kennis en 
begrip niet makkelijk eigen maken. De training geeft antwoord op de vraag: Hoe zet je 
effectief rekenonderwijs in de dagelijkse praktijk stevig neer als basis voor rekensucces en 
plezier?  

In 5 dagdelen versterken we je bekwaamheid en ga je op weg naar een gelukkige rekenklas. 

Bijeenkomst 1:  
Visies op rekenonderwijs: realistisch versus traditioneel 

Bijeenkomst 2:  
Effectief rekenonderwijs in de klas 

Bijeenkomst 3:  
Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars 

Bijeenkomst 4:  
Het belang van automatiseren 

Bijeenkomst 5: 
Verhaal- en contextsommen 

Duur: 5 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling  de groep/Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Met Sprongen Vooruit
groep
1&2

groep
3&4

groep
5&6

groep
7&8

Met Sprongen Vooruit is dé nascholing op het gebied van reken-
wiskundedidactiek volgens de meest recente inzichten.

Het rekenprogramma is ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 op basis van het 
gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen 
op basis van Met Sprongen Vooruit.

Typerend Met Sprongen Vooruit:
   Inzicht in rekenleerlijnen en vakdidactiek
   Interactief rekenprogramma met coöperatieve werkvormen
   Uitdagende rekenmaterialen en leerzame rekenspellen
   Rekenen met Eigen producties
   Bewegend leren rekenen
   Te gebruiken naast iedere regulier rekenmethode

Met Sprongen Vooruit cursussen in het kort:
  Overzicht rekenleerlijnen met theoretische achtergrondinformatie
    Leerlijnen toegelicht aan de hand van oefenlessen, spellen, materialen 

en modellen
  Opdoen van rekendidactische kennis, vaardigheden en inzichten
  Rekenspellenboek met elk meer dan 100 oefenlessen en spellen
  Praktische rekenmaterialen en spellen, direct inzetbaar in de groep

Doelgroep:
Leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en 
remedial teachers van het basis- en speciaal (basis)onderwijs.

Doelgroep:
Cursisten die verdieping willen na de reeds afgeronde 
basiscursus

Afgelopen schooljaar hebben meer dan 5.500 leerkrachten, rekencoördinatoren, 
IB’ers en RT’ers een cursus gevolgd. Zij hebben deze cursussen gemiddeld 

beoordeeld met een 8,5 of hoger!

Cursusduur    4 x 2,5 uur
Studielast    40 uur (waarvan 30 uur praktijkopdrachten)
Inclusief   Rekenspellenboek en cursusmap
Certificaat  na voltooiing

Cursusduur    3 x 2,5 uur
Studielast    30 uur (waarvan 22,5 uur praktijkopdrachten)
Inclusief   Rekenspellenboek en cursusmap
Certificaat  na voltooiing

groep
1&2

Vervolg

groep
3&4

Vervolg



Rekenen is leuk met Numicon 

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ‘ordenen’ naar 
het ‘leren rekenen’. 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 getal systeem 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: ‘Oh, zit het zo’!  
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 ‘Kennismaken met Numicon’ 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 ‘Kennismaken met Numicon’ en ‘Verder met Numicon’ 

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 rekenstrategieën
Rekenstrategieën 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.  

 



Opleiding Specialist Rekenen 
Voor wie 
Leraren en intern begeleiders die hun kennis op het gebied van rekenonderwijs willen verbreden 
en verdiepen.

Inhoud 
De volgende onderwerpen aan de orde: 

Uitgangspunten goed reken-wiskundeonderwijs:
doelen stellen en feedback geven, kwaliteit instructie, lesmodel, gebruikmaken van
handelingsmodel en drieslagmodel, afstemmen op onderwijsbehoeften
Doelen en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs
aan de hand van de leerlijnen vermenigvuldigen, breuken en meten wordt nagegaan hoe
leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen binnen deze leerlijnen worden nagestreefd
Rekenen in kaart brengen
analyseren toetsgegevens, voeren van rekengesprekken, formuleren van
onderwijsbehoeften.
Hulp aan zwakke rekenaars
inzicht vergroten, strategie-ontwikkeling ondersteunen, hulp bij
automatiseringsproblemen, inzet ICT, samenwerken met ouders
Sterke rekenaars
compacten en verrijken, doelen voor sterke rekenaars, uitdager van de maand
Jonge rekenaars
ontwikkelen getalbegrip, betekenisvol reken-wiskundeonderwijs (Spelend Rekenen),
SLO-doelen groep 1/2, aansluiting onderwijs groep 2 - groep 3
Organisatie van de rekenles en het reken-wiskundeonderwijs (beleid)
lesmodel, coöperatieve werkvormen, sterkte- zwakte analyse van rekenonderwijs, beleid
formuleren, aspecten implementatie, professionele leergemeenschap (PLG) binnen de
school

Uw resultaat 

Na het volgen van de opleiding bent u in staat uw rekenlessen te optimaliseren door gebruik te 
maken van de kennis die u tijdens de cursus heeft opgedaan. U kunt heldere doelen formuleren 
voor de groep als geheel en voor individuele leerlingen (en kunt daarbij leerdoelen methode, 
referentieniveaus en leerroutes Passende Perspectieven inzetten). 
Verder kunt u het handelingsmodel en drieslagmodel inzetten tijdens het observeren van 
leerlingen, tijdens het voeren van rekengesprekken en tijdens het geven van instructie en hulp. 
Ook bent u in staat om beleidsvoorstellen te formuleren voor uw eigen school. 

Bijeenkomsten 

8 bijeenkomsten van 3 uur, een werkbezoek en een terugkombijeenkomst van 2 uur. 

 



Didactiek en 
vakgebieden



“Ik geloof het wel”
De levensbeschouwelijke identiteit van kinderen en van leerkrachten is heel divers.  
Dat roept vragen op over de manier waarop je aandacht besteedt aan levensbeschouwing 
in de klas. 

Je werkt op een christelijke school. Maar wat betekent dat concreet? Hoe geef je in deze tijd het 
godsdienstonderwijs vorm? Kinderen hebben van huis uit heel verschillende achtergronden als het om 
geloven gaat; hoe ga je daarmee om? En wat neem je zelf mee in de manier waarop je met kinderen in 
gesprek gaat? Wat is voor jou eigenlijk het belangrijkste doel van het levensbeschouwelijk onderwijs in je 
klas? 

In deze workshop gaan we daarnaar op zoek. We beginnen met een ‘standpuntbepaling’: waar staan we 
eigenlijk, als het gaat om de identiteit van onze school? We bekijken verschillende visies op het vak. Aan de 
hand van concrete lesvoorbeelden ontdekken we wat het best past in de dagelijkse praktijk in jouw klas. 

Het doel: 

• Inzicht krijgen in verschillende visies op het vak godsdienst / levensbeschouwing;
• Handelingsmogelijkheden  verkennen en vergelijken;
• Inspiratie opdoen voor de eigen lespraktijk.

Programma: 

• inzichtelijk maken van de eigen ‘uitgangspositie’
• theoretisch deel: verschillende visies op het vak godsdienst / levensbeschouwing
• praktisch deel: lesvoorbeelden

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep  

Niveau: 



Starttraining Wereldoriëntatie 
Deze training is beschikbaar voor de implementatie van verschillende methodes voor 
wereldoriëntatie van de kleine en grote uitgeverijen. Om te weten of wij ook de 
implementatie voor uw gekozen methode kunnen bieden kunt u contact met ons opnemen.  
Een gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en doelen van 
de methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen van de school.  
De training is bedoeld om de methode optimaal te gaan gebruiken in de dagelijkse 
lespraktijk door in te gaan op de mogelijkheden die de methode biedt. De onderwerpen/
thema’s die binnen de methodes voor wereldoriëntatie worden aangeboden bieden veel 
mogelijkheden om op een activerende wijze aan de slag te gaan met uw leerlingen.  
Gebruikersvragen en wensen worden voorafgaand aan de training geïnventariseerd, zodat 
de training op maat kan worden verzorgd. Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De visie van de methode en de didactiek
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Inzet van software Duur: 1 

bijeenkomst á 3 uur

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Projectplan Onderzoekend Leren
Wat is onderzoekend leren?  
Onderzoekend en ontwerpend leren staat de laatste jaren duidelijk in de belangstelling. 

 met 
elkaar hun begrip van concepten ontwikkelen.   
Het proces van onderzoeken en  

 
 

Waarom onderzoekend leren?  
De onderliggende gedachte is dat leerlingen door deze activiteiten op sociaal-
constructivistische wijze tot kennisconstructie komen als zij - onder deskundige begeleiding van 
de leerkracht - met elkaar inhoudelijk in gesprek raken over hun waarnemingen en de daaruit 
voortvloeiende ideeën en gedachten die zij ontwikkelen.   

 
 

 en hun 
brede ontwikkeling. Tevens biedt het leerkrachten de kans om de aanwezige 

 

 e-eeuwse 
vaardigheden worden uitgebouwd. Onderzoekend leren is hier zeker een 

 
 past 

bij Onderzoekend  
 
 



De Rolf groep biedt een breed aanbod binnen het kader Onderzoekend Leren.  
Deze trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid;  
 
 Onderwijs Ondersteunend Personeel

Het stimuleren van een onderzoekende werkhouding  
 leren.  

 
 

 
In deze training leer je wat je als leerkracht concreet kunt doen om te zorgen dat de 

 

Executieve functies  
 

 
 

onderzoekend leren.  

Effectieve feedback  
 doelen 

succescriteria en voldoet aan bepaalde voorwaarden. In deze training leer je doelen en 
succescriteria te benoemen en zichtbaar te maken. Je krijgt voorbeelden van 

 
 

Geen antwoorden geven maar vragen stellen/ onderzoeksvragen  
Tijdens onde  procesbegeleider in 
plaats van kennisoverdrager. Wat vraagt dat van jou?   
Waar voldoet een goede onderzoeksvraag aan? Mbv het "vragenmachientje" kunnen 

 
 

intervisiebijeenkomst worden uitgevoerd.  



Fixed en Growth mindset  
st op die 

momenten ontdek je het meest!   
 

 bij 
kinderen?   

chten om een growth mindset te 
bevorderen?  

Coöperatieve leren   
 

. 
 

omgeving voortdurend de houdbaarheid van persoonlijke opvattingen wordt getoetst. 
n daarmee het 

samenwerken worden verbeterd. Met name ook door de ontwikkeling van 
 

 geven en 
nemen.   

Onderzoekend leren en de kerndoelen wereldoriëntatie  

Onderzoeksmethoden  
In deze training ga je praktisch aan de slag met moderne onderzoeksmethoden die door kinderen 
gebruikt kunnen worden. Je ervaart de meerwaarde en ziet mogelijkheden ze 

is   

Samenwerken.   
ld maar zit wel verweven in training 

"stimuleren onderzoekende houding"]  
Tijdens onderzoekend leren werken de leerlingen samen. Hoe begeleid je dit proces als 
leerkracht? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe plannen 
de leerlingen?   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 
Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat. 

Niveau: 



Praten over seksualiteit 
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 leerlingen. 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 leerlingen over seksuele 
gezondheid? 

Creëer als school een goede veilige omgeving 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.

Programma 
- Inventarisatie problematiek
- Vroegtijdig signaleren
- Signaleringssysteem seksueel gedrag
- Hermeneutische cirkel
- Preventief werken
- Belevingsoefeningen

Doelgroep 
Lk, Management, Ped. Medew., groepsbegeleiders 

Training:  
Workshop 1 dagdeel á 2,5 uur 

Instapniveau: 
Basis 

 



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 (±15 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).

 

Begeleiden van Onderzoekend leren 



Didactiek en 
vakgebieden



 Taalcoördinator 

ls taalcoördinator in de school vervul je een centrale rol als het gaat om het vernieuwen en 
verbeteren van het taalonderwijs. Je bent in staat om je collega’s te coachen, 
ondersteunen en enthousiasmeren. In deze cursus leer je alles over taalbeleid, interactief  
taal-/leesonderwijs, het begeleiden van veranderprocessen en het coachen van je 
collega’s. 

Doelen: 

• Je bent in staat te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het taalonderwijs op
je eigen school (of binnen het bestuur).

• Je kunt beleidsmatig denken en het taalbeleid van jouw school vormgeven.
• Je hebt vakinhoudelijke kennis op het gebied van taal/lezen.
• Je bent op de hoogte van de laatste inzichten/ontwikkelingen op het gebied van

taal/lezen.
• Je hebt kennis van veranderprocessen, weet hoe je deze kunt begeleiden en draagvlak

kunt creëren.
• Je weet op welke wijze je je collega’s kunt coachen en ondersteunen.
• Je weet op welke wijze je intervisie binnen je school vorm kunt geven.

Programma: 
De cursus bestaat uit 12 dagdelen van drie uur. De volgende onderdelen komen aan bod: 

• Beleidsmatig werken en denken, het opstellen van een taalbeleidsplan
• Visie op taalonderwijs
• Taken van de taalcoördinator
• Coachen van collega’s
• Omgaan met veranderprocessen, creëren van draagvlak
• Intervisie
• Taaldidactiek
• Woordenschatonderwijs
• Technisch lezen
• Spelling
• Begrijpend lezen en luisteren
• Presentaties taalbeleidsplan

Gedurende het traject wordt een taalbeleidsplan geschreven voor de eigen school.
Dit zal in de afsluitende bijeenkomst gepresenteerd worden.

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



Effectief Spellingonderwijs

Hoe kijk jij naar de schrijver van een tekst als in de betreffende tekst veel spelfouten staan? Voor 
veel mensen geldt dat, als zij een tekst lezen met veel spelfouten, ze een negatief oordeel vormen 
over de schrijver van deze tekst. Goed kunnen spellen is belangrijk om goed te kunnen 
functioneren in onze maatschappij. Als leerkracht is het daarom van belang om over de juiste 
vaardigheden te beschikken om de resultaten van je leerlingen voor het vakgebied spelling te 
kunnen verbeteren. In deze cursus leer je hoe je het spellingonderwijs in je groep op effectieve 
wijze vorm kunt geven en krijg je handvatten om het verschil te kunnen maken voor jouw 
leerlingen die moeite hebben met spellen.  

In drie bijeenkomsten van drie uur combineren we theorie met de praktijk. 
De volgende onderdelen komen in de bijeenkomsten aan bod: 

• De ontwikkeling van de spelling
• Spellen in relatie tot andere vaardigheden
• Kenmerken van goed spellingonderwijs
• Visies op spellingonderwijs en soorten methoden
• Instructie bij spelling
• Leerlijn en referentieniveaus spelling
• Spelling toepassen in verschillende schrijfsituaties
• Signaleren van spellingproblemen
• Aanpak van spellingproblemen
• Vier zorgniveaus
• Compensatie en dispensatie bij spelling
• Spelling en ICT

Duur: 3  bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep  

Niveau: 



Starttraining aanvankelijk lezen 

Deze training is beschikbaar voor de implementatie van Veilig leren leren-Kim versie en Lijn 3. 
Een gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en doelen van de 
methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen van de school.  
Centraal staat wat effectief werkt om de leerlingen goed te leren lezen en spellen en hoe de 
methode daarbij optimaal ingezet kan worden door de leerkracht. Gebruikersvragen en 
wensen worden voorafgaand aan de training geïnventariseerd, zodat de training op maat kan 
worden verzorgd. 
Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De visie van de methode en de didactiek van de verschillende leerlijnen
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Wanneer worden welke toetsen afgenomen en hoe verwerk je de resultaten?
Differentiatiemogelijkheden binnen de methode
Inzet van software

Voor wie: Leerkrachten en andere teamleden die met de methode werken 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Starttraining begrijpend lezen 
Deze training is beschikbaar voor de implementatie van diverse methodes voor begrijpend 
lezen. 
Een gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en doelen van 
de methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen van de school.  
Centraal staat wat effectief werkt om de leerlingen beter te leren begrijpend lezen en hoe de 
methode daarbij optimaal ingezet kan worden door de leerkracht.  Gebruikersvragen en 
wensen worden voorafgaand aan de training geïnventariseerd, zodat de training op maat 
kan worden verzorgd. 
Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De leespiramide: welke factoren zijn van belang om goed te kunnen begrijpend
lezen
De visie van de methode en de didactiek
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Wanneer worden welke toetsen afgenomen en hoe verwerk je de resultaten?
Differentiatiemogelijkheden binnen de methode
Inzet van software

Voor wie: Leerkrachten en andere teamleden die met de methode werken 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Starttraining Taal & Spelling 

Deze training is beschikbaar voor de implementatie van diverse methodes voor taal en 
spelling. 
Een gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en doelen van de 
methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen van de school.  
Centraal staat wat effectief werkt binnen de verschillende taaldomeinen en spelling en hoe de 
methode daarbij optimaal ingezet kan worden door de leerkracht.  Gebruikersvragen en 
wensen worden voorafgaand aan de training geïnventariseerd, zodat de training op maat kan 
worden verzorgd. 
Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De visie van de methode en de didactiek binnen de verschillende domeinen
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Wanneer worden welke toetsen afgenomen en hoe verwerk je de resultaten?
Differentiatiemogelijkheden binnen de methode
Inzet van software

Doelgroep: Leerkrachten en andere teamleden die met de methode werken 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Starttraining Engels 

Deze training is beschikbaar voor de implementatie van diverse methodes voor Engels. Een 
gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en doelen van de 
methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen van de school.  Centraal 
staat wat effectief werkt om de leerlingen de Engelse taal te leren en hoe de methode daarbij 
optimaal ingezet kan worden door de leerkracht.  Gebruikersvragen en wensen worden 
voorafgaand aan de training geïnventariseerd, zodat de training op maat kan worden verzorgd. 
Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De visie van de methode en de didactiek
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Wanneer worden welke toetsen afgenomen en hoe verwerk je de resultaten?
Differentiatiemogelijkheden binnen de methode
Inzet van software

Doelgroep: Leerkrachten en andere teamleden die met de methode werken 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en resultaat

Niveau: 



Starttraining voortgezet technisch lezen 

Deze training is beschikbaar voor de implementatie van diverse methodes voor 
voortgezet technisch lezen. 
Een gestructureerde aanpak met aandacht voor de opbouw, werkwijze, visie en 
doelen van de methode leidt tot een goede invoering en inpassing in de leerlijnen 
van de school.  
Centraal staat wat effectief werkt om de leerlingen beter te laten technisch lezen en 
hoe de methode daarbij optimaal ingezet kan worden door de leerkracht.  
Gebruikersvragen en wensen worden voorafgaand aan de training geïnventariseerd, 
zodat de training op maat kan worden verzorgd. 
Datum en tijd worden vooraf met u afgestemd. 

Programma 
De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

De visie van de methode en de didactiek van de verschillende leerlijnen
Materialen: hoe en wanneer zet je die in
Hoe ziet een weekprogramma eruit?
Hoe is een blok/periode ingedeeld en hoe zijn de leerdoelen daarin verwerkt?
Wanneer worden welke toetsen afgenomen en hoe verwerk je de resultaten?
Differentiatiemogelijkheden binnen de methode
Inzet van software

Voor wie: Leerkrachten en andere teamleden die met de methode werken 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



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, wereldoriëntatie 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, taalcoördinatoren. 

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.

 



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, wereldoriëntatie 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 taalcoördinatoren. 

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 ‘taalbeschouwing’ 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



Meertalige kinderen in de klas

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    

 



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 foto’s
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 differentiëren, variëren 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.

 



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.

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 beïnvloedt?
Na de tweede observatieronde worden dezelfde vragen gesteld.



Mindmappen in de klas/ begrijpend lezen met mindmappen

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   

OnderwijsAdvies Is een business partner van e Rolf roep  
 -  - Enschede - Ochten 



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 en onderwijsassistenten 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



Interactief voorlezen en begrijpend 
luisteren. 

Bij jonge kinderen is interactief voorlezen een krachtig middel om taal te stimuleren 
en woordenschat uit te breiden. In deze bijeenkomst leer je om op een doelgerichte 
manier het verhaal bij kinderen te laten leven. 

Welke vragen stel je aan kinderen? Hoe zorg je ervoor dat je de interactie tussen 
kinderen bevordert? Hoe zorg je ervoor dat kinderen dieper nadenken en leren 
oplossingen te verzinnen? 

Je krijgt praktische tips over het stellen van goede vragen en je leert denk- en 
stimuleervragen te stellen. Bovendien brengt deze bijeenkomst je op ideeën om met 
jouw kinderen een speelse verwerking te verzinnen, zodat je meteen aan de slag kunt!

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Close Reading 

Begrijpend lezen wordt met regelmaat genoemd als de belangrijkste 21e-eeuwse 
vaardigheid. Regelmatig blijkt op scholen dat leerlingen moeite hebben met het begrijpen 
van teksten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kijkend naar de huidige methoden 
voor begrijpend lezen is zichtbaar dat deze over het algemeen gericht zijn op het aanleren 
van leesstrategieën en het uitbreiden van de woordenschat. Leerlingen zijn niet 
daadwerkelijk met de tekst bezig en lezen de tekst slechts oppervlakkig. Hierdoor wordt 
niet gewerkt aan een beter tekstbegrip. Close Reading is een in Amerika ontwikkelde 
aanpak die terug gaat naar de kern: het lezen zelf. Door intensief, kritisch en herhaald te 
lezen ontstaat interactie met de tekst, wat leidt tot beter tekstbegrip. Hierbij wordt 
gekozen voor afwisselende, complexe teksten, waardoor meer uitdaging wordt geboden.  

In vier bijeenkomsten van drie uur combineren we theorie met de praktijk. 
De volgende onderdelen komen in de bijeenkomsten aan bod: 

De leespiramide: welke factoren zijn van belang om goed te kunnen begrijpend lezen
Traditioneel versus modern onderwijs in begrijpend lezen
Theoretische achtergronden van Close Reading
Voorbereiden en uitvoeren van Close Reading sessies:

Teksten selecteren en de complexiteit van teksten bepalen
Problemen in de tekst vaststellen,  aandachtspunten en doelen bepalen
Tekstgerichte vragen stellen

Verschillende tekstsoorten
Aantekeningen maken bij Close Reading
Activerende werkvormen toepassen om te werken aan tekstbegrip
Close Reading inzetten bij verschillende vakken
Praktische tips om na iedere bijeenkomst principes van Close Reading toe te passen 
in je eigen klas

Duur: 4 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



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.      

www.motiveerkracht.nu 



Effectief omgaan met risicolezers 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een kwart van alle leerlingen de basisschool 
verlaat als ‘zwakke lezer’. Daartegenover is geconstateerd dat 95% van de leerlingen een 
succesvolle lezer zou kunnen worden als zij een effectieve leesinstructie krijgen.  

Risicolezers zijn leerlingen die onvoldoende van de door de leerkracht gegeven instructie 
profiteren en daardoor dikwijls steeds verder achterop raken (Vernooy, 2007). Voor deze 
leerlingen is het krijgen van effectieve instructie dus extra van belang.  
Risicolezers hebben een leesdeskundige leerkracht nodig die hen deze instructie kan geven, 
kennis heeft van hun onderwijsbehoeften en weet welke leerkrachtvaardigheden moeten 
worden ingezet. 

In twee bijeenkomsten van drie uur combineren we theorie met de praktijk. 
De volgende onderdelen komen in de bijeenkomsten aan bod: 

Kenmerken van effectief (lees)onderwijs
Wat zijn risicolezers?
Onderwijsbehoeften van risicolezers
Leerkrachtvaardigheden op het gebied van technisch lezen
Het geven van een effectieve leesinstructie
Convergente differentiatie binnen het leesonderwijs
Het formuleren van prestatiedoelen voor risicolezers
Succesvolle leesinterventies
Het stimuleren van de leesmotivatie
Praktische tips

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



 

Bouw! 
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:  

bijeenkomsten: één    



Didactiek en 
vakgebieden



Prikkels! 
Sensorische informatieverwerking (SI)

In je klas probeer je tegemoet te komen aan dat wat kinderen nodig hebben. Maar hoe doe je dit, 
wanneer het ene kind juist een prikkelarme omgeving nodig heeft en de ander weer extra moet 
bewegen om te kunnen concentreren? Met andere woorden; hoe creëer je een omgeving die voor 
alle kinderen -inclusief jezelf- prettig is?  

Hoe blijf je als leerkracht door de verschillende manieren van prikkelverwerking in je klas toch door 
de bomen het bos zien?  

 In deze training nemen we je mee in de wereld van prikkelverwerking en de invloed hiervan op de 
alertheid van kinderen uit je klas!  Je leert hoe je met elk zintuigsysteem kunt waarnemen en welke 
invloed dit heeft op het dagelijks leven. Hiermee leer je het gedrag dat hierdoor zichtbaar wordt, 
beter te begrijpen. 

Bijeenkomst 1: 

• Wat is sensorische informatie verwerking?
• De zintuigsystemen en ontwikkeling hiervan
• Het verschil in waarnemen van prikkels
• De 4 zintuigelijke profielen

Bijeenkomst 2: 

• Hoe zit het met je eigen prikkelverwerking en welke invloed heeft dit op de kinderen?
• De invloed van SI op alertheid
• Interventies om de alertheid te verlagen of te verhogen

Bijeenkomst 3: 

• Leren herkennen en erkennen van sensorische profielen bij kinderen
• Adequaat reageren op deze profielen
• Optimaal mogelijk afstemmen zonder het groepsbelang te verliezen

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Motorische ontwikkeling en 
schrijfonderwijs

Steeds meer kinderen hebben extra begeleiding nodig in hun motorische ontwikkeling. 
In deze workshop leer je over
- De fasen in de ontwikkeling van de fijne motoriek en schrijven
- Activiteiten en materialen per fase
- Aanpassingen bij schrijfproblemen
- Inzet van ergotherapie en fysiotherapie

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders, onderwijsassistenten

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



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, Ib-ers en onderwijsassistenten 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



Bewegen en Leren (basis)

Kinderen zitten gemiddeld 6 uur per dag stil in de klas. In ons huidige onderwijs is er weinig sprake van

bewegen tijdens het leren en tussen de lessen door. Er is de laatste jaren ‘beweegtijd’ ingeleverd voor

‘leertijd’. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat lichaamsbeweging de leerprestaties

op korte en lange termijn aanzienlijk verbetert. Je werkt taakgerichter en onthoudt de stof langer als je

beweegt tijdens het leren.

Als je stilzit gebeurt er relatief weinig in je lichaam, terwijl er juist van alles gebeurt als je gaat bewegen.

Zo gaat er tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar je hersenen, worden er extra verbindingen

tussen hersencellen gelegd en positieve hormonen aangemaakt. Leerlingen raken hun energie kwijt,

waardoor ze weer geconcentreerd aan de slag kunnen. Naast al deze processen is het natuurlijk een

welkome onderbreking tijdens een lesdag.

Genoeg redenen dus om in beweging te komen!

Opzet van de cursus
Tijdens iedere bijeenkomst worden nieuwe theoretische inzichten gekoppeld aan de praktijk. Tevens

wordt er gewerkt vanuit de eigen ervaringen van cursisten. Na iedere bijeenkomst krijgt de cursist de

mogelijkheid om het geleerde in de eigen praktijk uit te voeren en de effecten daarvan te onderzoeken.

De terugkoppeling hiervan vindt in de bijeenkomsten plaats.

Thema’s
In de nascholing wordt geleerd hoe bewegen gekoppeld kan worden aan leren.

De volgende thema’s komen aan bod:

1. Bewegend leren / bewegingsintegratie

Voor veel leerkrachten is bewegingsintegratie of bewegend leren nog een onbekend concept.

Bewegingsintegratie of bewegend leren is de leerstof aanleren/ verwerken door bewegingen te maken.

Een voorbeeld hiervan is het maken van sommen bij rekenen waarbij een bepaalde beweging een getal

aangeeft. De beweging heeft dan een functie: de beweging helpt het kind om de le erstof in het lichaam te

vertalen.

2. Bewegingstussendoortjes

‘Bewegingstussendoortjes’ zijn korte onderbrekingsmomenten tijdens of na een les, met een fysiek

element. De concentratie van alle kinderen wordt gedurende enkele minuten doorbroken door middel van

een bewegingsactiviteit, met als doel de aandacht erna weer te kunnen verscherpen.

3. Tegengaan van sedentair gedrag = langdurig zitten

Bij het tegengaan van sedentair gedrag gaat het niet zozeer om het meer of intensiever bewegen,

maar vooral om het vermijden van teveel zitten. Dat doe je bijvoorbeeld door kinderen staand of

fietsend (bv. met een desk bike) te laten werken. De huidige situatie laat zien dat beweging op school

zich teveel beperkt tot bewegingsonderwijs en buitenspelen. Reden genoeg om te onderzoeken op

welke manier je bewegen en leren kunt combineren om te komen tot hogere opbrengsten en meer

leerplezier.

Wat levert het op? 
De cursist (leerkracht) krijgt meer inzicht in- en kennis van bewegen op school. Bewegen op school in de breedste 

zin van het woord dekt namelijk meerdere doelen. Bewegen kan immers zeer veelzijdig worden bekeken en 

toegepast. Uitgangspunt is op veel scholen het streven naar hoge(re) opbrengsten. Wanneer bewegen veel-

zijdig wordt toegepast kan de opbrengst voor de school zijn dat er betere leerresultaten worden geboekt.

Naast een opbrengst voor de school en de cursist kan deze nascholing de leerlingen veel opleveren. Het

betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak. Er vindt meer afwisseling

plaats en daarmee kom je tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen. Wanneer bewegen tijdens

het leerproces in de klas worden ingezet, is het niveau van kinderen irrelevant. Elk kind, los van zijn of haar

beweeg(on)mogelijkheden kan deelnemen aan de activiteiten. Door het gebruiken van beweging in de klas

wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie

zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt. Bewegen legt niet alleen een verbinding tussen

je hersenhelften, maar het verbindt ook met elkaar. Je leert samen, werkt samen en leert omgaan met elkaars

(on)mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het pedagogische klimaat in de klas en in de school.

Deze  cursus is opgenomen in het Lerarenregister.

Bijeenkomsten
De basiscursus vindt plaats op dinsdag van 16.00-19.00 uur op  volgende data in Enschede:

Enschede: 9-10-2018 - 30-10-2018 - 13-11-2018 - 11-12-2018  

Deventer: 16-10-2018 - 6-11-2018 - 27-11-2018 - 8-1-2018  

Een broodmaaltijd is inbegrepen

Verdiepingscursus
Na het afronden van de basiscursus is er een mogelijkheid tot het volgen van de verdiepingscursus. Deze

bestaat ook uit 4 bijeenkomsten van 16.00-19.00 uur bij  Saxion in Enschede op de volgende data: 

9-10-2018 - 30-10-2018 - 13-11-2018 - 11-12-2018. De verdiepingscursus zal voornamelijk vakspecifiek

worden  ingericht. Rekenen, taal en de inzet van de buitenomgeving komen aan bod.

Doelgroep
Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Deze  cursus richt zich voornamelijk op de groepen 3 

tot en met 8. Voor specifiek het jonge kind, verwijzen wij u naar het Expertisecentrum. Het Jonge Kind van Saxion. 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Saxion in Enschede en Deventer. Ook wordt deze cursus incompany aangeboden.

Prijs
De prijs van de cursus is € 425,--. Hierbij gaan we uit van een groep van minimaal 9 deelnemers.

Informatie
Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij:

Saxion Bureau Professionalisering

T: 088-019 6880

E: nascholing.apo@saxion.nl



Didactiek en 
vakgebieden



Expliciete Directe Instructie EDI 

Het model directe instructie is inmiddels in veel scholen het toonaangevende 
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 Nederlandse 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 eigen lesgeven met nieuw elan onder 
de loep te nemen. Net als Teach Like a Champion verdiept en verrijkt Expliciete Directe 
Instructie je vakmanschap met extra technieken en ideeën.   

Deze training heeft het boek Expliciete Directe Instructie als uitgangspunt. 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.   

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat 

Doelgroep:  Leerkrachten van groep 3 t/m 8 

Niveau: 



Verdieping DIM/IGDI

In praktijk blijkt dat leerkrachten gebaat zijn bij een ‘opfrissing’ van de theorie rondom het directe 
instructiemodel. Ook is er behoefte aan nieuwe theoretische inzichten. Daarnaast lopen leerkrachten in 
de praktijk tegen specifieke problemen aan, die veelal niet aan bod komen in de basistrainingen ‘direct 
instructiemodel’. 

Dit korte traject van twee bijeenkomsten helpt leerkrachten om binnen het directe instructiemodel te 
differentiëren, het model te kunnen toepassen binnen combinatiegroepen en om ze in staat te laten zijn om 
coöperatieve werkvormen toe te passen binnen het instructiemodel. 
Allereerst wordt kort ingegaan op de basistheorie van het ‘direct instructiemodel’. Vervolgens wordt 
informatieve gegeven over nieuwe theoretische inzichten. 
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de toepassing van het model binnen combinatie-groepen, aan het 
differentiëren binnen het gebruik van het directe instructiemodel en aan het gebruik van coöperatieve 
werkvormen binnen het instructiemodel. 

Programma: 

1e dagdeel 
Kennismaking
Uitwisseling ervaring met direct instructiemodel en aandacht voor knelpunten die leerkrachten
ervaren.

Op basis hiervan wordt het vervolgprogramma aangepast en op maat gemaakt, 
Basistheorie en nieuwe theoretische inzichten
Gebruik model binnen combinatiegroepen

2e dagdeel 
Differentiatie binnen het direct instructiemodel
Gebruik coöperatieve werkvormen
Voorwaarden voor effectieve instructie

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

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 creëren, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan. De training is 
gebaseerd op het boek ‘Teach like a champion’ 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 ‘best practices’. 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 ‘strakke overgangen’, ‘100 %, weet niet geldt 
niet’ en ‘de haak’. 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 “Teach like a champion” nodig. 

Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

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 klimaat?

Dagdeel 4: 
Autonomie m.b.t. inhoudelijke doelen
Eigen leervragen van de leerling in relatie tot

Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Coöperatief 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 één 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. 

Coöperatief 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 coöperatief leren krijgen leerlingen de kans 
om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te oefenen in diverse groepsrollen, om te leren geven en 
nemen. 

Programma: 
 Wat moeten we verstaan onder coöperatief leren?

 Welke structuur kan ik zien bij coöperatief leren?

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

 Hoe kan ik coöperatief leren inbouwen in mijn les?

 Hoe introduceer ik coöperatief leren bij kinderen?

 Wat vraagt toepassen van coöperatief leren van mij als leerkracht?

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

Daarnaast laten we je kennismaken met een keur aan coöperatieve 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.  

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

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

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep/Leerkracht en Resultaat 

Niveau: 



Coöperatief leren - verdieping 

We weten dat coöperatief leren de prestaties van de leerlingen verbetert. Ook weten we hoe we de 
coöperatieve 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 
coöperatief leren te ontwikkelen. Hiermee leg je voor je leerlingen ook duidelijke ontwikkelingsdoelen 
vast op cognitief en sociaal gebied. 

Programma:  

Bijeenkomst 1

 Coöperatief leren: Ervaringen tot nu toe; wat werkt? Bespreking a.d.h.v. foto’s uit de eigen praktijk.

 Effectief leren met coöperatieve werkvormen (GIPS-model)

 Bestaande werkvormen bespreken

 Nieuwe werkvormen uitwisselen

 Huiswerkopdracht

Bijeenkomst 2

 Terugkoppeling huiswerkopdracht

 Coöperatief leren voor iedereen?!

 Nieuwe werkvormen uitwisselen

 Hoe een doorgaande lijn op te zetten?

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Training Effectieve Instructie 

Inhoud 
De inhoud van de training effectieve instructie gaat in op het hanteren van het lesmodel 
waarbij het handelingsgerichte werken de basis vormt voor de aanpak in de klas. Aan de 
orde komen mogelijkheden tot differentiatie in relatie tot zelfstandig werken en zelfstandig 
leren. Aan de hand van praktische opdrachten gaan leerkrachten aan de slag in de eigen 
groep. De resultaten worden gezamenlijk besproken. 

Opbrengsten 
- Inzicht in de bedoeling en fasen van het activerende instructiemodel
- Vaardigheden om de verschillende fasen doelgericht te kunnen uitvoeren
- Aansluiten op instructiebehoeften van de groep en van leerlingen met extra onderwijs-

behoeften
- Vaardigheden om te variëren in instructievormen waardoor differentiatie mogelijk is
- Een grondhouding die gericht is op wat leerlingen nodig hebben (CAR) en uitgaat van

hoge verwachtingen
- Kennis hebben van (uit onderzoek bekend) effectieve leerstrategieën en deze kunnen

toepassen
- Kennis hebben van het belang van feedback geven en de vaardigheid ontwikkelen om

dit toe te passen in de les
- De kunst van het vragen stellen en activeren van leerlingen tijdens de les
- Instructie geven in het jaar 2030

 



Bijeenkomst 3 - Terugblik huiswerkopdracht
- Vragen stellen en beurtverdeling.
- Leerklimaat, instructie en didactische strategieën.
- Instructie en 21e eeuwse vaardigheden.
- Wat verder nog aandacht nodig heeft

Basisliteratuur 
- Ebbens,S. Ettekoven,S. Effectief leren, basisboek. (ISBN 978-90-01-30752-3)
- Marzano, R. Wat werkt op school (verkleinde uitgave). (ISBN 9789461181893)

Overzicht bijeenkomsten 
Programma Onderdelen 
Bijeenkomst 1 - Kenmerken van een effectieve instructie

- Het activerende instructiemodel
- Verkenning van de fasen van het model
- Omgaan met diversiteit en onderwijsbehoeften van
- een groep/leerlingen
- Huiswerkopdracht:
- Filmfragment van een les

Bijeenkomst 2 - Terugblik met filmmateriaal
- Zelfstandig verwerken en zelfstandig leren
- Activeren van leerlingen
- De kracht van vragen stellen
- Geven van feedback
Huiswerkopdracht:
Geven van feedback aan de groep/groepje/ leerling

 



 

 

OnderwijsAdvies  



 Geen probleem! 
Oplossingsgericht denken en werken 

“Ik kan dit echt niet”,  “ Ik kan me niet concentreren”, “Hij begon”.  Iedere dag doen er zich wel 
problemen voor in je groep. Hoe fijn zou het zijn als wij deze niet meer hoeven op te lossen en dat je 
leerlingen dit zelf doen? In deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van oplossingsgericht 
denken en werken. 
Je leerlingen denken dan niet meer in problemen maar in oplossingen. Hun vertrouwen zal 
groeien, de sfeer in je groep zal verbeteren en daarmee ook jouw werkplezier. De technieken 
die worden aangereikt in deze workshop zijn zowel met leerlingen individueel als op 
groepsniveau toe te passen. Je geeft je leerlingen vaardigheden mee waar ze de rest van hun 
leven baat bij hebben. 

Wie: 
Leerkrachten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs 

Waarom: 
Na deze workshop:

ken je de basisprincipes van oplossingsgericht denken
kun je de technieken van oplossingsgericht werken toepassen in je groep
ga je in je groep een positieve ontwikkeling zien wat betreft groepsklimaat,
zelfvertrouwen bij leerlingen en hun oplossingsgerichte houding.

Wat:
In de workshop van 2 dagdelen komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Denken in oplossingen i.p.v. het analyseren van problemen.
Hulpmiddelen: o.a. samen oplossen, de schaalvraag en Kids’ Skills
Oplossingsgerichte taal
Oefenen met de aangereikte vaardigheden en hulpmiddelen.

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.

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



 Talentgedreven werken in de klas 

Elk kind heeft talent! Maar hoe ontdek, ontwikkel en benut je deze talenten? En hoe geef je 

op basis daarvan als leerkracht het onderwijs vorm? Het is belangrijk dat kinderen zich 

mogen ontwikkelen in hun talenten. Dit helpt de intrinsieke motivatie vergroten en versterkt 

het positief welbevinden van kinderen.  

Leerkrachten hebben daarom de belangrijke taak om talent bij kinderen te zien en te 

benoemen en hen zo te helpen zich bewust te worden van hun eigen talenten. Het werken 

met talenten gaat verder dan kijken waar een kind goed in is. Het gaat om de onzichtbare 

talenten, die maken een kind authentiek. 

Tijdens deze training gaan we op zoek naar talent, dus ook die van de leerkracht. Hij krijgt 

inzicht in hoe je als leerkracht nadrukkelijker kunt werken vanuit deze talentbenadering, 

welke persoonlijke talenten daarbij kunnen worden ingezet en hoe een kind kan worden 

geholpen om zijn of haar talent tot groei te brengen. De training is een combinatie van 

theorie en het opdoen van ervaringen middels verschillende werkvormen. Daarnaast is er 

ruimte voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van ideeën en bespreken van 

persoonlijke leervragen. 

Onderdelen: 

Talentenreceptie: kennismaking met talenten.

Talentgericht werken: Wat betekent dat? Hoe en waar ontdek je talent bij kinderen?

Talenten interview: werkvorm om talent te ontdekken.

Groeitaal: positieve taal en complimenten.

Verschillende talent werkvormen verkennen.

Talentgericht werken vormgeven in de klas- en schoolsituatie.

Doel en resultaat: 

Na het volgen van deze training kan de leerkracht lesgeven vanuit de talentbenadering. De 

leerkracht kan zijn persoonlijke talenten inzetten en groei van talent bij leerlingen stimuleren. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 
Één  



 Own it! 
Eigenaarschap bij leerlingen 

Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces!  Je weet dat deze zelfsturing  erg 
bevorderlijk is voor hun motivatie en uiteindelijk voor hun prestaties.  Maar dan komt de 
vraag….wat kan ik concreet doen om dit te realiseren? 
Deze workshop geeft je enkele praktische tips waar je meteen mee uit de voeten kunt zonder 
meteen de hele schoolvisie aan te hoeven passen. 

Wie: 
Leerkrachten, IB-ers, directie, onderwijsassistenten. 

Waarom: 
Na deze workshop:

Ben je overtuigd van het nut van eigenaarschap bij leerlingen
Heb je inspiratie opgedaan om eigenaarschap toe te passen in je groep
Heb je concrete tips in handen om mee aan de slag te gaan.

Wat:
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Voorwaarden eigenaarschap
Enkele praktijkvoorbeelden
Tips om direct toe te passen
Tips op maat maken voor je 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



Oplossingsgericht werken in de klas 
Mensen zijn geneigd dingen te doen die niet werken. Hoe vaak hoor je een leerkracht dezelfde 
boodschap, in andere bewoording, aan zijn leerlingen geven? Het advies vanuit de oplossingsgerichte 
denkkader is: ‘Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.’ 

Oplossingsgericht werken richt zich op het toekomstbeeld van leerlingen, in plaats van op het verleden 
en de problemen die ze ondervinden dan wel veroorzaken. 

In deze training wordt kennisgemaakt met het oplossingsgericht werken en staan de grondhouding en 
de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken centraal. Verschillende oplossingsgerichte 
instrumenten, zoals de 15 stappen Kids’ Skills, het gebruik van de wondervraag en de schaalvraag 
komen in deze training aan bod. De in de training gebruikte technieken zijn eenvoudig en direct in de 
eigen onderwijspraktijk toepasbaar en verhogen de kans op effectief en oplossingsgericht werken 
binnen het onderwijs. 

De training bestaat uit een afwisseling van werkvormen en is interactief met beeldmateriaal, 
presentaties en praktijkvoorbeelden. Tevens zit de training boordevol leuke en nuttige oefeningen die 
zorgen dat de leerkracht het oplossingsgericht werken snel in de vingers krijgt. 

Onderdelen: 

Het stellen van oplossingsgerichte vragen.
Problemen omzetten naar vaardigheden.
Het formuleren van juiste doelstellingen.
Diverse oplossingsgerichte instrumenten voor in de klas.
De 15 stappen van Kids’ Skills.

Doel en resultaat: 

Aan het eind van deze training weet de leerkracht het verschil tussen de oplossingsgerichte werkwijze 
en de meer probleemgerichte benadering. Men is in staat om de belangrijkste interventies en 
technieken van de oplossingsgerichte werkwijze toe te passen in de onderwijspraktijk. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

Oplossingsgerichte vragen stellen.
Problemen in de klas volgens de oplossingsgerichte wijze oplossen.
De uitgangspunten van oplossingsgericht werken in de onderwijspraktijk herkennen en toepassen.
Verschillende oplossingsgerichte instrumenten gebruiken.



Verras je klas – Activerende werkvorm 
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 



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 gecreëerd 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 een…aangereikt. Deze cursus zet in om dit 
vanuit enkele hoeken te belichten: in een generiek gedeelte zullen diverse theorieën 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 zorgcoördinatoren/ 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 

 



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

 



Teambuilding in de klas 

Werken aan een positieve groep 

Hoe maak je van je klas een team? Met kinderen die elkaars sterke en zwakke kanten kennen, 
elkaar kunnen aanspreken op gedrag zonder elkaar te kwetsen, samen werken om tot het beste 
resultaat te komen, elkaar helpen en elkaar successen gunnen. Zo’n team waarin iedereen zich 
veilig voelt? 
Deze workshop helpt je daarbij! Je leert de fases kennen van de groepsdynamica en krijgt 
werkvormen aangereikt om toe te passen in de verschillende fases. Zo creëer je een 
motiverend klasklimaat en een topteam! 

Wie: 
Leerkrachten in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs 

Waarom: 
Na deze workshop:

Ken je de fases van groepsdynamica
Ken je werkvormen en interventies die passen in elke fase
Weet je hoe je een veilige, positieve sfeer creëert in je groep

Wat:
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

5 kenmerken van een sterk team
Groepsdynamiek (model Tuckman)
Werkvormen voor teambuilding

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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 



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 

 



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 

 



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 

 



OnderwijsAdvies Is een business partner van e Rolf roep  
-  - Enschede - Ochten  

Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment) 

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. 



Handelingsgericht en 
opbrengstgericht
werken



Blended module Portfolioleren 

"Het kind ís iemand. Iemand die zijn eigen ontwikkeling moet realiseren. Niemand kan dit van hem 
overnemen: het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent." (Luc Stevens). Door 
te werken met portfolio’s volg je de ontwikkeling van alle kinderen in de volle breedte, creëer je meer 
betrokkenheid bij het leerproces bij kinderen en ouders en werk je aan een goede communicatie tussen 
kind, ouder en leerkracht.

Doel

Inhoud

Online sessie: algemene kennismaking met portfolioleren binnen een theoretisch kader en peiling van de 
beginsituatie en de motivatie om met portfolioleren aan de slag te gaan. 

Dagdeel 1 en 2: Samen met het kernteam worden de uitkomsten van de online sessie en de opdracht om te 
komen tot een concreet plan van aanpak besproken. Het kernteam krijgt mandaat, ontwikkelt tussen de sessie 
door in samenwerking met de aanbieder en koppelt terug naar het volledige team. 

Dagdeel 3: Het kernteam presenteert de uitkomsten van de eerste twee dagdelen. Vervolgens gaat het team 
praktisch aan de slag per bouw om het plan van aanpak concrete invulling te geven om vervolgens de 
realisatiefase in te gaan. De exacte invulling is maatwerk, zodat het goed aansluit bij de wensen van het team en 
het team daardoor eigenaar wordt van het proces en het eindproduct. 

Dagdeel 4: Het kernteam evalueert en borgt de voortgang van het proces. Met het team worden de successen 
gevierd en vervolgafspraken gemaakt.

Duur: 1 online sessie van ca. 15 minuten en 4 bijeenkomsten à 3 uur.

Doelgroep: Schoolteams

Opleider: de Rolf groep in samenwerking met burOO

Niveau:

Samen met het team opzetten van een eigen doorgaande lijn voor portfolioleren, waarbij kinderen
• Inzicht krijgen in de eigen leerhouding en ontwikkeling;
• Een proactieve houding ontwikkelen ten aanzien van het bereiken van (leer)doelen;
• Metacognitieve vaardigheden ontwikkelen.



 Kijk, ik groei! 
Ontwikkeling in beeld brengen 

Boeken jouw leerlingen vooruitgang? Dat weet je als leerkracht vast wel! Maar hebben de 
kinderen daar zelf een duidelijk beeld van?  
We willen kinderen steeds meer verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling. Zelf 
leerdoelen stellen en successen vieren. Wij kunnen hen daarbij helpen door hun groei visueel 
te maken. Als je ziet dat je inzet effect heeft, zet je makkelijker door. Niet het einddoel, maar 
de stapjes daarheen staan hierin centraal.  

In deze workshop geven we veel praktische ideeën en materiaal om de ontwikkeling van 
kinderen individueel en klassikaal in beeld te brengen. Zowel cognitief, als in houding en 
gedrag.  

Wie: 
Leerkrachten, onderwijsondersteuners, IB’ers en directie basisonderwijs 

Waarom: 
Na deze workshop:

Weet je hoe motiverend het is om jezelf te zien groeien
Kun je de ontwikkeling van elke leerling visueel maken voor het kind
Weet je haalbare stappen te zetten in de ontwikkeling van je leerlingen, richting
einddoel
Heb je veel concrete ideeën en materialen voor je eigen klas.

Wat:
In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Grote doelen in kleine porties verdelen
Groei visueel maken
Successen vieren
Heel veel concrete voorbeelden!

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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



Handelingsgericht en 
opbrengstgericht
werken



Effectief feedback geven - zichtbaar 
leren maken

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

Bijeenkomst 1 : 
• Je maakt kennis met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’
• Je weet wat feedback eigenlijk is – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen
• Je kent de samenhang van effectieve feedback met een helder en duidelijk geformuleerd lesdoel
(SMART)
• Je hebt praktisch geoefend met de niveaus van feedback;  wat doe je, wat zeg je?

Bijeenkomst 2: 
• Je kent de plaats van de verschillende soorten feedback binnen het lesmodel
• Je weet welke feedback de mindset beïnvloed
• Je weet hoe je leerlingen kunt leren feedback aan elkaar te geven
• Je weet hoe je leerlingen kunt stimuleren zichzelf feedback te geven

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur

Opleider: de Rolf groep/ Tak: Ontwikkeling en de groep



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 nú 
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) zo’n 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 uitspreidt…. 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 leerling niveau
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?

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 



Het lezen van onderzoeksverslagen 
Om in beeld te krijgen wat een leerling nodig heeft laat je soms onderzoek doen 
door een externe. Een psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, of psychiater brengt 
daarna verslag aan je uit. Vaak staan deze verslagen vol met vaktermen en getallen. 
In deze training leer je hoe je zo’n verslag interpreteert. 

Dagdeel 1: Intelligentieonderzoeken 
De meest gebruikte toetsen: kenmerken en verschillen
Interpreteren van scores
Subonderdelen van de toets
Opbouw van het verslag

Dagdeel 2: therapieverslagen 
Toetsonderdelen per therapie
Normaalverdeling
Opbouw van het verslag

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten en IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Het woud van toetsen 
Methodetoetsen, leerlingvolgsysteem en eindtoets… we toetsen wat af in het 
onderwijs. Dat vraagt veel lestijd en kost zowel leerlingen als leerkracht heel wat 
zweetdruppels. 
Waarom toetsen we eigenlijk? Moet je wel toetsen? Valt er iets te kiezen? Welke 
manier van toetsen sluit aan bij ons doel? 

Er komen steeds meer goedgekeurde lvs- en eindtoetsen op de markt. Ze zien er 
allemaal mooi uit. Hoe zorg je dat je niet verdwaalt in dit woud van toetsen? In deze 
workshop vind je jouw weg. 

Inhoud bijeenkomst: 
Golden circle: why – how – what
Formatief en summatief toetsen
Digitaal en adaptief… of niet?
Wat moet en wat valt er te kiezen
Jouw criteria

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten en directie 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Eindtoets basisonderwijs en beleid en 
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 verantwoordelijkheid… 

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. 

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?

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten groep 7 en 8, intern begeleiders, directeuren. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 



Een OPP taal vanuit passende 
perspectieven

Voor sommige leerlingen is het niet haalbaar alle taaldoelen te beheersen op niveau 1S. Deze 
leerlingen krijgen voor 1 of meer domeinen een eigen leerlijn. Maar zij moeten de stof wel voldoende 
beheersen om de overstap naar KBL, BBL of Praktijkonderwijs te kunnen maken. Het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) is bedoeld om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te 
plannen dat een leerling de juiste taaldoelen beheerst. 

In deze training krijg je zicht op het verschil tussen kerndoelen, referentieniveaus en de drie leerroutes. 
Deze komen per domein aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Je weet welke doelen je kunt 
schrappen en welke doelen (ook uit groep 8!) aan bod moeten komen. Je kent criteria waarop je besluit 
een eigen leerlijn op te zetten voor een leerling. 

Vanuit een casus oefenen we het opstellen van een OPP dat past bij hiaten die ontstaan zijn en bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling. We verkennen organisatorische mogelijkheden voor het uitvoeren 
van het OPP en je werkt aan/krijgt feedback op een OPP voor je eigen leerling.

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs, taalcoördinatoren, intern begeleiders

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 



Een OPP rekenen vanuit passende 
perspectieven

Voor sommige leerlingen is het niet haalbaar de rekenstof te beheersen op niveau 1S. Deze leerlingen 
krijgen een eigen leerlijn. Maar zij moeten wel voldoende rekenstof beheersen om de overstap naar 
KBL, BBL of Praktijkonderwijs te kunnen maken. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is bedoeld om het 
onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling de juiste rekendoelen beheerst. 

In deze training krijg je zicht op het verschil tussen kerndoelen, referentieniveaus en de drie leerroutes. 
Je weet welke doelen je kunt schrappen en welke doelen (ook uit groep 8!) aan bod moeten komen. Je 
kent criteria waarop je besluit een eigen leerlijn op te zetten voor een leerling.

Vanuit een casus oefenen we het opstellen van een OPP dat past bij hiaten die ontstaan zijn en bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling. We verkennen organisatorische mogelijkheden voor het uitvoeren 
van het OPP en je werkt aan een OPP voor je eigen leerling.

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur  

Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs, rekencoördinatoren, intern begeleiders

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Handelingsgericht werken in een schoolteam 

Steeds meer scholen verbeteren de kwaliteit van onderwijs door middel van 

Handelingsgericht werken (HGW), een methodiek om te kunnen inspelen op de 

onderwijsbehoeften van kinderen in de klas.  

Met de cyclus van handelingsgericht werken kijk je naar het ontwikkelingsperspectief van 

kinderen. Deze training dient als basis voor het leren werken met deze cyclus. Om uit te 

gaan van leer- en ontwikkelingslijnen en onderwijsbehoeften zijn goede groepsoverzichten 

en groepsplannen cruciaal. 

Het opstellen van een groepsoverzicht ondersteunt de leerkracht in het gericht kijken naar 

kinderen: het plaatsen van kinderen op de leer- en ontwikkelingslijnen en het formuleren van 

onderwijsbehoeften. Het opstellen van een groepsplan zet aan tot nadenken over de 

clustering, de doelen die met de verschillende clusters worden nagestreefd en de aanpak 

die daarvoor nodig is. 

Onderdelen: 

Visie en uitgangspunten van handelingsgericht werken.

Leerlingen plaatsen op leer- en ontwikkelingslijnen en onderwijsbehoeften onderscheiden.

Opstellen van het groepsplan (clusteren en differentiëren).

Toepassen van de cyclus in de eigen groep.

Doel en resultaat: 

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om goede groepsplannen op te stellen. 

Aan de hand van de eigen praktijk gaan leerkrachten vervolgens aan de slag met het 

uitwerken van een groepsoverzicht en het opstellen van een groepsplan. 

Doelgroep 
Leerkrachten 

Aantal bijeenkomsten 
Één  

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



Leergang Resultaatgericht begeleiden 
Voor IB'ers die hun begeleidende taak naar het hele team en 

individuele leraren verder willen professionaliseren 

De taak en de uitdaging 

Leraren doen een sterk appel op de IB'er, wanneer het niet goed gaat in de groep. Onderzoek wijst 
uit (o.a. Bas-Douw et al., 2013) dat leerkrachten vaker naar de leerling kijken dan naar het eigen 
leerkrachtengedrag, als het niet goed gaat met een kind in hun groep. 

Als een kind onhoudbaar gedrag vertoont en dit kind niet het enige kind in de klas is met dit gedrag, 
doen leraren een sterk appel op de IB’er voor hulp en ondersteuning.  

Een belangrijk facet van het werk van jou als IB'er is dan ook de manier waarop je met de leraar het 
gesprek voert. In deze leergang staat het aandeel van de leraar centraal. Centraal in die zin dat de 
leraar manieren vindt om het eigen klassenmanagement te versterken en zichzelf nog verder te 
professionaliseren. Belangrijk. Passend onderwijs vraagt meer van de professionalisering van de 
leraar, van het zorgprofiel van de school en daarmee meer van jou als IB'er. 

Inhoud 

In deze opleiding versterk je deze competenties 

• Intrapersoonlijk competent
• Interpersoonlijk competent
• Competent in het adviseren
• Competent in het begeleiden van individuele leraren en van een team
• Competent in het begeleiden van intervisie

Samen vormen deze competenties de ruggengraat van jouw succes als IB'er, Schoolcoach of 
Zorgcoördinator.  

Begeleiden en communiceren zijn als twee handen op een buik, ze liggen in elkaars verlengde. Zowel 
de manier waarop je communiceert als de structuur, die je in de begeleiding aanbrengt. Dat is 
een vak apart en een uitdaging op zich. 

In deze leergang leer je resultaatgericht te begeleiden, waardoor de leraar in zes fasen van 
probleemonderzoek tot nieuw gedrag komt. Je helpt de leraar het effect van zijn/haar eigen 
handelen te onderzoeken, want je kunt alleen je eigen aandeel veranderen.  

 



IB'ers faciliteren en paradigmashift 

IB’ers hebben als taak leraren en het schoolteam te ondersteunen in het maken van een 
paradigmashift: van kind- naar systeemgericht, van curatief naar preventief, van ad hoc naar 
duurzaam. Als je het gedrag van het kind vertaald naar een mogelijke handelingsverlegenheid van de 
school, krijgt zowel het probleem als de oplossing een ander, meer systemisch karakter. 

Dit vraagt van IB’ers leiderschap, een ontwikkelingsgerichte benadering, vakkundig resultaat 
gericht begeleiden en een sterk ontwikkeld reflectieve vermogen. Daarvoor is deze 11-daagse 
opleiding ‘Resultaatgericht begeleiden’ ontwikkeld. 

Resultaat 

Tijdens en na de opleiding: 

adviseer je collega's of je team resultaatgericht

coach je leraren en/of een schoolteam resultaatgericht

ontwerp je trajecten voor de noodzakelijke professionalisering van het schoolteam

draag je bij aan het verdiepen en verbreden van het zorgprofiel van een school

Dit doe je niet pas ná de opleiding, integendeel! De opleiding is zo opgezet, dat je vanaf dag 1 in 
praktijk brengt wat je leert.  

Werkwijze 

In deze opleiding, werken we vanuit het gedachtegoed van zowel het Handelingsgericht als 
Opbrengstgericht Werken (HGW en OGW). Zo werken wij met een DVS, (een deelnemers 
volgsysteem), met een competentieprofiel en met een leerlijn.  

In ons onderwijsarrangement maken wij onderscheid tussen de verschillende competenties en 
prestaties van de deelnemers, zodat iedereen het meest passende onderwijsaanbod krijgt.  

Tot slot testen wij jaarlijks of onze manier van overdracht van kennis en vaardigheden het optimale 
rendement teweeg brengt bij onze deelnemers. Dat doen we door te werken met een regiegroep. 

In het kort: wat jij er in de praktijk mee kunt, is onze norm. 

 



Handelingsgericht en 
opbrengstgericht
werken



Kweekvijver IB

Tijdens deze vier bijeenkomsten krijg je zicht op de taken die een intern begeleider uitvoert en 
welke vaardigheden nodig zijn om dit goed te doen. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis en 
vaardigheden, reflecteer je ook op jouw eigen drijfveren, mogelijkheden en leervragen. Na deze 
bijeenkomsten kun je beter antwoord geven op de vraag of het volgen van de opleiding tot intern 
begeleider iets is waar jij voor wil gaan.   

De volgende onderwerpen komen aan bod 

1. Begeleiden van collega’s: communicatie:
Professionele houding en verantwoordelijkheden, de kracht van consultatie en feedback.

2. Handelingsgericht en cyclisch werken :
Ondersteuningsniveaus en de acties binnen de HGW-cyclus. Het transactioneel kader en
zicht krijgen op de handelingsmogelijkheden van leerkracht, team, school.

3. De school, de groep, het individu en de rol van de intern begeleider op meerdere lagen
binnen de organisatie. Regisseur, bewaker, coach, coördinator, initiator, inspirator.

4. De ondersteuningsstructuur
(groep, school, samenwerkingsverband) en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Competentieprofiel en reflectie (gedurende de vier bijeenkomsten) 

• Is het IB-schap iets voor mij?
• Beschik ik over de benodigde competenties en welke moet/wil ik ontwikkelen?
• Wat vraagt mijn organisatie van een IB-er? En welke investering (persoonlijk) is er dan

van mij nodig?

Duur: 4 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de Groep 

Niveau: 



Kanjertraining A-licentie, basistraining

Voor wie 
Leraren, intern begeleiders 

Inhoud 
De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het 
vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen. De 
Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal 
teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij 
kinderen. Met behulp van de Kanjertraining wordt een veilig pedagogisch klimaat 
gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

De Kanjertraining is bedoeld als groepsaanpak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. 
Ook zijn er lessen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor peuters. 

Met het invoeren van de Kanjertraining kunnen de volgende doelen worden bereikt: 

- De leraar wordt gerespecteerd
- Eén lijn binnen de school als het gaat om pedagogisch klimaat en het omgaan met

elkaar
- Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zichzelf op
- Leerlingen durven zichzelf te zijn
- Leerlingen voelen zich veilig
- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
- Leraren reflecteren op hun eigen pedagogisch handelen.

Uw resultaat 
U kunt de kanjermethode in uw eigen school inzetten. U leert de uitgangspunten, de 
inhoud en de benodigde vaardigheden om met de methode te kunnen werken. 

U verwerft een officiële licentie om met deze methode te mogen werken. 

Omvang training 
Voor het behouden van de licentie is het noodzakelijk om in het tweede en het vierde jaar 
na de derde trainingsdag nog twee keer een nascholingsdag te volgen. Deze dagen 
worden apart gepland. Op basis van de licentie mogen de leraren gebruik maken van het 
leerlingvolgsysteem en de materialen die zijn ontwikkeld door de Stichting Kanjertraining. 
De materialen zijn bij de Stichting Kanjertraining te bestellen. 

E basistraining A-licentie bestaat uit drie dagen. 

OnderwijsAdvies Is een business partner van De Rolf Groep  
Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl



Teach like a champion voor IB-ers
Wordt op jouw school de lat hoog gelegd? Wordt er geïnvesteerd om goede leerkrachten echte kanjers te laten 
worden door de training ‘Erkend competent’? De training ‘Erkend competent’ 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 gecreëerd 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 
‘portfolio’, 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: 

Voor deze training heeft elke deelnemer het boek “Teach like a champion” nodig. Duur: 

5 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

• De technieken uit de training van de leerkrachten
• Vertaling van deze technieken nar 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

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training in jouw 
praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



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

 



Van adviseren naar oplossingsgericht 
begeleiden en 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? 
In het onderwijsveld is 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 / coaching gesprek;
hoe sluiten de uitgangspunten van coachen aan op handelingsgericht werken en denken en
oplossingsgericht begeleiden;
hoe breng je diepgang aan in het gesprek;
welke coaching modellen 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. 

 



Wat? 
Na de bijeenkomsten 

- heb je kennis over een aantal belangrijke uitgangspunten van coaching modellen en de
oplossingsgerichte aanpak;

- ben je vaardig in het voeren van doelgerichte gesprekken gericht t.a.v. het handelen van de
leerkracht (gericht op interacties in de groep);

- heb je zicht op patronen die zich voordoen in gesprekken (bv de dramadriehoek)
- ken je persoonlijke valkuilen en triggers;
- ben je bewust van interventies op metaniveau;
- kun je interventies toepassen in het hier en nu;
- heb je kennis over de fasen van teamontwikkeling en bijbehorend gedrag en
- heb je kennis van interventies die het eigenaarschap van de groep verhogen

Bij voldoende aanwezigheid, het uitvoeren van huiswerkopdrachten en het uitvoeren van een 
praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat. De training is voor 36 registeruren 
opgenomen in registerleraar.nl.  

Bronnen. 
Lingsma, M. Scholten M. (2007). Coachen op competentieontwikkeling. Uitgeverij Boom/Nelissen. 
Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Edg Thuiswinkel (Uitgeverij).  

  Van dijk, D, R. Caufman, L. (2014). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs.  
  Boom Lemma Uitgevers 
Visser,Y, & Veenman S. (2011). Coachen in het primair onderwijs. Amersfoort: CPS 

doelgroep Interne begeleiders, zorgcoördinatoren, bouwcoördinatoren en professionals die 
zich verder willen ontwikkelen tot begeleider/coach 

tijd donderdag  9.00 uur – 12.00  uur 
locatie Amsterdam 
data De planning volgt 
kosten  € 775,- (exclusief literatuur, inclusief artikelen) 
docent Caroline Kooistra 
informatie c.kooistra@inschoolacademie.nl  /0647808101
aanmelding info@inschoolacademie.nl / www.inschoolacademie.nl 

 



Praktische Informatie over de opleiding tot 

Intern Begeleider po 

Uitkomsten van de opleiding tot Intern Begeleider (IB) 
Na afloop van deze IB opleiding bent u in staat om met de competenties 
(kennis, vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en attitudekenmerken), die 
de intern begeleider in haar taak nodig heeft, leiding te geven aan de 
organisatieontwikkeling binnen de eigen school en ontwikkeling en 
begeleiding van leerkrachten. Tijdens de opleiding ontwikkelt u uw visie op 
Passend onderwijs en bouwt u een praktisch en handelingsgericht 
repertoire op. De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw werk 
worden vertaald naar concrete oefeningen. 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De opleiding tot IB gaat vanaf september van start. De Inschool Academie heeft 
verschillende uitvoeringslocaties. De opleiding heeft een doorlooptijd van twee 
studiejaren. In het eerste jaar wordt gestart 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. 

Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website 
(www.inschoolacademie.nl). Naar aanleiding daarvan wordt contact met u opgenomen over de 
start en de planning van de opleiding. 



Programma opbouw* 

Eerste studiejaar          Tweede studiejaar

Module 1    (uitvoering als tweedaagse)

Module 2
Coördineren en beheren van de 
ondersteuningsstructuur 
Module 3

eiden verbetering instructiegedrag
Module 4
Begeleiden en herkennen aanpak gedrags- 
en leerproblemen  

Module 5 
Begeleiding van veranderingsprocessen 
Module 6 
Begeleiden van klassenmanagement
Module 7
Begeleiden verbetering pedagogisch 
handelen  
Module 8  
Leidinggeven en beleidsontwikkeling 

*wijzigingen voorbehouden

De totale studielast van de 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. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde opleidingen 
vrijstellingen aan te vragen. Tijdens de eerste module dag kunnen de mogelijkheden 
hiervoor besproken worden met de docent. De voorwaarden zijn te vinden in het 
Onderwijs Examen Reglement (OER). 

Financiële investering 
De kosten voor de tweejarige opleiding tot IB bedragen € 4.350,- vrij van btw. Dit is 
exclusief kosten voor literatuur en eventuele accommodatie/lunch kosten. De kosten 
voor de tweedaagse zijn € 250,- per persoon. Termijnbetaling is mogelijk in twee 
termijnen. Andere termijnen mogelijk in overleg. 

Studiekosten fiscaal aftrekbaar 
Betaalt u zelf voor uw opleiding, dan kunt u de studiekosten als aftrekpost opvoeren bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een maximale belastingaftrek van € 15.000,- 
per jaar, met een drempel van € 250,-. U krijgt dus een fors deel van de opleidingskosten 
terug van de belastingdienst. 

Persoonlijk advies 
Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie 
via telefoonnummer 020 - 34 60 661, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of 
met de Rolf groep via 088 410 10 50, e-mail: academies@derolfgroep.nl 



Pilotopleiding voor de dalton IB’er 

In deze leergang willen we uitgaan van de drietrap van Bi?esta waarbij kwalificatie-socialisatie 
en talentontwikkeling centraal staan. 

Dit gecombineerd met enkele managementtools welke iedere IBer nodig heeft. 
Bij kwalificatie gaat het om het reflecteren en evalueren van de harde data vanuit de 
gesprekkencyclus. Hoe doe ik dit op een dalton manier waarbij gestuurd wordt op 
eigenaarschap van iedere leerkracht. 

Hoe kunnen Signaleren-Diagnosticeren-Uitvoering en evaluatie in relatie worden gebracht met 
de kernwaarden van dalton. Welke waarde en invulling is te geven aan deze begrippen. 

Vanuit Socialisatie is er een grote ‘peergroup’ behoefte onder dalton IBers. Hoe kunnen we 
van elkaar leren, intervisie en het behoud van de intermenselijke relatie in combinatie met 
organisatiedoelen staan hierbij centraal. Ook de vraag hoe je leerkrachten met diverse 
niveaus (startbekwaam-basisbekwaam en vakbekwaam) mee kan nemen in de daltonvisie en 
hiermee kan gaan differentiëren neemt een prominente rol in. 

Vanuit talentontwikkeling willen we stil staan bij de rol van executieve functies bij kinderen. Hoe 
komt het dat kinderen moeite hebben met plannen, interne motivatie, gestructureerd werken, 
samenwerking, delen etc. De frustratiegrens is bij sommige kinderen snel bereikt. Hoe train, 
begeleid, leid en reflecteer ik met kinderen om het ontwikkelproces te beïnvloeden? 

Naast deze drie hoeken staan een aantal management ondeJJrwerpen op de agenda 
omdat de huidige IBer niet meer zonder kan. Onderwerpen als Communicatie/Leiderschap en 
Visie op zorg staan prominent op de agenda. 

Programma 
Visie op zorg in een daltonschool
Kwalificatie in relatie tot de dalton HGW cyclus
Executieve functies
Communicatie en leiderschap (DISC)
Intervisie
Individueel reflectiegesprek
Slotmiddag / Eindpresentatie
Literatuur
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio

 



DDe ondernemende ib’er 

Heb je het gevoel dat je de hele dag brandjes aan het blussen bent?
Ben je het zat om de schoolse ‘problemen’ van je collega’s op te lossen?
Ben je je bewust van welke rol(len) en patronen je hebt?
Wil je meer sturing geven aan jouw werk en dat van je collega’s?

Het zijn roerige tijden in het onderwijs. Vanuit ouders, overheid, collega’s en vakbond 
wordt druk uitgeoefend op leerkrachten, ondersteunend personeel en bestuur. Ook 
de samenstelling van leerlingen in een klas kan voor extra druk op de leerkracht 
zorgen. En dan ben jij als intern begeleider vaak de persoon die ingezet wordt om 
hier de juiste vorm aan te geven.  

Hoe houd je jezelf staande en blijf je openstaan voor verwondering en vernieuwing. 
En vooral hoe maak je je werk leuker en ga je weer vol energie naar huis.  

Kom naar deze training en geef een frisse wending aan je werk! 

Wat levert deze training je op? 

- Je leert goed om te gaan met de hectiek van de dag op de werkvloer.
- Je leert vanuit een ander perspectief te kijken en zo (weer) grip te krijgen op

de situatie.
- Je krijgt inzicht in hoe je bewuste keuzes kunt maken en hoe ieder zijn

verantwoordelijkheid pakt.
- Je leert constructief communiceren.
- Je leert het beste uit jezelf te halen en kunt daarmee ook anderen inspireren.

Voor wie? 

Deze training is specifiek gericht op Intern Begeleiders 

Waar? 

Deze training wordt gegeven op Landgoed Duin en Bosch in Castricum. 

Wanneer? 
Om de inhoud optimaal te kunnen doseren, is deze training verdeeld over twee 
dagdelen. 

 



Wat heb je er zelf aan?  

Na afloop van deze training 

- Leef je niet meer in de waan van de dag
- Kun je op een fijne en constructieve manier in gesprek met je collega’s,

leidinggevende en ouders
- Weet je vanuit jouw rol bewuste keuzes te maken
- Laat je op een goede manier de verantwoordelijkheid voor keuzes die niet bij

jou horen bij de ander
- Ben je een inspiratiebron voor je omgeving door je nieuwe perspectief op de

situatie
- Ervaar je meer rust en diepgang

Wat heeft de school er aan? 

Na afloop van deze training heeft de school 

- Een betrokken en waardevolle kracht die op een positieve manier haar
omgeving ondersteunt en inspireert

- Meer rust en duidelijkheid in het team, omdat de verantwoordelijkheid voor
bepaalde keuzes bij de juiste teamleden rust

- Een betere binding tussen de ouders en school door de proactieve houding
van de ib’er

- Meer kwaliteit en adequate opvolging door het vermogen om vanuit een
ander perspectief naar een situatie te kijken

 



Practitioner Beeldbegeleiding 
In de opleiding wordt specifiek aandacht besteed aan het analyseren van interactie, 
instructie en management in het kader van effectief leerkrachtgedrag. 
Ook wordt specifiek aandacht besteed aan het coachen van leerkrachten/docenten met 
behulp van beeldmateriaal op de drie gebieden: vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische bekwaamheid. 

Onderwijskundige kwaliteit van de school:  Dit kan op meerdere manieren aan de orde 
komen. Bijvoorbeeld door het coachen van meerdere collega’s in een begeleide intervisie 
en door onderwerpen die gericht zijn op schoolontwikkeling. 
Het doel is de ander leren het zelf te zien. Met de camera als spiegel verloopt de 
professionalisering van reflectie naar zelfreflectie en van bewust maken naar zelf bewust zijn. 
Op deze manier werkt de begeleider aan hoge opbrengsten en de optimalisering van ieders 
handelen. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren vanuit 
de basis interactieprincipes van geslaagde communicatie en de handelingscategorieën van 
adaptief onderwijs (interactie, instructie & management). De begeleidingsmethodiek is 
systeem-, oplossings- en handelingsgericht. 
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.   

Programma 
Leerlijn: reflectieve leercyclus & reflectieverslagen in vaardigheidsbijeenkomsten 
Tweede studiedag  

Planmatig analyseren
Communicatie op groepsniveau
Gebruik kijkwijzers
Het intakegesprek
Een begeleidingstraject
Kernreflectie & professionele identiteit ‘Beeldbegeleiding’

Vervolg thema’s in studiedagen 
Begeleiderscommunicatie
Omgaan met gedrag; ondersteunende- en niet-ondersteunende interactie
In gesprek met de leerling
non verbale communicatie
oplossingsgericht werken

doelgroep:  
Alle begeleiders in het onderwijs. Dit kunnen  interne of externe begeleiders zijn in alle 
geledingen van het onderwijs. 

Instapniveau 
Minimaal HBO bachelor niveau 

Certificering 
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat Practitioner Beeldbegeleiding, erkend 
door Registerleraar en de Landelijke Beroepsgroep van Beeldbegeleiders (LBBB). 

 



De cursus richt zich op de pedagogisch- didactische ondersteuning rondom  de cursorische 
vakgebieden taal en rekenen.  De cursus bestaat uit  vier inhoudelijke blokken: 

begeleiding bij rekenproblemen:  4 dagdelen
begeleiding bij technisch leesproblemen: 5 dagdelen
begeleiding bij begrijpend leesproblemen: 4 dagdelen
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. 
Voorafgaand of na een  inhoudelijk blok zijn er aanvullende bijeenkomsten. In deze 
bijeenkomsten wordt ingegaan op een specifiek thema’s , zoals capaciteiten onderzoek, 
gespreksvoering en actuele ontwikkelingen en vindt intervisie plaats. Hierbij wordt op de 
ontwikkelingen in de praktijk gereflecteerd 

Doel 
In het kader van passend onderwijs aanvullende scholing en training  in het bieden van extra 
begeleiding aan leerlingen in of naast de klas. Verdiepen van inzichten en versterken van 
vaardigheden bij signalering, nader onderzoek en begeleiding van leerlingen met problemen 
of een vertraagde ontwikkeling op de leergebieden taal en rekenen. 

Programma 
Begeleiding bij technisch  Lezen (5 dagdelen) : 

Oriëntatie en actuele ontwikkelingen
technisch taalleesonderwijs
Inhouden leerlijnen in het leesproces: preventie en signalering leesproblematiek
Kwalitatieve analyse leesproces in relatie tot speciale hulpvragen
Diagnostisch onderzoek en deelvaardigheden technisch lezen
Integratie: in kaart brengen algemene en specifieke onderwijsbehoeften en advisering
Uitvoer begeleiding en planmatige zorg  in relatie tot  ontwikkelingsperspectieven van zorgleerlingen
Intervisie onderzoeks-, advies- en begeleidingsvaardigheden

Toetsopdracht: Realisatie handelingsplanning innen de praktijkcontext op het gebied van
technisch lezen: signalering, kwalitatieve analyse leesvaardigheid –aanvullend diagnostisch
onderzoek -  begeleidingsplan gericht op onderwijsbehoeften (ontwerp en uitvoer specifieke
interventies).
Begeleiding bij spellen (4 dagdelen) :

Inhouden leerlijnen spellingproces: preventie en signalering spellingproblematiek
Gebruik spellingstrategie in relatie tot speciale hulpvragen
Diagnostisch gesprek / nader onderzoek spellingstrategieën
Integratie: in kaart brengen algemene specifieke onderwijsbehoeften en advisering
Uitvoer begeleiding en planmatige zorg in relatie tot ontwikkelingsperspectieven van
zorgleerlingen

Toetsopdracht practitioner : Realisatie verslaggeving naar leken nav handelingsplanning 
binnen  de praktijkcontext op het gebied van spelling:  signalering – analyse spellingtaak - 
diagnostische gespreksvoering  -analyse onderwijsbehoefte  en begeleidingsplan (ontwerp 
en advies of uitvoer specifieke interventies). 

 



Begeleiding bij  rekenen (4 dagdelen) : 
Inhouden leerlijnen rekenen : preventie en signalering rekenproblemen
Rekenproblemen in relatie tot speciale hulpvragen
Taakanalyse diagnostisch gesprek / nader onderzoek rekenstrategieën en leerstijl
Integratie : in kaart brengen specifieke onderwijsbehoeften en advisering
Uitvoer begeleiding en planmatige zorg  in relatie tot ontwikkelingsperspectieven
van zorgleerlingen
Intervisie onderzoeks-, advies- en begeleidingsvaardigheden

Toetsopdracht practitioner :Realisatie planning en verslaggeving diagnostisch
leergesprek en analyse  binnen  de praktijkcontext op het gebied van de reken- wiskunde 
ontwikkeling: signalering – analyse vaardigheden en strategieën-  aanvullende diagnostische 
gespreksvoering –begeleidingsplan  
Begeleiding bij begrijpend/studerend  lezen (4 dagdelen) 

Inhouden leerlijnen begrijpend / studerend lezen: preventie, signalering voorwaarden
Taakaanpak begrijpend/studeren lezen  in relatie tot speciale hulpvragen
Taakanalyse : diagnostisch gesprek / nader onderzoek taakaanpak begrijpend /
studerend  lezen
Integratie: in kaart brengen algemene en specifieke onderwijsbehoeften en
advisering
Uitvoer begeleiding en planmatige zorg  in relatie tot ontwikkelingsperspectieven van
zorgleerlingen

Toetsopdracht practitioner : Eindopdracht: Realisatie van een begeleidings of diagnostisch  
leergesprek binnen  de praktijkcontext naar aanleiding van een signalering – onderzoek en 
analyse vaardigheden en intervisie hierover in de groep 

 Aansluitend aan de inhoudelijke blokken  worden  er 5 dagdelen ingepland. In deze 
bijeenkomsten wordt ingegaan op een specifiek thema’s , zoals capaciteiten onderzoek, 
gespreksvoering en actuele ontwikkelingen en vindt intervisie plaats. Hierbij wordt op de 
ontwikkelingen in de praktijk gereflecteerd en vindt begeleiding  plaats rondom  opdrachten. 

Doelgroep 
Leraren en intern begeleiders, logopedistes, orthopedagogen en psychologen die zich willen 
bekwamen in de onderbouwing en praktische toepassing van gespecialiseerde 
ondersteuning van leerlingen met leerproblemen in het (S)BaO, SO en (S)VO. 

Instapniveau 
Leraren en intern begeleiders, logopedistes, orthopedagogen en psychologen die zich willen 
bekwamen in de onderbouwing en praktische toepassing van gespecialiseerde 
ondersteuning van leerlingen met leerproblemen in het (S)BaO, SO en (S)VO. 

Tijdsinvestering 
Aantal contacturen:     77 uur 
Aantal uren zelfstudie: 154  voorbereiding en uitwerking praktijkopdrachten 

De opleiding wordt afgesloten met een  certificaat  van deelname en vermelding van de 
opdrachten en het aantal studiebelastingsuren.  

Certificering: 
geregistreerd bij leraren register 
Een aanvraag voor opname in het beroepsregister van de LBRT (Landelijke 
Beroepsvereniging Remedial Teachers) is ingediend 

 



Passend onderwijs, en nu de praktijk… 

Passend onderwijs houdt in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van 
het kind. In de praktijk betekent dit dat kinderen met verschillende handicaps en stoornissen binnen 
het regulier onderwijs een plek kunnen krijgen. Wat is er nodig om passend onderwijs te laten 
slagen? 

Allereerst is een positieve grondhouding noodzakelijk. Een goede afstemming en communicatie 
met het kind zelf en alle betrokkenen zijn ook belangrijke succesfactoren. Daarnaast is ‘effectief 
omgaan met probleemgedrag’, gekoppeld aan een effectief systeem van regels en routines, 
tevens 
een belangrijke succesfactor. 

Gedragsproblemen vragen om een gevarieerde aanpak: licht probleemgedrag is vaak te 
voorkomen door een goed pedagogisch klas- en schoolklimaat. Is er sprake van ernstig 
probleemgedrag, dan voldoen de interventies en strategieën vanuit de basisondersteuning meestal 
niet meer. 

Deze training draagt bij aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klas. Tevens worden 
interventies en strategieën aangeleerd, die de leerkracht ondersteunen bij het omgaan met 
leerlingen met ADHD, stoornissen in het autisme spectrum en grensoverschrijdend gedrag. 

Onderdelen: 

• Wat is passend onderwijs?
• Preventief handelen binnen de klas en school.
• Specifieke onderwijsbehoeften voor leerlingen met ADHD, autisme en

gedragsproblemen.
• Interventies en strategieën voor het realiseren van een veilig klimaat.
• Invloed uitoefenen op negatief gedrag.

Doel en resultaat: 

Na afloop van de training kan de leerkracht het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren door goed 

 



Van lastig naar leuk leren 
Leren gaat niet altijd bij iedereen vanzelf. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij 
het leren of er kan sprake zijn van een leerstoornis. Hoewel in het basisonderwijs steeds meer 
aandacht is voor lees-, spelling- en rekenproblemen, weten leerkrachten vaak niet goed wat te doen 
wanneer deze problemen zo ernstig zijn dat er wellicht sprake is van dyslexie of dyscalculie. 

Het is belangrijk om deze leerstoornissen snel te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen, 
omdat ze aanleiding kunnen geven tot een leerachterstand of andere problemen. In deze training 
krijgt de leerkracht hiertoe meer inzicht en handvatten. 

De training is interactief. Er wordt veel informatie geven en de leerkracht ontvangt duidelijke 
voorbeelden. Daarnaast wordt er veel geoefend, zodat leraren ervaren hoe het voor kinderen is om 
dyslexie/dyscalculie te hebben. 

Onderdelen: 

• Verschillende (werk)definities van dyslexie/dyscalculie.
• Dyslexie en dyscalculie in de praktijk.
• Wanneer is diagnostisch onderzoek bij een bepaalde leerling wel/niet geïndiceerd.
• Algemene adviezen voor de leerkracht.

Doel en resultaat: 

Deze training geeft leerkrachten meer inzicht in leerproblemen en met name de bekende 
leerstoornissen dyslexie en dyscalculie. Na de training zijn leerkrachten beter in staat om 
eventuele leerstoornissen te signaleren en hebben zij handvatten hoe deze kinderen beter te 
begeleiden. 

 



Overzicht bijeenkomsten 

Bijeenkomst 1 - Wat is lastig gedrag en wat is ernstig probleemgedrag
- Een goede les: effectieve preventie van gedragsproblemen.
- Hoe is je bril gekleurd wanneer je kijkt naar leerlingen met orde

verstorend gedrag (mentale model leraar)
- Basisbehoeften van leerlingen (competentie, autonomie,

relatie) en pedagogische voorkeursstijl leraar
- Interventies bij hardnekkig probleemgedrag

Huiswerkopdracht: observatie leerling met behulp van kijkwijzer. 
Bijeenkomst 2 - Terugblik huiswerkopdracht

- Werken met de interactiewijzer ( interactie leraar-leerling) en
BOTS vragenlijst

- Herkennen pedagogische voorkeursstijl leraar en
communicatiestijl leerling en effect op gedrag

- De kracht van feed up, feed back en feed forward

Huiswerkopdracht: In kaart brengen van de interactie leraar - 
leerling met behulp van de interactiewijzer 

Bijeenkomst 3 - Terugblik huiswerkopdracht
- Leerlingen met problemen op het gebied van executieve

functies
- Preventieve maatregelen om orde verstorend gedrag te

voorkomen
- Kindgesprek en kindplan
- Wat verder nog aandacht nodig heeft

Evaluatie en terugblik 

Literatuur: 
- Rob Verstegen, HPB Lodewijks (2014). Analyse en aanpak van

interactieproblemen in de professionele opvoedingssituaties .
- Kees van der Wolf, Tanja van Beukering, Theo Veldkamp (2014). Succesvol

omgaan met gedragsproblemen
- Peter Teitler (2013). Lessen in orde

 



ICT



Game-based learning: 
Minecraft in de Klas

Goed en effectief onderwijs bieden passend bij de belevingswereld van de kinderen van nu. 
Spelers van het populaire spel Minecraft leren zoveel van deze game. Ze leren bouwen, creëren, 
overleven, samenwerken, plannen, dus waarom zetten we nog geen games in in ons onderwijs? 
Om een eerste positieve ervaring te hebben en een eerste stap te kunnen zetten, verzorgt Martijn 
Hermsen Minecraft: Education Edition trainingen voor leerkrachten die werkzaam zijn in het PO.  

Lessen in Minecraft sluiten aan bij taal- en rekenonderwijs, wereldoriëntatie én ontwikkelen 
leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, problemen oplossen, 
computational thinking en programmeren, sociale- en ICT-vaardigheden en communiceren.  

Tijdens de eerste bijeenkomst beginnen we helemaal bij het begin. Voorkennis is dan ook niet nodig. 
Tijdens de sessie zullen we aandacht geven aan vragen als: wat is Minecraft? Wat kan ik ermee? Wat 
is de onderwijskundige meerwaarde? Daarna gaan we aan de slag met Minecraft. Het downloaden 
van het juiste programma, de eerste keer inloggen, het uitleggen van de werelden en de 
verschillende manieren van spelen. We geven handige tips en trucs voor wat betreft de instellingen 
en de besturing vanuit het oogpunt van een leerkracht. 

Tijdens de tweede bijeenkomst zullen we verder ingaan op hoe je als leerkracht bestaande lessen 
klaarzet en eigen lessen en werelden creëert. Daarbij worden de mogelijkheden hoe je leerlingen in 
Minecraft opdrachten geeft en vragen stelt, hoe je het spel kunt monitoren en hoe leerlingen zelf in 
Minecraft een portfolio opbouwen en deze kunnen delen met de leerkracht, verder uitgelegd.  

Het betreft een interactieve hands-on training bestaande uit 2 dagdelen. Belangrijk is dan ook een 
eigen device mee te nemen (laptop of tablet, geen Chromebook). Minecraft vraagt best wat van de 
grafische prestaties van devices. Deelnemers dienen van te voren Minecraft: Education Edition te 
hebben gedownload en te hebben geïnstalleerd via deze link: https://education.minecraft.net/get-
started/download/. Daarnaast is het echt handig om een muis mee te nemen, dus bring your mouse! 

Martijn Hermsen is als Onderwijsadviseur bij de Rolf Groep gespecialiseerd in ICT en Digitaal Leren en 
bekend als Game-based Learning Expert. Ook is hij één van de vijf Global Minecraft Mentoren in 
Nederland en officieel door Microsoft gecertificeerd MIE (Microsoft Innovative Educator) Master 
trainer. https://education.minecraft.net/user/martijn-hermsenderolfgroep-nl  

Duur: 2  bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Martijn Hermsen, martijn.hermsen@derolfgroep.nl 06-54212745 

Niveau: 



STEAMlab: ontdekkend en 
onderzoekend leren, programmeren 

en robotica

Hoe zorg jij voor een beetje STEAM in de klas? 

STEAM-onderwijs moedigt aan om problemen op te lossen, vragen te stellen, verbindingen 
te leggen, creatief te denken en innovatief te zijn. Door kinderen zelf te laten maken worden 
ze uitvinder. Techniek beheerst de leerling niet, maar de leerling beheerst de techniek. Met 
STEAM worden competenties als programmeren, samenwerken en onderzoeken 
gestimuleerd. STEAM staat voor: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. In 
het STEAM-onderwijs worden deze verschillende gebieden met elkaar verbonden. STEAM 
biedt een scala aan mogelijkheden het onderwijs aantrekkelijker, betekenisvoller en 
eigentijdser te maken. Kinderen mogen ontdekken, proberen, fouten maken en opnieuw 
proberen. Als leerkracht heb jij een coachende rol. 

Een middag lang word je als deelnemer ondergedompeld worden in een waar STEAMbad. 
Naast de uitleg van een stukje STEAM-mindset gaan we vooral zelf STEAM ervaren. De 
trainer neemt een flinke volle kofferbak mee met verschillende STEAM lespakketten, 
programmeertools en robotica. Ervaar zelf hoe leuk en effectief STEAM-onderwijs kan zijn. 

De deelnemers: 
• Leren vragen stellen als een wetenschapper
• Ontwerpen als een technoloog
• Bouwen als een ingenieur
• Creëren als een kunstenaar
• Analyseren als een wiskundige
• Spelen als een kind

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Martijn Hermsen, martijn.hermsen@derolfgroep.nl 06-54212745 

Niveau: 



Zullen we een speeltuin maken? 
STEAM en 21 -eeuwse vaardigheden 

Kinderen weten vaak precies hoe ze graag willen spelen. Dus laat ze gerust hun eigen 
speelomgeving bedenken! We gaan aan de slag met de 21-eeuwse vaardigheden, met 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) als startpunt.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind. 

Niveau: 



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.

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. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerkracht, ICT-coördinator, directie en IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Spelen met stopmotion voor BSO 

Bouw de BSO om tot een filmstudio! En ga samen met de kinderen aan de slag met het 
maken van je eigen film! De kinderen van jouw BSO groep zijn de regisseurs. En gaan zelf 
aan de slag! 

In deze bijeenkomst ontdekken we samen hoe je deze films kunt maken. Je leert hoe je dit 
kunt organiseren in de groep. En hoe je dit kunt verbinden aan de doelen die je hebt 
gesteld. 

Zelf ervaren en ideeën opdoen staat centraal tijdens deze bijeenkomst! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



De Escape Classroom voor het 
basisonderwijs

Hoe geef ik mijn leerkrachten inzicht in hoe vaardigheden als samenwerkend leren, 
probleemoplossend handelen en kritisch denken doelgericht 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 basis van creatieve gedachten? 

Dat gaat jou lukken met deze leuke en uitdagende workshop. 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 prima in te zetten zijn binnen een Escape Classroom, op een manier die je 
voorheen nooit had bedacht.  

Het leuke aan deze Escape Classroom is, naast de spanning van het ‘kunnen ontsnappen’, dat je er 
direct in jouw onderwijs mee aan de slag kunt. De achterliggende gedachte over de inzet van 21ste  
eeuwse vaardigheden wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteen gezet. Een mooie stap op 
weg naar onderwijs waarbij de leerling nog meer centraal staat! 

De workshopleider zorgt op enthousiaste en inspirerende wijze voor directe raakvlakken naar de 
onderwijspraktijk, ongeacht je schoolconcept of onderwijsontwikkeling.  
De Escape Classroom is intussen een succesvol en beproefd concept bij meerdere 
onderwijsorganisaties. Is dat binnenkort ook bij jou het geval? 

De deelnemers: 
• Ontsnappen aan de hand van educatieve raadsels uit een echte escape classroom
• Leren de principes van 21st Century Skills spiegelen aan een rijke leeromgeving
• Bouwen zelf aan een Escape Classroom voor hun eigen groep of school
• Ervaren hoe je onderzoekend en ontwerpend leren op een wel heel uitdagende wijze kunt

inzetten.

Duur: 1  bijeenkomst á 2,5 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Marvin Reuvers, marvin.reuvers@derolfgroep.nl 06 49 31 89 16 

Niveau: 



Gamification: 
Spelen en leren. Beter onderwijs door 

zelf games te maken.
Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en ze op deze manier meer betrekken bij de 
les. Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas. Voor leraren is 
het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een 
plezierige manier van onderwijs maken. 

Deelnemers aan deze training leren in twee dagdelen de basis hoe ze games en gameprincipes 
kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De training is bedoeld om laagdrempelig te verkennen 
hoe je als leraar een game kan ontwikkelen voor in jouw eigen les. Inzet van ict toepassingen laten 
we in deze workshop nog even buiten beschouwing. We gaan actief aan de slag met het maken van 
een prototype met stiften, scharen, grote vellen papier en karton, blanco speelkaarten, eigen 
gefabriceerde pionnetjes e.d. Wanneer de behoefte er is kunnen we aan het eind van de training met 
elkaar bespreken hoe je het spel zou kunnen vertalen naar een digitale variant of hoe je een ict 
component zou kunnen toevoegen aan het spel. 

Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we ingaan op een aantal bestaande games die op verschillende 
manieren ingezet worden in de onderwijspraktijk. Daarna volgt een korte theoretische uiteenzetting 
over game-design en game-principes. Al snel gaan we zelf actief aan de slag en werken we in 
groepjes een eigen spelidee of gameconcept uit tot een speelbaar prototype. Het prototype gaan we 
ontwerpen en maken met fysieke materialen die tijdens de dag aanwezig zijn. In de tweede 
bijeekomst zullen we de gemaakte games aan elkaar presenteren en de spellen echt samen gaan 
uitproberen en spelen. Je gaat uiteindelijk naar huis met een aantal tips om jouw prototype verder 
uit te werken om deze te kunnen testen en spelen met leerlingen. 

Het is aan te raden om – indien mogelijk – met twee deelnemers van één school deel te nemen. De 
ervaring leert dat twee collega’s samen meer impact kunnen hebben in de school, door maatjes 
samen te werken en elkaar te stimuleren bij het ontwikkelen en implementeren van games in de 
onderwijspraktijk van de school. 

Martijn Hermsen is als Onderwijsadviseur bij de Rolf Groep gespecialiseerd in ICT en Digitaal Leren en 
bekend als Game-based Learning Expert. Tijdens zijn masterstudie kreeg hij les van docenten 
Gamedesign van de HKU en dat inspireerde hem tot het meer gamificeren van het onderwijs.   

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Martijn Hermsen, martijn.hermsen@derolfgroep.nl 06-54212745 

Niveau: 



Green screen in het onderwijs 

Wil je het thema of de projectweek wel eens op een bijzondere manier afsluiten? Wil je 
leren hoe je op eenvoudige wijze speciale effecten kunt realiseren? Neem dan deel een deze 
leuke en interactieve workshop!  

In één bijeenkomst leer je de principes van het Green Screen.  
Door middel van de green screen techniek kun je namelijk op elke plek en in elk denkbaar 
thema geplaatst worden. Of je nu het weer wilt gaan presenteren, dat je als Harry Potter op 
een bezem wilt vliegen of dat je in je eigen tekening wilt rond lopen. Tijdens deze workshop 
leer je hoe het werkt en hoe je het kunt gaan inzetten in de les. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Next Generation Learning: 
Wat moet ik kinderen leren voor later? 

Je hebt ongetwijfeld met je teamleden zo nu en dan gesprekken over toekomstgericht 
onderwijs. Dat levert dan vragen op over hoe de inrichting van je school eruit zal zien. 
Zowel fysiek als qua inrichting van het verzorgen van lesstof.   

De afgelopen jaren zie je meer en meer een verschuiving van kennisoverdracht naar 
kennisconstructie. 21st Century Skills staan centraal bij dit veranderproces. We willen 
kinderen niet alleen voeden met informatie, maar hen vooral laten ervaren en hen op die 
manier kennis op laten doen.   

We gaan je daarbij niet vertellen wat ‘de manier’ is om dat voor elkaar te krijgen. Er zal 
namelijk niet één manier zijn. Wel kunnen we je vertellen over trends en ontwikkelingen, 
voortvloeiend uit onderzoek en procesevaluaties, aan de hand waarvan jij met je visie een 
stap verder komt in je overwegingen richting de toekomst. Dat doen we uiteraard met 
praktische voorbeelden die elke leerkracht zullen aanspreken.   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Starterstraining ‘Minecraft in 
het onderwijs’ 

Wat is Minecraft? Hoe kunnen leerlingen samenwerken en programmeren? 

In de eerste bijeenkomst van deze starterstrainingen beginnen we  bij het begin en 
nemen we de instellingen van Minecraft door. Daarna worden de mogelijkheden 
van Minecraft verkend, door verschillende opdrachten. 

In de tweede bijeenkomst ligt het accent op het samenwerken. Daar zullen 
verschillende opdrachten op afgestemd zijn en we presenteren de resultaten aan elkaar. 

In de derde bijeenkomst combineren we Minecraft met programmeren. Op een 
eenvoudige manier kunnen bijvoorbeeld verschillende handelingen worden 
geautomatiseerd door programmeren. De omgeving (Scratch) die hiervoor gebruikt 
wordt is heel gebruiksvriendelijk. Aan het eind van de drie bijeenkomsten blikken we 
even terug en gaan we ervan uit dat je voldoende tools tot je beschikking hebt om zelf 
met Minecraft in een onderwijssetting aan de slag te gaan. 

Duur: 3 bijeenkomsten á 2 uur 

Opleider: de Rolf groep / Tak ICT

Niveau: 



Office 365 effectief inzetten in je 
onderwijs Minecraft in de klas 

De populaire game Minecraft wordt regelmatig ingezet in het onderwijs. Er is zelfs 
een speciale onderwijseditie. In de open wereld van Minecraft kan van alles gebouwd 
worden. Het spel lijkt daarmee bijzonder geschikt voor het onderwijs. Een aantal 
leerkrachten zetten het spel in voor hun lessen rekenen en wereldoriëntatie 
(geschiedenis en aardrijkskunde).  

Wat is Minecraft, hoe werkt het en wat kun je er mee in jouw lespraktijk? In deze 
workshop kom je het allemaal te weten en leer je opdrachten ontwikkelen die 
uitdagend en leerzaam zijn voor leerlingen en ook aansluiten bij vakdidactiek en het 
spelplezier van Minecraft. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Stabiele WiFi, een laptop of computer per deelnemer, digibord voor trainer 



Instap en inspiratiesessie 
‘Minecraft in het onderwijs’ 

Wat is Minecraft? Wat kan ik er mee? Hoe kan ik ermee starten? Tijdens deze instap en 
inspiratiesessie beginnen we helemaal bij het begin. Voorkennis is dan ook niet nodig. 
Tijdens de sessie zullen we aandacht geven aan vragen als: wat is Minecraft? Wat kan 
ik ermee? Wat is de onderwijskundige meerwaarde? 

Daarna gaan we aan de slag met Minecraft. Het downloaden van het juiste programma, de 
eerste keer inloggen, het uitleggen van de werelden en de verschillende manieren van spelen. 
We geven handige tips en trucs voor wat betreft de instellingen en de besturing. 
Dus heb je geen kennis van Minecraft, maar lijkt het je leuk om er meer van te weten te komen? 
Kom dan naar deze instap en inspiratiesessie. 

1 
Max. 16 (eventueel meer in overleg) 
Leerkrachten/docenten 
2 uur 
De trainer draagt zorg voor alle benodigde materialen 
De training kan is geschikt voor leerkrachten en docenten 
binnen het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs.  

De bijeenkomsten worden verzorgd door Microsoft 
gecertificeerde MIE trainers op het gebied van Minecraft 
Education Edition 

Algemene gegevens 
Bijeenkomsten: 
Aantal deelnemers: 
Doelgroep: 
Duur bijeenkomst: 
Materiaal: 
Schoolsoort: 

Niveau: 

Over de trainer: 

Voorwaarden 

Deelnemers beheersen het basis gebruik computer, laptop, iPad.
Alle deelnemers hebben de beschikking over een eigen device. (Windows, Mac-Book
of iPad. Chromebook niet mogelijk)
De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.deRolfgroep.nl

Naast de genoemde locaties kan ervoor gekozen worden deze instap en inspiratiesessie op 
eigen locatie te verzorgen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

De locatie beschikt over één of meerdere ruimten, waarin de deelnemers zelfstandig
met Minecraft aan de slag kunnen gaan. Deze ruimte/ruimten beschikken over een
werkende internetverbinding.
De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord en daaraan
gekoppeld een goed werkende PC/laptop. En deze computer is verbonden aan een
goed werkende internetverbinding.
De deelnemers beschikken over een eigen account bij Office365 for education



 ‘Minecraft in het onderwijs en de 
vakgebieden in het curriculum’ 

Wat is Minecraft? Hoe kun je het gebruiken bij de verschillende vakgebieden in het 
curriculum? 
We  gaan bij deze training ervan uit dat de basisprincipes van Minecraft al bekend zijn. 
In deze bijeenkomst krijg je voorbeelden te zien hoe je Minecraft kunt 

inpassen bij de verschillende vakgebieden in het curriculum. We laten je zien op welke 
manieren je Minecraft kunt inpassen in je onderwijs. Vervolgens ga je zelf aan de slag om voor 
1 vak een les te maken. Aan het eind van de bijeenkomst delen we de verschillende lesideeën, 
zodat je naar huis gaat met meerdere inspirerende lessen voor Minecraft. 

Algemene gegevens 
Bijeenkomsten: 1
Aantal deelnemers: Max. 16 (eventueel meer in overleg) 
Doelgroep: Leerkrachten/docenten
Duur bijeenkomst: 
Materiaal: 

2 uur 
De trainer draagt zorg voor alle benodigde materialen 

Schoolsoort: De training kan is geschikt voor leerkrachten en docenten 
binnen het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs.  

Niveau: 

Over de trainer: 
De bijeenkomsten worden verzorgd door Microsoft 
gecertificeerde MIE trainers op het gebied van Minecraft 
Education Edition 

Voorwaarden 
Deelnemers beheersen het basis gebruik computer, laptop, iPad.
Alle deelnemers hebben de beschikking over een eigen device. (Windows, Mac-Book
of iPad. Chromebook niet mogelijk)
De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.deRolfgroep.nl.

Naast de genoemde locaties kan ervoor gekozen worden deze instap en inspiratiesessie op 
eigen locatie te verzorgen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

De locatie beschikt over één of meerdere ruimten, waarin de deelnemers zelfstandig
met Minecraft aan de slag kunnen gaan. Deze ruimte/ruimten beschikken over een
werkende internetverbinding.
De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord en daaraan
gekoppeld een goed werkende PC/laptop. En deze computer is verbonden aan een
goed werkende internetverbinding.
De deelnemers beschikken over een eigen account bij Office365 for education



 ‘Minecraft in het onderwijs 
en Office 365 Teams’

Wat is Minecraft? Hoe kun je het gebruiken in combinatie met Office 365 Teams? 
We  gaan bij deze training ervan uit dat de basisprincipes van Minecraft al bekend zijn. 
In de 1e bijeenkomst zal de nadruk liggen op Office 365 Teams. Wat 

is het, hoe werkt het en hoe kan het ingezet worden in combinatie met Minecraft? Je krijgt 
handreikingen mee, hoe je Teams in je eigen organisatie kunt inzetten en hoe Minecraft daarin 
een logische eerste stap kan zijn. Om hier mee te oefenen in de praktijk, krijgen de deelnemers 
een opdracht mee om uit te voeren in de eigen organisatie. 
In de 2e bijeenkomst worden de ervaringen met de opdracht gedeeld. Daarnaast zal er deze 
keer ingezoomd worden op het gebruik van Minecraft. 
Aan het eind van deze twee bijeenkomsten ben je als deelnemer geïnspireerd om met zowel 
Microsoft als Teams aan de slag te gaan. 

Algemene gegevens 
Bijeenkomsten: 2
Aantal deelnemers: Max. 16 (eventueel meer in overleg) 
Doelgroep: Leerkrachten/docenten
Duur bijeenkomst: 
Materiaal: 

2 uur 
De trainer draagt zorg voor alle benodigde materialen 

Schoolsoort: De training kan is geschikt voor leerkrachten en docenten 
binnen het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs.  

Niveau: 

Over de trainer: 
De bijeenkomsten worden verzorgd door Microsoft 
gecertificeerde MIE trainers op het gebied van Minecraft 
Education Edition 

Voorwaarden 
Deelnemers beheersen het basis gebruik computer, laptop, iPad.
Alle deelnemers hebben de beschikking over een eigen device. (Windows, Mac-Book
of iPad. Chromebook niet mogelijk)
De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.deRolfgroep.nl.

Naast de genoemde locaties kan ervoor gekozen worden deze instap en inspiratiesessie op 
eigen locatie te verzorgen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

De locatie beschikt over één of meerdere ruimten, waarin de deelnemers zelfstandig
met Minecraft aan de slag kunnen gaan. Deze ruimte/ruimten beschikken over een
werkende internetverbinding.
De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord en daaraan
gekoppeld een goed werkende PC/laptop. En deze computer is verbonden aan een
goed werkende internetverbinding.
De deelnemers beschikken over een eigen account bij Office365 for education



Scrum in de klas 
Begint het je te duizelen bij woorden als scrum, agile, kanban en lean? Dan is het tijd om 
het gewoon eens zelf te ervaren tijdens deze workshop. We zullen aan de hand van het 
actief beleven van onderdelen, rollen, activiteiten en ceremoniën uit Agile Scrum 
kennismaken met de mogelijkheden en een vertaling maken naar het onderwijs, eigen 
lespraktijk, de klas en de leerlingen. Je kunt scrum inzetten bij het werken in 
projectgroepen, maar ook de inzet van een planbord voor het dagelijkse/wekelijkse 
schoolwerk komt aan bod.  

Scrum in de klas zorgt voor betrokken kinderen en meer plezier in leren. Leerlingen mogen 
zelf meedenken en meer kiezen en dat zorgt voor zelfstandige kinderen en toename van 
eigenaarschap  in het leer proces. 

Maar je kunt Scrum voor meer inzetten in jouw onderwijsorganisatie. Denk aan: 
• In leerkrachtenteams werken aan de operationele vertaling van een nieuw

onderwijsconcept.
• Met een projectteam het Sinterklaasfeest organiseren.
• Een interactieve ouderavond houden.

De trainer heeft meerdere jaren ervaring met het volgens scrum-methodiek werken aan 
grote digitale projecten (o.a. bekende innovatieve lesmethodes voor het primair onderwijs). 
In zijn werk als Onderwijsadviseur heeft hij schoolteams weten te verrassen en te overtuigen 
hoe leuk en efficiënt het is om scrum op verschillende niveaus in te zetten in het onderwijs. 

De deelnemers: 
• Ervaren werken volgens scrum
• Kennen de verschillende rollen, activiteiten en onderdelen
• Zijn geïnspireerd hoe ze scrum kunnen inzetten in de klas en in eigen onderwijsteam
• Werken een eigen plan-/scrumbord uit voor in de klas of in de teamkamer

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Martijn Hermsen, martijn.hermsen@derolfgroep.nl 06-54212745 

Benodigdheden: digibord voor trainer, ruimte om scrumborden op te hangen 

Niveau: 



Technologie in het onderwijs 
Je hoort en leest er veel over. Robotica, programmeren, 3D-printen, Virtual reality enz. 
Maar, wat is dat eigenlijk? Wat kunnen de leerlingen ermee? Hoe kan ik een combinatie 
maken met mijn eigen onderwijs en deze middelen vanuit visie op een structurele manier 
gaan inzetten. Tijdens deze training kijken we naar de ontwikkeling van technologie in de 
maatschappij, maar zal de focus liggen op de ontwikkeling van technologie in het 
onderwijs.   

Deze training wordt gegeven in de vorm van een inspiratie sessie en workshop. Er wordt 
gestart met een korte introductie, daarna gaat u in kleine groepjes zelf aan de slag met 
allerlei materialen op het gebied van robotica, 3D-printen, Virtual reality . Door de trainer 
zal uiteraard (waar nodig) begeleiding worden gegeven en zullen verschillende producten 
worden toegelicht. Tenslotte worden in kleine groepjes de ervaringen besproken en kunnen 
ideeën worden uitgewisseld. Het doel van deze training is niet alleen om te inspireren, maar 
ook om een persoonlijke visie te ontwikkelen en concrete mogelijkheden aan te reiken die 
direct toepasbaar zijn in de klas.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Goede en stabiele Wifi 



Een tof werkstuk of een vette spreekbeurt, 
Klein beginnen 

Zoek maar even op het internet? Hoe vaak vragen we dat niet aan leerlingen? Misschien 
zonder te beseffen dat we daarmee leerlingen met een kluitje het riet in sturen. Het 
internet staat zo boordevol informatie dat je tegenwoordig een selectie moet maken. 
Bovendien leidt informatie zoeken en vinden op het internet niet automatisch tot meer 
kennis bij leerlingen.  

In deze training gaan we aan de slag met het Big Six model voor informatievaardigheden, we 
leren welke stappen leerlingen moeten nemen en hoe we ze daarbij kunnen helpen. Je leert 
leerlingen zo vaardigheden die ze hun hele leven kunnen gebruiken.  Aan het einde van de 
workshop ben je in staat om leerlingen niet alleen een tof werkstuk of vette spreekbeurt te 
laten maken, maar zorg je er ook voor dat ze beter voorbereid zijn op leven en werken in de 
digitale wereld.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Goede en stabiele Wifi 



Programmeren in je klas, 
Aan de slag 

Je hoort vandaag de dag veel over Programmeren. Waarom zou je dit kinderen aanleren? 
Wat is de waarde ervan en kun jij dit als leerkracht ook? De laatste vraag kunnen we alvast 
instemmend beantwoorden: iedereen kan dit! Je hoeft geen ict-kennis te hebben, want 
programmeren kan ook zonder computer en je hoeft er helemaal geen dure spullen voor 
aan te schaffen.  

Wil jij weten wat de waarde is van programmeren voor jouw leerlingen en hoe je 
onderzoekend en ontwerpend leren een nieuwe dimensie geeft. Programmeren is een 
onderdeel van ‘Computational Thinking’ en die kennis en vaardigheden vallen onder ‘Digitale 
Geletterdheid’. We laten je zien wat de didactische meerwaarde is én we zorgen er uiteraard 
voor dat je morgen aan de slag kunt! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

  Benodigdheden: Goede en stabiele WiFi, een laptop of tablet per deelnemer. 



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 en onderwijsassistent die op zoek is naar inspiratie en tools om in de 
les 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. 

Liever op maat? 

Deze workshop is ook als uitgebreide training te 
boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, 
maar aan gedegen implementatie bij u op school. 

www.motiveerkracht.nu 

 



Spelen met stopmotion voor kinderopvang 

De peuters in jouw groep worden heuse filmregisseurs wanneer jij de duplo uit  de 
kast pakt en aan de slag gaat met stopmotion! Want samen met de peuters kun jij 
door middel van foto’s de leukste filmverhalen maken! 

In deze bijeenkomst ontdekken we samen hoe je deze films kunt maken. Je leert hoe je 
dit kunt organiseren in de groep. En hoe je dit kunt verbinden aan de doelen die je 
hebt gesteld. 

Zelf ervaren en doen staat centraal tijdens deze bijeenkomst! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Virtual Reality ontdekken 
en inspireren

Virtual Reality (VR), ‘schijnwerkelijkheid’, is de trend van dit moment! Het is een begrip dat we 
ook bij leren en opleiden steeds meer tegenkomen. VR 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 creëren. Maar ook bedrijven ontwikkelen in versneld tempo deze toepassing. Bij je 
makelaar kun je virtueel al even door een huis heen lopen, of bij het reisbureau stap je 
virtueel het strand op.  

Tijdens deze workshop, maak je zelf kennis met VR. Ga je zelf ervaren wat VR is, welke 
meerwaarde het kan hebben voor het onderwijs, welke VR apps er zijn en hoe je zelf 
eenvoudig VR kunt maken. 
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 om de onderwater wereld te onderzoeken? 

We nemen je graag me op schoolreisje, virtueel wel te verstaan, en inspireren je om aan de 
slag te gaan. 

Elke deelnemer krijgt voor deze bijeenkomst een VR-bril in bruikleen. Heb je een smartphone? 
Breng deze dan mee naar de bijeenkomst 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Jeroen Rougoor. Jeroen.rougoor@derolfgroep.nl 

Niveau: 



Robots in de klas, 
Inspiratiesessie 

Zonder dat we het vaak beseffen, maken we al heel veel gebruik van robotica in ons dagelijks leven. 
Denk maar aan een vaatwasmachine of een stoplicht. In de toekomst zal dat gebruik alleen maar 
toenemen. Dat is een reden om er aandacht aan te besteden in de klas/school. Maar, waar begin je 
dan eigenlijk? Welke materialen zijn er beschikbaar? En kunnen de leerlingen daar mee aan de slag? 
Hoe kan ik een combinatie maken met mijn eigen onderwijs? 

Tijdens deze inspiratiesessie kijken we naar de ontwikkeling van robotica in de maatschappij, maar zal 
de focus liggen op de ontwikkeling van (educatieve) robotica in het onderwijs.   Deze training wordt 
gegeven in de vorm van een inspiratiesessie en workshop. Er wordt gestart met een korte introductie, 
daarna gaat u in kleine groepjes zelf aan de slag met allerlei roboticamaterialen, naar eigen keuze. 
Door de trainer zal uiteraard (waar nodig) begeleiding worden gegeven en zullen verschillende 
producten worden toegelicht. Tenslotte worden in kleine groepjes de ervaringen besproken en 
kunnen ideeën worden uitgewisseld. Omdat er met de nieuwste en meest uitdagende 
roboticamaterialen wordt gewerkt, die allemaal in de praktijk getest zijn, zal er voldoende te 
bespreken zijn en zullen de deelnemers geïnspireerd deze bijeenkomst verlaten.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Goede en stabiele Wifi 



Inspiratiesessie: Stem af op STEAM

Het opdoen van onderzoeksvaardigheden, leren samenwerken en het ontwikkelen van kritisch 
denkvermogen. Het zijn drie belangrijke opbrengsten van de onderwijsbenadering STEAM. 
Onderwijs rondom Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics is niet alleen 
ontzettend spannend, het bereidt kinderen ook perfect voor op een leven in de 21e eeuw. 

STEAM gaat niet alleen over het implementeren van technologie, wetenschap en robotica in 
het onderwijs, maar leert ons ook meer over onze eigen unieke talenten zoals onze 
verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, creativiteit, nieuwsgierigheid, verwondering, humor, 
het vermogen om soms fouten te maken en zo te komen tot nieuwe inzichten en 
ontdekkingen. STEAM laat leerlingen zien en ervaren dat ze trots en zuinig mogen zijn op deze 
vaardigheden.

Tijdens de inspiratiesessie wordt duidelijk wat STEAM is en zie je voorbeelden van STEAM uit de 
praktijk. Ook zul je als deelnemer zelf een korte STEAM les ervaren en is er tijdens ruimte voor 
gesprek, uitwisselen van ervaringen, discussie en vragen.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur

Doelgroep: Leerkrachten PO (onderbouw, middenbouw en bovenbouw), ICT coördinatoren / i-
coaches Schoolleiders PO

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT

Niveau: 

Benodigdheden: Stabiele WiFi, een laptop of computer per deelnemer, digibord voor trainer



Workshop ‘Bouw je robot en…’

Eerst je robot bouwen volgens de aanwijzingen op de iPad en vervolgens de robot gaan 
besturen en zelfs programmeren? Leerlingen van de bovenbouw in het PO en onderbouw 
VO vinden dat helemaal te gek. Eerst bouwen ze in tweetallen hun eigen robot (mBot) en 
vervolgens gaan ze de mogelijkheden van de robot ontdekken en leren ze de robot te 
programmeren. Op de kennis die de leerlingen hebben opgedaan kan de eigen 
groepsleerkracht voortborduren, waar enkele tips en adviezen voor gegeven worden. 

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag om eerst de robot in 
elkaar te zetten. Dit bouwen van de robot doet een beroep op heel wat vaardigheden, zoals 
ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, maar ook de motoriek en sociale vaardigheden worden 
gestimuleerd. Na het bouwproces gaan de leerlingen eerst zelf ontdekken hoe de robots op 
verschillende wijze bestuurd kunnen worden en welke mogelijkheden de robot heeft. 
Deze workshop is betekenisvol voor zowel de leerlingen (computational thinking) als de 
leerkracht(en). Die zien en ervaren dat leerlingen heel goed in staat zijn om zelfstandig met 
de materialen bezig te zijn en gemotiveerd en gefocust aan het werk gaan. Na de 
verkennende fase kunnen de leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten. Bij die 
opdrachten leren de leerlingen stapsgewijs de denkstrategieën achter het programmeren. 
Door de trainer zal (waar nodig) begeleiding worden gegeven. Bij deze workshop wordt 
gebruik gemaakt van een robot die in de praktijk uitvoerig getest is en de nodige 
mogelijkheden heeft. Daarmee is succes verzekerd en zullen zowel de leerlingen als de 
leerkracht(en) enthousiast zijn. Aansluitend kan een kort adviesgesprek plaatsvinden hoe er 
(vanuit de groep/school) een vervolg gegeven kan worden aan deze workshop.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerlingen bovenbouw PO / onderbouw VO 

Schoolsoort: De training kan worden ingericht op het primair onderwijs of het 
voortgezet onderwijs. 

Aantal deelnemers: Max. 30 (eventueel meer in overleg) 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Workshop ‘Creatief met robots’

Zelf allerlei robots bouwen en ze vervolgens gaan besturen en zelfs programmeren? 
Leerlingen van de midden/bovenbouw in het PO en onderbouw VO vinden dat helemaal te 
gek. Eerst bouwen ze in tweetallen hun eigen robot en vervolgens gaan ze de mogelijkheden 
van de robot ontdekken en leren ze de robot te programmeren.  

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag om eerst de robot in elkaar 
te zetten. Er is bij deze workshop keuze uit veel verschillende robots/materialen. Dit bouwen 
van de robot doet een beroep op heel wat vaardigheden, zoals ruimtelijk inzicht, logisch 
redeneren, creativiteit, maar ook de motoriek en sociale vaardigheden worden gestimuleerd. 
Na het bouwproces gaan de leerlingen eerst zelf ontdekken hoe de robot bestuurd kan worden 
en welke mogelijkheden de robot heeft. 
Deze workshop is betekenisvol voor zowel de leerlingen (computational thinking) als de 
leerkracht(en). Die zien en ervaren dat leerlingen heel goed in staat zijn om zelfstandig met de 
materialen bezig te zijn en gemotiveerd en gefocust aan het werk gaan. De workshop wordt 
afgesloten met een presentatie van de verschillende robots. Door de trainer zal (waar nodig) 
begeleiding worden gegeven. Bij deze workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende 
(nieuwe!) roboticamaterialen die in de praktijk uitvoerig getest zijn. Deze materialen hebben 
de nodige mogelijkheden en zijn dan ook zeer uitdagend. Daarmee is succes verzekerd en 
zullen zowel de leerlingen als de leerkracht(en) enthousiast zijn. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerlingen midden/bovenbouw PO / onderbouw VO 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Workshop ‘Robots in de klas’ voor leerlingen

Vol enthousiasme besturen de kleuters allerlei verschillende robots. De leerkracht staat erbij 
en geniet. Wat kunnen ze dat al goed! En niet alleen kleuters kunnen goed omgaan met 
allerlei robots, dat geldt voor de leerlingen van alle groepen.  

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen in tweetallen (of drietallen) aan de slag met 3 
verschillende robots. Ze ontdekken hoe de robots op verschillende wijze bestuurd kunnen 
worden en welke eigenschappen de verschillende robots hebben.   
Deze workshop is betekenisvol voor zowel de leerlingen (computational thinking) als de 
leerkrachten. Die zien en ervaren dat leerlingen heel goed in staat zijn om zelfstandig met de 
materialen bezig te zijn en gemotiveerd en gefocust aan het werk gaan.  
Er wordt gestart met een korte introductie, daarna gaan de leerlingen in tweetallen (of 
drietallen) zelf aan de slag met allerlei (kant en klare) roboticamaterialen. Door de trainer zal 
(waar nodig) begeleiding worden gegeven. Omdat er met de nieuwste en meest uitdagende 
roboticamaterialen wordt gewerkt, die allemaal in de praktijk getest zijn, is succes verzekerd en 
zullen zowel de leerlingen als de leerkracht(en) enthousiast zijn. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerlingen PO (groep 1 t/m 8) en onderbouw VO 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

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. 

Doelgroep: 
Leerkracht, ict-coördinator, 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. · 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.

Duur: 3 bijeenkomst  á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



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. 

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 geïnstalleerd. 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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerkracht, ict-coördinator, IB en directie 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

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. 

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 geïnstalleerd. 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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerkracht, ICT-coördinator, directie en IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

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. 

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 geïnstalleerd 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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Doelgroep: Leerkracht, ICT-coördinator, directie en IB 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



IPad en het jonge kind – 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. 

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.

Duur: 3 bijeenkomsten á 3 uur. 

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

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



IPad en het jonge kind – 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. 

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 ‘De hoek in, maar dan anders’. Spelend leren met de iPad bij 
de jongste kinderen, hoe is de iPad in de verschillende hoeken inzetbaar en 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.

Duur: 3 bijeenkomsten á 3 uur. 

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

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

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-coördinator, directie en IB 

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 geïnstalleerd.
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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



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. 

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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

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

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Digitaal spel verrijken voor jonge kinderen 

De samenleving ontwikkelt zich in razend tempo. Steeds meer nieuwe middelen en 
mogelijkheden komen voorbij. Ook voor jonge kinderen. Hoe ga je in de onderbouw 
met deze middelen en kennis aan de slag met als insteek spelend leren en ontdekken? 
Ga hiermee de hoek in!  

In deze workshop gaan we zelf praktisch aan de slag: doen, zelf ervaren en ontdekken in 
de hoek. Denk bijvoorbeeld aan: de iPad inzetten bij een opdracht in de bouwhoek, de 
iPad gebruiken als instructiemiddel en het programmeren met de Bee Bot. Ga naar huis 
met een koffer vol praktische ervaringen die je kunt inzetten in het hoekenwerk bij 
jonge kinderen. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Spelen met stopmotion voor jonge kinderen 

Maak je eigen film met lego/duplo! Want wanneer je aan de slag gaat met 
stopmotion filmpjes zijn de kleuters uit jouw klas de regisseurs van de film! Pak de 
duplo uit de kast en ga aan de slag met de iPad/tablet om je eigen film te maken. 
Bedenk samen het verhaal en ga aan de slag! 

In deze bijeenkomst ontdekken we samen hoe je deze films kunt maken. Je leert hoe je 
dit kunt organiseren in de groep. En hoe je dit kunt verbinden aan de doelen die je 
hebt gesteld. 
Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Chromebooks in de klas, 
Wat kun je ermee? 

Let op: bij deze workshop gaan we er vanuit dat je de basis van een Chromebook en een 
Google-account beheerst. Deze workshop richt zicht vooral op het inzetten van een 
Chromebook in je onderwijspraktijk, niet op het inloggen en het gebruiken van de Google 
Apps. Wil je hier wel meer over weten? Volg dan de workshop ‘Google Gsuite voor het 
onderwijs’ 

Tijdens deze workshop krijg je inspiratie over vele gratis applicaties en programma’s die 
gratis of tegen minimale kosten zijn in te zetten. Rekening houdend met de 
onderwijskwaliteit is niet elke toepassing op een Chromebook even geschikt. We laten je 
zien hoe je dat handig aanpakt en geven je inspiratie om zelf morgen al met je kinderen aan 
de slag te gaan. Daarbij haken we in op zaakvakken, maar laten we je ook zien wat je met 
taal- en rekenvaardigheden kunt bereiken. We garanderen je dat de Chromebooks op school 
intensiever gebruikt gaan worden! 

De deelnemers: 
• Kunnen op grond van theoretisch kader en eigen ervaringen collega’s overtuigen van

de meerwaarde van 21st Century Skills.
• Hebben voor alle groepen voorbeelden hoe je binnen jouw school 21st Century Skills

doelgericht in kunnen zetten.
• Kunnen zonder hoge kosten of investeringen 21e -eeuwse Vaardigheden inzetten bij

verschillende vakgebieden.
• Ervaren de opbrengsten van de inzet van 21st Century Skills in de praktijk.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Doelgroep: Leerkrachten (groep 4-8) en ict-coördinatoren in het basisonderwijs 

Informatie bij: Marvin Reuvers, marvin.reuvers@derolfgroep.nl 06-54212745 

Niveau: 



ICT inzetten bij het jonge kind

In de eerste twee groepen van het primair onderwijs worden digibord en ICT steeds meer 
ingezet. Ook de iPad is, met de in deze training aangeleerde vaardigheden, een grote 
aanwinst voor het kleuteronderwijs.    

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met 
u in op de verschillende mogelijkheden van ICT in de onderbouw .

De eerste bijeenkomst is gericht op hoe ict middelen het rekenonderwijs bij de kleuters 
kunnen verrijken. Daarnaast kijken we naar de organisatie in de groep. 

De tweede bijeenkomst is gericht op taal en ict bij kleuters. U gaat aan de slag met 
verschillende ict materialen die voor taal ingezet kunnen worden.  

De derde bijeenkomst staat geheel in het teken van programmeren. Hoe kan programmeren 
bij de kleuters vormgegeven worden. En heb je wel altijd een computer nodig wanneer je 
wilt gaan programmeren? 

De deelnemers: 
• Doen ervaring op met diverse apps die zich zeer goed lenen om in te zetten in de

onderbouw van het basisonderwijs
• Krijgen inzicht in wat een goede app is om in te zetten in de onderbouw.
• Krijgen inzicht in welke digitale tools er voor taal & rekenen gebruikt kunnen worden

en hoe je deze in kunt zetten.
• Leren hoe je bij de kleuters op een laagdrempelige manier met programmeren aan

de slag kunt gaan

Duur: 3 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Benodigdheden: Elke deelnemer een Ipad 

Informatie bij: Eveline Kaleveld, eveline.kaleveld@derolfgroep.nl 

Niveau: 



Zakelijk tekenen

Soms zeggen beelden meer dan woorden. Waarom doen we dan niet meer met beelden in ons werk? 
Natuurlijk kun je het hele internet leegplukken op zoek naar beelden die verbeelden wat je zou willen 
zeggen, maar waarom zou je ze niet zelf tekenen? Met je eigen beeldtaal breng je creativiteit en 
duidelijkheid in de zaken die je wilt uitleggen. En wat te denken van het weekrooster of het 
kerstmenu in beeld?  

Deze training gaat uit van het principe dat iedereen kan tekenen (ja jij ook!). Het vraagt alleen een 
gezonde dosis oefening om zo zekerder te worden in jouw visuele uitingen. 
In deze training leer je tekst om te zetten in beelden. Je visualiseert er flink op los in verschillende 
oefeningen. Aan het einde van de training heb je een start gemaakt met het creëren van je eigen 
beeldtaal en voel je je zekerder als je oog in oog staat met een leeg vel papier of flipover.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Benodigdheden: favoriete stift(en) en/of pen(nen) 

NB: deelnemers krijgen een 'Tekenkit'  

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Studiereis Digitale Geletterdheid Londen
Als jouw hart sneller gaat kloppen voor digitale geletterdheid in het primaire of voortgezet onderwijs, dan 
moet je in Londen zijn!

Deze studiereis naar Londen is dé manier om nieuwe ideeën op te doen op het gebied van digitale 
geletterdheid binnen het primair en voortgezet onderwijs. Je komt in aanraking met interessante 
praktijkvoorbeelden, leert van experts op het gebied van onderwijs en digitale geletterdheid en dat alles 
met als decor de wereldstad Londen. De reis is ook het uitgelezen moment om in contact te komen met 
onderwijscollega’s uit eigen land en kennis en ervaringen te delen met elkaar.

• Je brengt een bezoek aan de Bett-show
• Je bezoekt scholen voor primair en voortgezet onderwijs
• Je maakt kennis met de nieuwste technologische ontwikkelingen bij een organisatie met

toepassingen op het gebied van digitale geletterdheid en onderwijs
• Je volgt workshops in een City Learning Centre
• En natuurlijk krijg je ruimte om de toeristische hotspots van Londen te verkennen

Bij de Rolf groep gaat er altijd een gespecialiseerde onderwijsadviseur mee die je helpt je leerdoelen vast te 
stellen en de vertaalslag te maken naar jouw dagelijkse praktijk. Een e-learning vooraf en een terugkomdag 
achteraf helpen je om de reis een maximale impact te geven. 

Voor wie?
Directieleden, managers, beslissers en (bovenschoolse) ICT-coördinatoren binnen het primair en voortgezet 
onderwijs.

Periode: januari 2021
Dagen: 4 

In bepaalde gevallen kun je subsidie aanvragen voor de reis, zie ook: www.derolfgroep.nl/ subsidies-voor-
studiereizen.

Kijk voor actuele informatie over het aanbod studiereizen op www.derolfgroep.nl/studiereizen en neem 
contact op met events@derolfgroep.nl of 088-4101050 voor meer informatie.

CU in London!



Opfrisbijeenkomst; Mijn eigen academie 

Je werkt voor een organisatie die haar professionalisering en scholing centraliseert door 
middel van ‘Mijn Academie’. Een mooi digitaal platform dat in verschillende opzichten 
ondersteunend is in de ontwikkeling van de professional binnen de organisatie. Zaken als 
bekwaamheidsdossiers, formeel en informeel leren, inschrijven voor trainingen en 
bijvoorbeeld de koppeling met integraal personeelsbeleid zijn hier aan verbonden. 

Het is van belang dat de digitale omgeving van ‘Mijn Academie’ volledig ondersteunend is in 
jouw werken en dat je er makkelijk je weg in vindt. Is het werken in Mijn Academie voor jou 
wat ‘weggezakt’, wil je graag weer een opfrismoment hebben ten aanzien van de werking van 
de academie of ben je nieuw in de organisatie, dan is deze korte training zeker iets voor jou! 

In een half dagdeel (1,5 uren) wordt je meegenomen in de belangrijkste functionaliteiten van 
het platform. Onderwerpen als het bekwaamheidsdossier, zoeken naar en inschrijven voor 
scholing en professionalisering en het informeel leren in groepen zullen besproken worden. 

Kortom een training die je helpt om weer optimaal van ‘Mijn Academie’ gebruik te maken. 

Duur: 1 bijeenkomst á 1,5 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind. 

Niveau: 



ICT



21st Century Skills in een rijke 
leeromgeving

Je hebt er ongetwijfeld al over gehoord. Leerkrachten van nu staan voor de taak om 21st  Century 
Skills bij leerlingen te ontwikkelen. Denk hierbij aan Kritisch denken, Creativiteit, Samenwerken, 
Communiceren, Sociale- en culturele vaardigheden, ICT-geletterdheid en Probleemoplossend 
vermogen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? 

Waar het om draait, is samen met de leerlingen kennis construeren. Dat doe je door te ervaren, te 
ontdekken, te zoeken en… te vinden! Tijdens de workshops ‘21st Century Skills in een rijke 
leeromgeving ga je in drie bijeenkomsten op zoek naar mogelijkheden om, passend binnen jouw 
omgeving en in jouw schoolsituatie, onderwijs te verzorgen volgens het principe ‘onderzoekend en 
ontwerpend leren’. Het einddoel staat daarbij soms vast, maar de weg er naartoe zeker niet. We 
leggen je uit waarom je dat zou doen, maar vooral wat het jou en de leerling oplevert. En we zorgen 
voor een scala aan voorbeelden waarmee je morgen aan de slag kunt. En wilt! 

De deelnemers: 
• Kunnen op grond van theoretisch kader en eigen ervaringen collega’s overtuigen van de

meerwaarde van 21st Century Skills.
• Hebben voor alle groepen voorbeelden hoe je binnen jouw school 21st Century Skilla doelgericht

in kunnen zetten.
• Kunnen zonder hoge kosten of investeringen 21e -eeuwse Vaardigheden inzetten bij

verschillende vakgebieden.
• Ervaren de opbrengsten van de inzet van 21st Century Skills in de praktijk.

Duur: 3  bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Marvin Reuvers (marvin.reuvers@derolfgroep.nl  - 06 49 31 89 16) 

Niveau: 



GOOGLE GSUITE INSPIRATIESESSIE

Met Google Gsuite for Education kun je leerlingen fantastisch realtime laten samenwerken waarbij 
antwoorden live op het digibord verschijnen. Met Google for Education kun je zeer eenvoudig 
online opdrachten uitdelen, zelfs op een gepersonaliseerde manier. Met Google for Education is het 
voor een leerkracht mogelijk om websites, maar ook quizzen of toetsen via een muisklik op de 
Chromebooks van een hele klas leerlingen te krijgen. Is dit allemaal nieuw en wil je graag weten wat 
de kracht is van het werken met Google for Education in combinatie met Chromebooks? Volg dan 
de Google Inspiratiesessie en ervaar zelf de voordelen van het werken in de Gsuite. 

In deze sessie wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig het is om Chromebooks in de klas te gebruiken 
waarbij je zowel als leerling en als leerkracht het gemak ervaart. Je leert hoe je samen kunt werken 
aan een opdracht waarbij op elk moment naar de inbreng van leerlingen kan worden gekeken. Je leert 
hoe je een opdracht klaarzet in Classroom waarmee je de kopieerkosten drastisch kunt verminderen 
en hoe je deze opdrachten van feedback kunt voorzien, zelfs terwijl leerlingen aan het werk zijn. 
Verder wordt voorgedaan hoe je een quiz of test zo ontwerpt dat nakijken tot een minimum wordt 
beperkt. En leer je ook nog hoe je die test zeer eenvoudig bij alle leerlingen aflevert. Dit alles en nog 
veel meer ervaar je in een hands-on sessie waarmee je zelf merkt hoe het werken met Gsuite en 
Chromebooks het lesgeven kan ondersteunen. Aan het einde van deze sessie heb je veel inspiratie 
opgedaan om zelf aan de slag te gaan met de Gsuite of om dit te implementeren op school. Deze 
inspiratiesessie kan los worden afgenomen, of als onderdeel van het Google Certified Educator level 1 
(of level 2) pakket. 

Doelgroep Leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren. 

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR LEVEL 1 
CRASH COURSE

Gebruik je Chromebooks in de klas maar weet je niet zeker of je er wel alles uithaalt? Wil je werken aan 
digitale geletterdheid maar weet je niet zo goed hoe? Ben je benieuwd naar het gebruik van Google 
Classroom tijdens de les? Dan is de Google Certified Educator Crash Course iets voor jou! In drie 
dagdelen leer je de basis van de Gsuite for Education kennen en kun je je leerlingen optimaal laten 
werken met  bijvoorbeeld Google Drive, Google Classroom of Google Sites. Aan het einde van de training 
wordt je officieel Google gecertificeerd en sluit je af met het behalen van het examen Google Educator 
level 1. 

Crash Course 1 
Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe met nieuwe technologie allerlei werk in de klas efficiënter kunt 
uitvoeren en hoe je de samenwerking en creativiteit in het leerproces kunt vergroten. Ook leer je welke 
apps beschikbaar zijn in Gsuite for Education en hoe de juiste app te kiezen. Verder gaan we kort in op de 
relatie tussen de Gsuite en mediawijsheid en verkennen we manieren om Google for Education aan te 
laten sluiten bij bestaande methodes. 

Crash Course 2 
De tweede bijeenkomst staat in het teken van efficiënter werken en tijd besparen. Je leert hoe je via de 
Google apps eenvoudiger kunt communiceren, bijvoorbeeld bij vergaderingen of bij het organiseren van 
activiteiten zoals een excursie o.i.d. Tijdens deze bijeenkomst leer je ook de Google Classroom te 
gebruiken om een digitale leeromgeving te creëren. 

Crash Course 3 
Tijdens de laatste bijeenkomst leer je hoe leerlingen slim online kunnen zoeken en vinden en hoe ze 
kritisch de informatie kunnen beoordelen. Ook leer je hoe je je lessen nog uitdagender kunt maken, 
bijvoorbeeld met behulp van Google Earth of Google Slides of Youtube. Tevens leer je hoe je alle tools 
inzet om leerlingen goed te laten samenwerken. Tot slot leer je hoe je leerlingen veilig online kunt laten 
zijn 

Examen 
Na deze 3 bijeenkomsten ben je in staat om het officiële examen voor Google certified educator af te 
leggen. Het afleggen van het examen kost maximaal 3 uur. Je kunt het examen thuis, of op locatie maken 
en na afloop ontvang je het officiële Google Certified Educator level 1 badge! 

Doelgroep: Leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren 

Benodigdheden:  Voor elke deelnemer een Chromebook, wifi 

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR LEVEL 2 
CRASH COURSE         

Ben je Google Certified Educator level 1 en klaar voor de volgende stap? Wil je de Google apps nog beter 
leren kennen? Wil je in staat zijn om je collega’s te inspireren en ondersteunen om GSuite for Education 
apps nog geavanceerder laten inzetten? Dan is de Google Certified Educator Level 2 Crash Course iets 
voor jou! Aan het einde van de training wordt je officieel Google gecertificeerd en sluit je af met het 
behalen van het examen Google Educator level 2. 

Crash Course 1 
In de eerste bijeenkomst leer je hoe je collega’s op school kunt ondersteunen bij het gebruiken van de 
Gsuite apps. Hoe kun je samenwerken en in contact komen met collega’s met innovatieve ideeën? Ook 
gaat het in deze bijeenkomst over gepersonaliseerd onderwijs. Hoe kan de Gsuite worden ingezet om het 
leren te personaliseren en zichtbaar te maken. 

Crash Course 2 
De tweede bijeenkomst staat in het teken van efficiënter werken. In de bijeenkomst besteden we 
aandacht aan het effectiever communiceren en het inzetten van tools om taken sneller uit te kunnen 
voeren. Bijvoorbeeld hoe we leerling gegevens snel kunnen visualiseren en interpreteren. Tot slot wordt 
behandeld hoe we Classroom goed kunnen gebruiken en hoe de Google applicaties kunnen worden 
gebruikt voor een online portfolio. 

Crash Course 3 
In de laatste bijeenkomst gaat het om creativiteit. We leren hoe we lessen interactiever maken en hoe we 
het onderwijs kunnen verrijken, bijvoorbeeld met Google Earth. Ook leren we werken met tools als Trends 
en Scholar en leren we hoe je een onlinegemeenschap opzet, bijvoorbeeld binnen school. In de laatste 
bijeenkomst bereiden we ons ook alvast voor op het examen. 

Examen 
Na deze 3 bijeenkomsten ben je in staat om het officiële examen voor Google certified educator af te 
leggen. Het afleggen van het examen kost maximaal 3 uur. Je kunt het examen thuis, of op locatie maken 
en na afloop ontvang je het officiële Google Certified Educator level 2 badge! 

Doelgroep: Leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren. In het bezit van Google Educator level 1 

Benodigdheden: Digibord, voor elke deelnemer een Chromebook, wifi 

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Leer je leerlingen online zoeken en vinden 
(kort traject)!

Zoek maar wat informatie op internet? Leerlingen brengen tegenwoordig een groot deel van de dag 
online door. Niet alleen thuis, maar ook op school wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale 
leermiddelen. Voor hun informatie zijn leerlingen dus ook voor een groot deel afhankelijk van deze 
middelen. En hoewel er een oceaan aan informatie beschikbaar is, leidt dit niet (altijd) tot extra kennis 
en inzicht. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich in zoekvaardigheden behoorlijk overschatten. En dat 
hier op school nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Het zoeken en vinden van informatie op het 
Internet is wezenlijk anders dan het lezen van een boek en vormt een van de speerpunten van het 
nieuwe curriculum. Van elke school wordt verwacht dat ze hierin aanbod verzorgen. 

Dus hoe zorg je er nu voor dat leerlingen wel het antwoord op hun vraag kunnen vinden? En hoe zorg je 
ervoor dat leerlingen daarvoor de juiste – betrouwbare- websites gebruiken. En hoe zorg je er tot slot voor 
dat de gevonden informatie ook leidt tot extra kennis?  
 In deze workshop leer je welke stappen er gezet worden om een informatieprobleem (lees: een vraag) 
online op te lossen. Je leert deze stappen te herkennen en zelf toe te passen in de les, aansluitend bij elke 
willekeurige methode. Het zijn dus geen lessen ‘ernaast’ maar vormen een waardevolle integratie in het 
bestaande aanbod. Zo is de kans op succes het grootst. Tot slot leer je hoe je leerlingen kunt leren deze 
stappen toe te passen bij bijvoorbeeld het maken van een werkstuk, het werken aan wereldoriëntatie of 
willekeurig welke les. Zorg ervoor dat jouw leerlingen voorbereid zijn op de digitale wereld en neem nu 
contact op! 

Doelgroep: leerkrachten  

Benodigdheden: eigen laptop/Chromebook/Desktop, wifi, digibord 

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Leer je leerlingen online zoeken en vinden 
(langer traject)

Zoek maar wat informatie op internet? Leerlingen brengen tegenwoordig een groot deel van de 
dag online door. Niet alleen thuis, maar ook op school wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
digitale leermiddelen. Voor hun informatie zijn leerlingen dus ook voor een groot deel 
afhankelijk van deze middelen. En hoewel er een oceaan aan informatie beschikbaar is, leidt dit 
niet (altijd) tot extra kennis en inzicht. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich in 
zoekvaardigheden behoorlijk overschatten. En dat hier op school nauwelijks aandacht aan wordt 
besteed. Het zoeken en vinden van informatie op het Internet is wezenlijk anders dan het lezen 
van een boek en vormt een van de speerpunten van het nieuwe curriculum. Van elke school 
wordt verwacht dat ze hierin aanbod verzorgen. 

Dus hoe zorg je er nu voor dat leerlingen wel het antwoord op hun vraag kunnen vinden?  
En hoe zorg je ervoor dat leerlingen daarvoor de juiste – betrouwbare- websites gebruiken.  En hoe 
zorg je er tot slot voor dat de gevonden informatie ook leidt tot extra kennis?  In deze workshop 
leer je welke stappen er gezet worden om een informatieprobleem (lees: een vraag) online op te 
lossen. Je leert deze stappen te herkennen en zelf toe te passen in de les, aansluitend bij elke 
willekeurige methode. Het zijn dus geen lessen ‘ernaast’ maar vormen een waardevolle integratie 
in het bestaande aanbod. Zo is de kans op succes het grootst. Tot slot leer je hoe je leerlingen kunt 
leren deze stappen toe te passen bij bijvoorbeeld het maken van een werkstuk, het werken aan 
wereldoriëntatie of willekeurig welke les. Tijdens het uitgebreide traject worden de bovenstaande 
vaardigheden opgenomen in het (lopende) aanbod en wordt een plan gemaakt om ze structureel 
op te nemen. Verder is er in dit traject ruimte voor begeleiding in de klas! Zorg ervoor dat jouw 
leerlingen voorbereid zijn op de digitale wereld en neem nu contact op! 

Benodigdheden: eigen laptop/Chromebook/Desktop, wifi, digibord 

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Office 365 effectief inzetten in je onderwijs  Blended 

(Samen)Werken in de cloud, basistraining.
Maak jij gebruik van Microsoft Office365? Dan beschik je over één van de 
allermooiste en krachtigste toepassingen voor het onderwijs! Documenten maken, 
mail checken en werken waar je maar wilt. Alléén… (samen)werken in de cloud gaat 
net even anders dan dat je gewend bent! Tijdens de starttraining maken we kennis 
met de online versies van de mail, agenda, contactpersonen, taken, de One Drive 
en het Sharepoint. Samenwerken, delen en dat waar je maar wilt. Hoe leuk is dat?  
Deze blended training bestaat uit een bijeenkomst, inclusief online ondersteuning.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Office 365 effectief inzetten in je onderwijs
(Samen)Werken in de cloud, verdieping 
Je bent al aardig gewend aan het werken met Office365 en Sharepoint. Je deelt makkelijk 
documenten en werkt samen in documenten. Is dat alles? Nee hoor, zeker niet! In deze 
 training verkennen we de verschillende tegels die ook nog in Office365 zitten, zoals 
 OneNote, Sway, Formulieren, Delve, Video, …) En er komen steeds meer mooie 
 mogelijkheden bij!   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur.  

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Office 365 effectief inzetten in je onderwijs 
Office 365 optimaal inzetten in de eigen groep 

Om Office365 optimaal in te kunnen zetten in jouw eigen groep en met jouw 
leerlingen, heeft Microsoft een speciale toepassing ontwikkeld: Microsoft Teams. Een 
prachtige digitale omgeving waar leerkrachten (midden- bovenbouw) voor leerlingen 
opdrachten kunnen klaarzetten en beoordelen. Leerlingen en leerkrachten kunnen 
via deze omgeving samenwerken, en plaats en tijdonafhankelijk aan de opdrachten 
werken. In deze bijeenkomst maken we kennis met de Microsoft Teams en de 
mogelijkheden die het zowel de leerkracht als de leerlingen biedt. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Office 365 effectief inzetten in je onderwijs 
Efficiënter werken? Werk in de cloud! 

Groep doorbroken werken, gepersonaliseerd onderwijs en formatief toetsen zijn zomaar wat 
termen die tegenwoordig de visie op onderwijs bepalen. Maar hoe zorg je er nu voor dat 
deze nieuwe ontwikkelingen niet ten koste gaan van de schaarse tijd? In deze workshop leer 
je hoe je Microsoft Tools inzet om observaties real-time te organiseren en te delen op een 
efficiënte manier. Je leert hoe je de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk kunt maken en 
bijhouden. Dit alles met als doel om kwalitatief hoogstaand, hedendaags onderwijs mogelijk 
te maken met behulp van digitale geletterdheid. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Stabiele WiFi, een laptop of computer per deelnemer, digibord voor trainer 



AVG: Privacy in het onderwijs
Hoe houd ik de messen scherp? 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom privacy en veiligheid in werking getreden. 
Je hebt er vast over gehoord of gelezen binnen jouw bestuur. Maar doe je ook daadwerkelijk 
dingen ‘anders’ dan voorheen? In sommige gevallen is dat nodig. Met deze workshop laten 
we je zien dat je kunt voldoen aan de wetgeving, zonder dat het je meer tijd kost. We geven 
je wat handige tips waardoor jij voldoet aan de wetgeving en toch zoveel mogelijk kunt 
blijven doen waar je zo goed in bent: lesgeven! 

De workshop ‘AVG in het basisonderwijs’ richt zich op onderwijs-situaties die voor iedereen 
herkenbaar zijn en zorgt voor bewustwording bij leerkrachten. Natuurlijk ga je ook actief aan 
de slag met elkaar in gesprek over situaties die je op school tegenkomt. We slagen erin om 
over een op voorhand niet meteen aansprekend onderwerp een leerzame en leuke 
workshop te geven! 

Duur: 1 bijeenkomst á 2 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Digibord of scherm voor de presentatie 



Het veelkoppig monster dat social media heet, 
Schattig of kwaadaardig? 

Allerlei soorten media zijn al lange tijd niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 
Social media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren. Ze 
groeien er van jongs af aan mee op. Maar of ze er altijd goed mee omgaan is een tweede. 
Welke rol speelt onderwijs in het leren omgaan met social media? Wat moet je ervan 
weten en ermee kunnen als leraar? 

Via deze workshop proberen wij leerkrachten in het basisonderwijs te laten zien welke 
kansen nieuwe media te bieden hebben. Een workshop om de vele nieuwe mogelijkheden 
die media bieden en die wel door kinderen, maar nog niet breed door het basisonderwijs 
worden opgepakt, te ervaren. Een training die de kloof in gebruik van nieuwe media tussen 
kinderen en leerkrachten overbrugt. Een training die onderwijs, moderne techniek en plezier 
koppelt en leerkrachten mediawijzer maakt. In deze sessie kijken we naar de kansen en de 
gevaren van media. U leert hoe een gesprek kunt voeren over de impact van social media, u 
leert hoe u de negatieve kanten bespreekbaar kunt maken. Daarnaast ontdekt u de kracht 
van de inzet van social media in de les. De smartphone of tablet hoeft niet altijd een 
belemmering te zijn!  

Duur: 1 bijeenkomst á 2 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Deelnemers beschikken voor deze bijeenkomsten over een tablet en/of een
smartphone.. De locatie beschikt over een zeer goed werkend WIFI. Het WIFI is stabiel en 
krachtig genoeg om alle deelnemers gelijktijdig op te kunnen laten werken. Digibord voor de 
trainer 



Google G Suite effectief inzetten 
Maak gebruik van de spullen die je hebt 

(level 1) 
Google Chrome is de webbrowser ontwikkeld door Google. Voor het onderwijs is een aparte 
omgeving ontwikkeld: G Suite. Deze omgeving draait volledig in the cloud. Om te werken met 
G Suite kun je Chromebooks gebruiken, maar G Suite is ook op andere apparaten prima te 
gebruiken. Aan het einde van deze training weet je hoe je G-Suite kunt gebruiken. 

Elke deelnemer kan direct na afloop van de training: 

Start your engines - Inloggen op G suite, de betekenis benoemen van de basale functies 
binnen G suite, een profielfoto toevoegen. 
Blinkend Chrome - Surfen op internet, zoeken op internet, favorieten gebruiken (op al je 
apparaten), favoriete Google apps organiseren. 
You’ve got mail! - Gmail gebruiken in dagelijks mailverkeer, Mailbox organiseren ten gunste 
van een efficiënte en effectieve werkwijze. 
Wat een Drive! - Organiseren en opslaan van eigen documenten (werken vanuit de map), 
Begrijpen van online (in de Cloud) werken, Handig werken met je Drive. 
What’s up Docs? - Online een document aanmaken, Veelgebruikte functies (herkenbaar uit 
Word) gebruiken, Een document opslaan in Google Drive, Samenwerken in een bestand, 
Google Slides gebruiken voor het maken van een presentatie, Een template toevoegen.-  
Google Sheets gebruiken voor het maken van een spreadsheet, Grafieken maken en 
gebruiken in Google sheets. 
Papierloos of printen uit de cloud - In de cloud werken en toch printen. 
Sharing is caring - • Delen op verschillende manieren. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Google G Suite effectief inzetten 
Haal meer uit je G Suite 

(level 2) 
Google Chrome is de webbrowser ontwikkeld door Google. Voor het onderwijs is een 
aparte omgeving ontwikkeld: GSuite. Deze omgeving draait volledig in the cloud. Om te 
werken met GSuite kun je Chromebooks gebruiken, maar GSuite is ook op andere 
apparaten prima te gebruiken. Nu de eerste kennismaking is geweest bekijken we welke 
mogelijkheden de G suite omgeving nog meer biedt.  
Aan het einde van de training kent G-Suite geen geheimen meer*. 

Elke deelnemer kan direct na afloop van de training: 

Go to the store - Herkennen welke extensions er in de Chrome web store zijn, 
Bijvoorbeeld add ons die een word cloud van een tekst uit een doc maken of die werk 
voor je nakijken. 
Optima Forms - Een Google Formulier opbouwen, Automatische antwoorden 
(correctiefunctie) toevoegen aan een Google Form, Een Google Formulier verspreiden, 
Benoemen waarvoor hij/zij Google Forms kan inzetten in zijn onderwijspraktijk. 
Site-seeing - Een “Google website” bouwen, Leerlingen uitleggen hoe je een Google 
website bouwt. 
Drawing your attention - Werken met Google Drawings. 
Verkeerd verbonden? - Samenwerken met anderen via Hangout. 

*Tijdens deze trainingen wordt een beroep gedaan op eerder opgedane kennis.
Bijvoorbeeld uit de basistraining.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Google G Suite effectief inzetten 
Zet G Suite echt in, in de klas! 

(level 3) 
Google Classroom is een digitale omgeving waar leerkrachten (midden- bovenbouw) 
voor leerlingen opdrachten kunnen klaarzetten en beoordelen. Leerlingen en 
leerkrachten kunnen via deze omgeving samenwerken, en plaats en tijdonafhankelijk 
aan de opdrachten werken. In deze bijeenkomst maken we kennis met de Classroom 
omgeving en de mogelijkheden die het zowel de leerkracht als de leerlingen biedt. 
Aan het eind van deze training kun je de meerwaarde van G-Suite ten volle 
benutten*. 
Elke deelnemer kan direct na afloop van de training: 

Classroom of the future - Een ‘Class’ toevoegen in Google Classroom, Opdrachten 
toekennen aan leerlingen, Mededelingen en links plaatsen in de Classroom, Een 
collega-leerkracht toevoegen aan de Classroom, Documenten toevoegen aan de 
Drive die bij een Classroom wordt aangemaakt, Een opdracht klaarzetten, Een 
opdracht bekijken en beoordelen, Een classroom archiveren.  
Become a Doc’ster- Creatief gebruik maken van mogelijkheden binnen docs, Inzetten 
van G-suite ter ontwikkeling van digitale geletterdheid. 

*Tijdens deze trainingen wordt een beroep gedaan op eerder opgedane kennis in de
basistraining en de basis + training.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



ZuluConnect, de persoonlijke leeromgeving

De Rolf groep introduceert een nieuwe persoonlijke en interactieve leeromgeving, 
waarmee je alle informatie in één overzicht bij de hand hebt: ZuluConnect. Jouw 
snelkoppelingen, programma’s, links naar educatieve software en BasisPoort, gekoppeld aan 
Office 365 en/of Google G Suite. Helemaal op maat ingericht zoals jij dat wilt.  Maar er is 
meer! ZuluConnect is meer dan verbinden alleen. Met een learning centre kun je gebruik 
maken van online lesmateriaal én zelf lesmateriaal maken en toevoegen. Zo maak je jouw 
onderwijs op maat, direct aansluitend aan jouw onderwijs en jouw methodes. 

Klaar voor de start? Aan de slag!  
Tijdens de startbijeenkomst leren we eerst de ICT-er van de school hoe ZuluConnect werkt en 
hoe het in te richten en te beheren is. Samen wordt we de gehele omgeving naar wens 
ingericht. Aansluitend nemen we het schoolteam mee door de basis principes van ZuluConnect. 
Is alles op de juiste manier ingesteld? Staan de juiste softwarekoppelingen klaar? Wil je nog 
extra snelkoppelingen aanbieden? Tevens maak je aan het einde van de bijeenkomst kennis 
met het content deel van ZuluConnect.   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Haal meer uit Office 365

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 training bestaat uit een bijeenkomst. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 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!

Duur: 1  bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Informatie bij: Martijn Hermsen martijn.hermsen@derolfgroep.nl 06-54212745 

Niveau: 



Goed lesgeven met Snappet 
Snappet is een adaptief, digitaal onderwijsplatform dat iedere leerling uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen. Het doel van Snappet is om de leerresultaten te verbeteren door de leerlingen op hun 
eigen niveau uit te dagen. Snappet maakt adaptief onderwijs voor alle scholen mogelijk. De leerling 
krijgt directe feedback op zijn antwoorden en de leerkracht heeft middels het dashboard continu 
overzicht van wat er in de klas gebeurt: welke leerling is al zo goed in een leerdoel dat hij de les kan 
overslaan en wie heeft juist een extra instructie nodig? De tijd die eerder werd besteed aan nakijken, 
kan nu gericht worden besteed aan het analyseren van de resultaten en het optimaal voorbereiden 
van de lessen. 

Divers onderzoek wijst uit dat Snappet inderdaad het leerresultaat van leerlingen verbeterd. Snappet 
is een middel om het doel ‘adaptief onderwijs op maat’ te bereiken. Het middel moet echter wel op 
de juiste manier worden ingezet. In deze training gaat Docenttalent hier op in: Hoe zet je Snappet in 
op een manier die alle leerlingen ten goede komt? Hoe verhoudt Snappet zich tot het directe 
instructiemodel en met name ‘de begeleide inoefening’? Hoe creëer je een heldere doorgaande lijn 
binnen de school zodat het voor leerlingen en leerkrachten voorspelbaar is hoe ze een les opbouwen 
en welke verwerking hierbij past? 

Onderdelen: 

Het middel ‘Snappet’ wordt doorgrond door hier nader op in te zoomen.

De manier waarop Snappet zich verhoudt tot de papieren methodes wordt uitgelegd, evenals 
de mogelijkheden hoe hier als school mee om te gaan.

De juiste lesopbouw met specifieke aandacht voor verwerking op maat wordt behandeld.

Het belang van schoolbrede afspraken om doorgaande lijn binnen de school te bewaken 
wordt benadrukt en hiertoe wordt direct een eerste aanzet gemaakt.

Fasen van het directe instructiemodel worden gerelateerd aan de inzet van Snappet.

Doel en resultaat: 

In deze training ontvangt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen om het optimale uit 
Snappet te halen. Door Snappet te koppelen aan het directe instructiemodel en schoolafspraken vast 
te leggen over de lesopbouw, wordt de meerwaarde van Snappet beter zichtbaar voor zowel 
leerkrachten als leerlingen. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

Gericht een (Snappet)les voorbereiden en hiervoor de juiste 
informatie uit het dashboard gebruiken.

Een heldere lesopbouw aanhouden waarbij voor alle leerlingen 
voldoende tijd is voor het werken op eigen niveau.

Het directe instructiemodel koppelen aan (de inzet van) Snappet.

Schoolafspraken over de inzet van Snappet verwoorden en 
toelichten welke visie hierachter schuilt.

 



Wat kan ik met devices in mijn onderwijs? 
Digitale apparaten (tablets of laptops) vergroten de onderwijsmogelijkheden. In de klas en 
daarbuiten. Of het nu gaat om de inzet in de les om deze interactiever te maken, het gebruik 
van digitaal lesmateriaal, als leerhulpmiddelen of een het gebruiken van een 
tekstverwerkingsprogramma, de mogelijkheden zijn (bijna) oneindig. Als je nadenkt over de 
meerwaarde van devices in de klas moet je wel enthousiast worden. Echter, uit zichzelf zal 
een apparaat nooit iets toevoegen, daar moet je als leraar goed over nadenken. Dat is het 
doel van deze les. 

Tijdens deze workshop leer je onderbouwd kiezen voor techniek (in het bijzonder devices). 
De trainer zorgt voor de nodige inspiratie en concrete lesvoorbeelden zodat je zelf handiger 
wordt in het inzetten van de devices en eventuele software in de les. Je werkt samen aan 
lesideeën op basis van de TPACK theorie. Aan het einde van de workshop weet je de devices 
die je ter beschikking hebt op waarde te schatten en naar believen in te zetten. 

Duur: 1 bijeenkomst á 2 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: goede wifi. Alle deelnemers een eigen device (afhankelijk welke er 
op school worden gebruikt). Digibord voor trainer. 



Hoe haal je meer uit je 
digibord/touchscreen? 

Ken je dat gevoel? Je hebt een digitaal schoolbord of touchscreen in de klas, maar je hebt het 
gevoel dat er veel meer uit te halen is. Natuurlijk weet je hoe hij aan en uit moet, een 
Youtube filmpje afspelen lukt nog en de digibordsoftware van de uitgeverijen is erg handig. 
Maar hoe maak je lessen nog leuker en interactiever door de tools handig in te zetten? 

Tijdens deze workshop leren we je werken met interactieve bordsoftware die bij jullie op 
school gebruikt wordt. We kennen de ins en outs van de meeste veelgebruikte software en 
laten je handige tips en trucs zien om deze goed in te zetten. Je gaat naar huis met een 
‘rugzak’ vol inspiratie die je de volgende dag in kunt zetten, en de eerste ideeën bereid je al 
tijdens de workshop voor! Na deze workshop zijn je digibord en jij samen de ideale 
combinatie voor de leukste lessen voor jouw leerlingen. 

Duur: 1 bijeenkomst á 2,5 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: 1 digibord/touchscreen voor de trainer en per deelnemer een pc of laptop. 
Denk bij laptops aan een goede, sterke WiFi. 



ICT de redding van het onderwijs? 
Of….?? 

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter. Er kan gebruik gemaakt 
worden van een enorme hoeveelheid programma’s en tools. Door nieuwe technologieën 
kunnen de resultaten van leerlingen in real-time gevolgd worden. De 
presentatiemogelijkheden van de digiborden worden steeds beter. Door Augmented 
Reality en Virtual Reality kunnen we leerlingen in allerlei bijzondere situaties brengen. 
Zelfs de gezichtsuitdrukking van de leerling en de betrokkenheid kan gescand en 
geïnterpreteerd worden. Pen en papier bestaan in de klas van de toekomst niet meer, dan 
doen we alles digitaal. 

En toch blijft bij alles de vraag: ‘Wat leren de leerlingen ervan en welke neveneffecten heeft 
deze vergaande digitalisering in het onderwijs?’ 
In deze bezinnende workshop proberen we vast te stellen waar de toegevoegde waarde van 
de inzet van ICT ligt. In verschillende werkvormen zullen we met elkaar over dit vraagstuk 
nadenken en elkaar daarin aanscherpen. En de opbrengst? Naast een enerverende 
bijeenkomst is de visie op de inzet van ICT in het onderwijs weer aangescherpt. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Goede stabiele Wifi 



Mediawijsheid:  
Beginnen bij de basis!

In een wereld waarin de jongste YouTube miljonair 7 jaar oud is kun je je afvragen of 
leerlingen nog wel mediawijs moeten worden. Zij groeien toch op met nieuwe media of zijn 
‘digital natives’? Het omgekeerde is waar. Juist nu is het belangrijk om leerlingen te leren 
hoe zij zich staande kunnen houden in een samenleving die steeds meer door media 
gedomineerd wordt. Hoe wordt media gemaakt en welke invloed heeft media op ons? Hoe 
kunnen leerlingen hun eigen doelen bereiken met behulp van media?  

In deze workshop wordt geleerd over welke competenties een leerling moet beschikken om 
mediawijs te zijn, het mediawijsheid competentiemodel. Er is aandacht voor werkvormen en 
les ideeën om die competenties aan te leren in de klas. Mediawijsheid gaat verder dan alleen 
sociale media, het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media. Aan het einde van de 
workshop bent u in staat om in de klas op een zinvolle manier aandacht te geven aan 
mediawijsheid en zorgt u ervoor dat leerlingen zich beter in deze media-samenleving kunnen 
handhaven. 

Duur: 1 bijeenkomst á 2 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: goede wifi. Alle deelnemers een eigen device (afhankelijk welke er op school 
worden gebruikt). Digibord voor trainer 



Screencast your teaching skills 

Een aantal leraren maken al succesvol gebruik van video of filmpjes in hun les. Dat kan op 
verschillende manieren en wij laten de voorbeelden zien. Met video kun je leerlingen extra 
instructie geven, of lesstof visualiseren. Je kunt bestaande video’s gebruiken, maar hoe 
bepaal je of een instructievideo didactisch goed in elkaar zit?  

Veel leuker is om zelf nieuwe filmpjes maken. Tijdens deze training ga je zelf aan de slag en 
ervaren hoe makkelijk het is om met screencast in een handomdraai een instructievideo te 
maken. Bijvoorbeeld met de app screencast-o-matic. Ook zijn er apps om video interactief te 
maken door bijvoorbeeld de video op bepaalde momenten automatisch te stoppen en dan 
een vraag te stellen over wat leerlingen net hebben gezien. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Goede en stabiele WiFi, een laptop of tablet per deelnemer, digibord voor 
trainer 



Scrum in onderwijsteams en teams 

Ervaar hoe het is om veranderingen te omarmen en gebruik te maken van het 
onverwachte. Een  agile aanpak dwingt je om nooit tevreden te zijn met het bestaande. 
Blijf, als je wilt verbeteren,  veranderen en vernieuwen, niet hangen in plannen maken. De 
perfecte uitwerking van een idee of  oplossing van een probleem bestaat niet.  

Tijdens de Workshop Agile Scrum werken in  Onderwijsorganisaties en Teams word je 
meegenomen in de methodiek, rollen en activiteiten van  Scrum en kijken we samen hoe we 
dit effectief kunnen vertalen naar eigen situatie en organisatie.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: digibord voor trainer, ruimte om scrumborden op te hangen 



Onderwijs op stoom met STEAM 

Wat hebben elektrisch rijden, windenergie en kweekvlees met elkaar te maken? Het is de 
toekomst van de kinderen van nu. Zij hebben speciale competenties nodig om straks te 
dealen met klimaatverandering, voedselschaarste en het opraken van fossiele 
brandstoffen.  

Met STEAM worden competenties (21th century skills) als programmeren, samenwerken, 
creatief denken en onderzoeken gestimuleerd. STEAM staat voor: Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics. STEAM biedt een scala aan mogelijkheden het onderwijs 
aantrekkelijker, betekenisvoller en eigentijdser te maken. Leerlingen mogen ontdekken, 
proberen, fouten maken en opnieuw proberen. Als leerkracht heb jij een coachende rol en de 
juiste mindset 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: Digibord 



Update voor ICT-coördinatoren: 
workshop over trends en ontwikkelingen 

Een ICT-coördinator, zo ervaren we, bevindt zich in de school nog weleens op een eiland. 
Wanneer de hardware het even niet doet, weet men je zo te vinden. Maar als jij eens even 
van gedachten wilt wisselen, staat men niet meteen in de rij. ICT wordt vaak nog gezien als 
een secundair proces, wat je onderwijsproces zou moeten ondersteunen. Maar doet het 
dat ook daadwerkelijk?  

Tijdens deze workshop geven we je eerst een aantal handvatten hoe je ICT tot een levendig 
onderwerp maakt in jouw onderwijsorganisatie. Dat kan bovenschools of op schoolniveau 
zijn. Vervolgens laten we je, methode- of productonafhankelijk, zien welke trends goed zijn 
om in het oog te houden voor de doorvertaling van je onderwijsproces. Zodat ook jouw 
leerkrachten straks in de praktijk begrijpen (en toepassen) waarom we ‘echt niet meer 
zonder kunnen’.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Werken met beelden:  
Infographics en/of Mindmappen 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus kun je nagaan hoeveel je kunt zeggen op 
een blanco A3! Alleen het vertrouwen in de tekenkunsten is bij de meeste mensen niet 
altijd zo sterk dat ze het witte vlak durven te bedwingen.  

Natuurlijk is het niet alleen maar analoog in deze workshop. Ook met behulp van digitale 
hulpmiddelen kun je informatie visualiseren. Als je echt wilt leren mindmappen (volgens de 
mindmap-regels) dan moet je daar de tijd voor nemen. Ook mindmappen kan analoog of 
digitaal.  

Tijdens deze workshop werk je aan je eigen beeldtaal. Je ontwikkelt (het begin van) een eigen 
stijl en je krijgt tips over hoe je moet beginnen op een leeg wit vel. Als je wilt leren 
mindmappen dan nemen we daar de tijd voor. Zeker als je het ook door leerlingen wilt laten 
doen! 
Daarnaast ga je aan de slag met diverse digitale hulpmiddelen om informatie voor andere 
inzichtelijk te maken. Een echte ‘handen-uit-de-mouwen-sessie" dus! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 

Benodigdheden: goede wifi, iedere deelnemer een device. Voldoende tafels om te 
kunnen tekenen. Extra: Voor de training wordt voor iedere deelnemer een set 
stiften aangeschaft, prijs: € 25,- 



Praktische Informatie over de opleiding tot 

ICT-coach 
Uitkomsten van de opleiding tot ICT-coach  
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om met de competenties (kennis, vaardigheden en 
attitudekenmerken) die de ICT-coach in zijn/haar taak nodig heeft, ondersteuning te geven aan 
de ICT en organisatieontwikkeling binnen de eigen school en de ontwikkeling en begeleiding van 
leerkrachten. Tijdens de opleiding ontwikkelt u uw visie op ICT in het onderwijs en bouwt u een 
praktisch en handelingsgericht repertoire op. De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw 
werk worden vertaald naar concrete oefeningen. 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De opleiding tot ICT-coach gaat vanaf september 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 zes bijeenkomsten. In het tweede studiejaar vinden 
acht bijeenkomsten plaats, gemiddeld één per maand. Er wordt in de planning rekening 
gehouden met de schoolvakanties. 

Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier via de website van De Rolf Groep 
(www.derolfgroep.nl) of via de Inschool Academie (www.inschoolacademie.nl).  

 



Programma opbouw 

Eerste studiejaar          Tweede studiejaar

Module 1    (uitvoering als tweedaagse)    
Attitude, rol, taken en competenties 
Module 2            
Coaching 
Module 3
Beleid- en Verandermanagement 
Module 4
Digitale geletterdheid  

Module 5 
Social media en AVG  
Module 6
Klassenmanagement 2.0 
Module 7
Projectmatig werken  
Module 8 
Onderwijskwaliteit en ICT 

Studielast 
De totale studielast van de 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. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde opleidingen 
vrijstellingen aan te vragen. Tijdens de eerste module dag kunnen de mogelijkheden 
hiervoor besproken worden met de docent. De voorwaarden zijn te vinden in het 
Onderwijs Examen Reglement (OER). 

Financiële investering 
De kosten voor de tweejarige opleiding tot ICT-coach bedragen € 2.250,- per jaar totaal 
€ 4.500,- (inclusief diplomering) vrij van btw. Dit is exclusief kosten voor de tweedaagse 
training (€ 250,- per persoon) en verplichte literatuur en eventuele arrangementskosten 
(locatie/lunch). Er wordt per jaar gefactureerd maar termijnbetaling is mogelijk in overleg. 
De opleiding kan ook Incompany worden verzorgd. Voor meer informatie of een offerte 
op maat kunt u contact opnemen met de Rolf Groep of de Inschool Academie. 

Studiekosten fiscaal aftrekbaar 
Betaalt u zelf voor uw opleiding, dan kunt u de studiekosten als aftrekpost opvoeren bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een maximale belastingaftrek van € 15.000,- 
per jaar. Met een drempel van € 250,-. U krijgt dus een fors deel van de opleidingskosten 
terug van de belastingdienst. 

Persoonlijk advies 
Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie 
via telefoonnummer 020 - 34 60 661, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of 
met de Rolf Groep via 088 410 10 50, e-mail: info@derolfgroep.nl 

 



Opleiding ICT-Coach Light 
Digiborden, iPads en laptops – ICT is niet meer weg te denken uit het klaslokaal. In 
de éénjarige opleiding tot ICT-Coach van de Inschool Academie en De Rolf Groep 
leer je als onderwijsprofessional hoe je technologie en media zo doeltreffend 
mogelijk in kunt zetten op school. 

Onmisbaar op elke school: de ICT-Coach 
Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. 21e-eeuwse vaardigheden zoals 
programmeren, mediawijsheid en kritisch nadenken zijn daarom essentieel. Op school neem 
je als ICT-Coach het voortouw in het gebruik van technologie en media met als doel het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zo wordt school dé plek voor kinderen om veilig 
ingewijd te worden in digitale media. 

Je leert in de opleiding ICT-Coach Light: 
hoe jouw school ICT nóg beter kan inzetten;
hoe je een ICT-project opzet en
hoe je leerkrachten kunt motiveren en begeleiden
om technologie onderdeel te maken van de lessen.

Lessenplan 
In vier modules leer je de kennis, vaardigheden en competenties voor het opzetten en 
uitvoeren van een ICT-plan op jouw school. Deze worden in acht dagen behandeld, 
verspreid over het schooljaar. De opleiding is sterk praktijkgericht; situaties uit je werk zijn de 
basis van concrete oefeningen. De studielast bedraagt 210 uren (7,5 ECTS). 
Module 1: Attitude en competenties 
Module 2: Coaching 
Module 3: Beleid & Verandermanagement 
Module 4: Digitale geletterdheid 

“Ik schrijf een projectplan voor het 
effectief inzetten van iPads. De kennis 
en ervaring uit de modules helpen mij 
enorm hierbij.” 

– Aaldert Sattler, basisschooldirecteur

Creatief met technologie 
De taken van de ICT-coach zijn vooral strategisch en sociaal. Niet alleen het uitdenken van 
een ICT-plan, maar ook het begeleiden van je collega’s staat centraal. Deze cursus bereidt 
je daarop voor en inspireert. Je zult ontdekken; de mogelijkheden van technologie zijn 
oneindig. Denk maar aan kinderen zelf een app laten bouwen, ze een computer uit elkaar 
laten halen of het gesprek met ze aangaan over de voor- en nadelen van Facebook en 
WhatsApp.  

 



Want leren stopt nooit 
Ben je onderwijsprofessional en toe aan een nieuwe uitdaging? Of heb je juist behoefte aan 
verdieping? De opleiding ICT-coach Light is geschikt voor ambitieuze mensen in het 
onderwijs, startende ICT-coaches of personen die al langer ICT-coach zijn. Je kunt de 
opleiding ICT-Coach Light opnemen als bijscholing in het Lerarenregister.  

Kosten 
De kosten voor de éénjarige opleiding tot ICT-Coach 
bedragen €2.250 vrij van btw. Dit is exclusief kosten voor 
de tweedaagse training (€ 250,- per persoon) en 
verplichte literatuur en eventuele arrangementskosten 
(locatie/lunch) Je kunt eenmalig of in termijnen betalen.  

Aanmelden 
Is je enthousiasme gewekt? Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je terecht bij 
Marijke Bos (opleidingen@inschoolacademie.nl). 

Dáárom Inschool Academie en OinO-Advies 
Inschool Academie is dé plek voor professionals in het onderwijs om verder te leren. We 
bieden tal van verdiepende opleidingen en trainingen, van anti-pestcoördinator tot intern 
begeleider. De Rolf Groep is een adviesbureau voor het primair onderwijs en de voor- en 
vroegschoolse educatie. Wij geloven in de kracht van de professional! Daarom helpen we 
professionals ondernemender te worden en hun kwaliteiten te verbeteren.  

Meer verdieping? 
Voor professionals die zich nog verder willen verdiepen is er de tweejarige Post-HBO-
opleiding tot ICT-Coach. 

“Ik leerde naar mijn eigen houding te 
kijken. Zo ontdekte ik wat ik beter kon 
doen om mijn collega’s mee te nemen in 
de nieuwste ICT-ontwikkelingen.” 

– Vincent Schottert, leerkracht

 



Jonge kind



Teach like a champion 
Het jonge kind

Wil jij de lat een beetje hoger leggen en van goede onderbouwleerkracht een echte 
kanjer worden?  

Wil jij beschikken over een arsenaal aan vaardigheden om daarmee het beste uit elk 
jong kind te kunnen halen?  

Deze training leert je bewezen technieken van top-leerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt 
zetten bij jou in de onderbouwgroep. Met de inzet hiervan weet je een sterke groepscultuur  
neer te zetten, weet je hoe je jonge kinderen gemotiveerd en betrokken houdt en hoe je een  
effectieve leeromgeving kunt creëren, waarin resultaat en plezier in leren hand in hand gaan.  
De training is gebaseerd op het boek ‘Teach like a champion, Het jonge kind’ van  
Liesbeth Stout-Kreuk, Gusta Schreiner en Carla van Doornen. 

De training bestaat uit een dagdeel van 3 uur en is bedoeld voor leerkrachten die werken, of gaan 
werken met jonge kinderen. 

Duur: 1 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Professioneel Pedagogisch 
Beleidsmedewerker Blended learning  

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

De training Professioneel Pedagogisch Beleidsmedewerker van de Rolf groep is een onlinetraining (e-learning) en 
bestaat uit drie modules. Als afsluiting is er een persoonlijk coachingsgesprek. 

De uitgangspunten van deze training zijn de primaire taken van de pedagogisch beleidsmedewerker: (1) 
Ontwikkelen en invoeren van het pedagogisch beleid en (2) Coachen van pedagogisch medewerkers bij hun 
werkzaamheden.   
De werkzaamheden hebben een cyclische aard, waardoor evaluatie en borging vanzelfsprekend zijn en tevens 
basis voor het maken van de plannen. De PDCA-cyclus is basis voor deze online training.   
Verschillende werkvormen worden beredeneerd ingezet om de modules van de training op te bouwen en sluiten 
aan bij het verwerven van kennis en vaardigheden.   

Deze training gaat in op beleidsmatige keuzes in coaching van pedagogisch medewerkers en sluit aan bij de 
training Professioneel Pedagogisch Coach | de Rolf groep. Deze training, de training Professioneel Pedagogisch 
Beleidsmedewerker, is een op zichzelf staande training. 
Deze training is geaccrediteerd door het FCB.
Deze branche erkende Scholing voor Pedagogiek 0-13 jaar omvat de volgende leerdoelen: 

• Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven 
en de pedagogische kaders kinderopvang;

• Kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & 
uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;

• Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang;
• Vaardigheid van vertalen pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch 

medewerker;
• Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan.
Doelgroep: Pedagogisch medewerker, Pedagogisch Coach

Duur: totaal 36 uur, waarvan 12 uur online, 12 uur zelfstudie, 10 uur voor opdrachten, 2 uur coachingsgesprek.

Naam opleider: de Rolf groep 

Niveau: 



Is het werkje van de leerkracht 
of van het kind?

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.’ Deze uitspraak van Pablo 
Picasso zet ons aan het denken. Hoe creatief zijn we zelf? Wat is creativiteit eigenlijk? En hoe staat dit in relatie 
tot de “werkjes” in de kleuterklas? In de training kijken we naar beeldende vorming, creativiteit en de 
ontwikkelingslijnen. Hoe kan je een balans vinden tussen de opdracht, het werken vanuit een doel en dat wat 
een jong kind nodig heeft? Met meer kennis over creativiteit, de ontwikkelingslijnen en het jonge kind kan je 
keuzes maken over je aanbod. En dan komt er vanzelf een goede balans tussen product of procesgericht werken.

Je weet waarom je doet wat je doet!  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Spelend leren met kleuters?!

“Help! Kleuters!” 

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-collega’s 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 thema’s 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 ?!? 

Duur: 6 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Speel je mee met klei?
In de training staat het belang van werken met ongevormde materiaal centraal. 
In deze interactieve speelsessie leer je goed kijken naar het materiaal en de inzet ervan. 
Welke ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol als professional? We kijken naar het 
verschil tussen vrij spel en gerichte opdrachten en product en proces gericht stimuleren. 
Door zelf letterlijk weer “met de handen in de klei te zitten” ervaar je wat de kracht van 
ongevormd materiaal is voor jonge kinderen.

Je leert op juiste wijze inzetten van ongevormd materiaal met daarbij de 
achtergrondtheorie gekoppeld aan de 21ste vaardigheden en het SLO leerplankader. 
We kijken naar de achtergrondtheorie van werken met ongevormd materiaal, die we 
vertalen naar de praktijk.. door zelf te ervaren en te spelen!

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind.

Niveau: 



Voel je de wind? 
Buiten spelen en bewegen voor jonge kinderen 
Jonge kinderen kunnen intens genieten van buitenspelen en bewegen. Maar waarom is dit zo 
belangrijk voor de ontwikkeling?  

In de bijeenkomst leer je het belang van bewegen en buitenspelen en welke 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden. Moeten we kinderen gewoon laten spelen 
of kunnen we ook gerichte activiteiten bieden? Hoe kunnen we ze stimuleren en uitdagen om de 
wereld buiten verder te ontdekken? Samen kijken we naar jouw rol als professional, hoe speel en 
beweeg jij dan met de kinderen? 

Inhoud 

Basisconcepten, dagplanning en welkomprogramma
Spel en speelleeromgeving
Zelfstandig leren en projecten
Effectieve groepsexploratie
Dagelijkse observatie en portfolio, observatielijsten en toetsen
Ouderactiviteiten
Taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Spel en beweging
Cognitieve intelligentie
Emotionele intelligentie:
Fysieke intelligentie
Structureel Coöperatief leren
Executieve functies
Tutoring, pientere kinderen en differentiatie
Opbrengstgericht werken

Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide Koptraining van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Spel (met materiaal) verrijken door 
vragen stellen

In jouw groep wordt veel gespeeld in de hoeken en met materiaal. Hoe kun je als 
professional de kinderen hier goed bij begeleiden? Dit heeft onder andere te maken 
met de vragen die jij stelt.

Tijdens deze training  gaan we kijken naar jouw rol en jouw interactievaardigheden. 
Hoe jij de interactie tussen kinderen kan bevorderen en kinderen actief kan laten 
deelnemen bij het spel met materiaal. Als professional kan je spel beïnvloeden m.b.v. 
interactiestijlen. De balans tussen rustige aanwezigheid, actieve spelbegeleiding en 
leiding geven.  We maken gebruik van filmpjes uit de praktijk en spelmaterialen zodat 
je de theorie meteen leert koppelen aan de praktijk.

Duur: 1  bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Demonstratiespel in hoeken 

 Een spelhoek kan een ultieme leerplek zijn, áls hij goed is ingericht. Tijdens deze 
workshop kijken we naar het spel van kinderen in spelhoeken. We gaan in op een goede 
opbouw van een thema en wanneer je welk materiaal inzet. Wat bied je aan in de hoek en 
welk demonstratiespel kun je daarbij inzetten? Op welke manier betrek je kinderen actief 
bij het spel in hoeken?  En waarmee bevorder je aanpak gedrag bij jonge kinderen en wat 
is jouw rol in begeleiding. 

Tijdens deze training gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We maken veel 
gebruik van filmpjes en praktijkvoorbeelden, zodat de theoretische achtergronden 
praktisch inzetbaar zijn in je eigen klas. Je krijgt tijdens deze workshop voorbeelden hoe je 
gaandeweg een thema een goede speelhoek regelmatig en volgens vaste stappen verrijkt 
en demonstratiespel in kunt zetten. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge kind 

Niveau: 



Ik koop een kilo appels en een zak drop 
Spelend rekenen 

Een winkel is een veelzijdige leeromgeving. Daarom pleiten we voor de winkel als 
permanente hoek in iedere groep – als decor om doordacht te werken aan rekendoelen. 
Reken je mee?  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



We bewegen en dansen met woorden.

Bewegen is goed voor de hersenontwikkeling van kinderen. Door cognitieve doelen te 
verbinden aan bewegen ontstaan uitdagende én leuke leersituaties. Ontdek de kracht 
van bewegend leren!  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Ik maak een feest van ontwikkelingsmateriaal 
Implementatieworkshop

Heb je mooie ontwikkelingsmaterialen in de kast, maar spelen de kinderen er bijna 
nooit mee? Vind je het zelf soms lastig om deze materialen in te zetten voor het 
spelend leren? Of heb je de kans gekregen nieuwe ontwikkelingsmaterialen aan te 
schaffen en ben je op zoek naar inspiratie hoe je deze prachtige spullen kunt 
gebruiken? 

Tijdens deze bijeenkomst leer je de mooiste ontwikkelingsmaterialen kennen en ze op 
honderd-en-één andere manieren in te zetten, dan je had kunnen bedenken. 

Spelen met het Telfeest van Stippie, Lang als een slang, Samenspraak of een puzzel. Je 
leert hoe je de materialen introduceert en hoe je zorgt dat kinderen de abstracte 
weergave van de werkelijkheid begrijpen door middel van materialen. 

Maak vanaf nu een feest met ontwikkelingsmateriaal! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Kom je bij mij in de kleutergroep? 
Elke kleutergroep is anders en elke collega geeft zijn of haar eigen draai aan het 
onderwijs. Daarom ga je in deze training, van totaal 5 bijeenkomsten, verschillende 
groepen bezoeken. We belichten de verschillende visies op kleuteronderwijs en je 
gaat zien hoe specifieke kleuterkennis zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het is 
niet alleen heel leuk om eens bij elkaar binnen te kijken, het kan ook enorm 
inspireren. 

De inhoud en omvang van de trainingen zijn aanpasbaar naar gelang de leervraag. Alle 
trainingen zijn incompany, met maximaal 12 deelnemers, te volgen en inpasbaar in je 
persoonlijke opleidingsplan. De trainingen zijn niet toegankelijk op individuele basis. 

Duur: 5 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge kind

Niveau: 



Verteltafel en het belang van 
Poppenspel bij het Jonge Kind

De verteltafel biedt veel mogelijkheden om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.  
Spelen met poppen en speelfiguren helpt om emoties te verwerken, herkennen en te 
benoemen. Daarnaast draagt het rollenspel met poppen bij aan het denken en 
handelen vanuit verschillende perspectieven. De verteltafel is een prachtige vorm om 
aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en woordenschat. 

Tijdens deze training ervaar je hoe je met eenvoudig demonstratie-poppenspel op de 
verteltafel het kijken, luisteren, samenspelen, praten en het empathisch vermogen van 
jonge kinderen kunt stimuleren. Je krijgt handvatten en voorbeelden om zelf een goede 
verteltafel in te richten in je groep. We kijken naar jouw rol in het opzetten en 
begeleiden van de verteltafel en poppenspel. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Basistraining VVE 
(VierVVE)

Dit is een basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) voor pedagogisch medewerkers 
in de kinderopvang. 
Met de Basistraining VVE ontwikkel je een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met 
sterke interactievaardigheden en spelkwaliteiten ondersteun en stimuleer je de ontwikkeling 
van jonge kinderen. Door goed naar kinderen te kijken en daarop aan te sluiten met boeiende 
en uitdagende activiteiten, krijgen kinderen wat ze nodig hebben om te ontwikkelen. 

Programma: 

Alle bijeenkomsten kennen een vergelijkbare opbouw. Uitgangspunt voor de basistraining is 
de talentendriehoek, waarin het kind, de professional, de omgeving en de speel-leeractiviteit 
centraal staan. In de periode tussen de bijeenkomsten wordt in de praktijk geoefend aan de 
hand van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten worden bijgehouden in een portfolio 
waarin het leerproces te volgen is. In de coaching gesprekken wordt het leerproces gevolgd 
aan de hand van leerdoelen.       

In de trainingsbijeenkomsten leer je: 

spel als bron van leren en ontwikkeling te zien;
de drie V's verkennen, verbinden en verrijken te hanteren als educatief model;
kansen te zien, te benutten en te creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
speelleeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten;
het management op hun groep goed te plannen;
te reflecteren op hun eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit 
te voeren (opbrengstgericht werken). 

Na het succesvol afronden ontvang je een VVE Basis. Je voldoet hiermee aan de eisen volgens de Wet IKK. 

Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur en 5 coaching momenten.  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Piramide Module 1 
Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen.  

De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De 
pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen 
voortkomend uit de trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie 
Vaardigheden Assessment (PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een 
leidraad voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak. 

Inhoud: 

Introductie, dagplanning en
welkomprogramma
Spel
Speelleeromgeving
Zelfstandig leren
Projecten
Groepsexploratie,
spelen en werken
Dagelijkse observatie en
portfolio, observatielijsten en
toetsen

Differentiatie
Ouderactiviteiten
Taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Spel en beweging
Cognitieve intelligentie 2:
Ontwikkeling van
waarnemen, denken en
rekenen
Oriëntatie op ruimte en tijd

Certificering:  Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 1 van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep:  Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Piramide module 2 
Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen. 
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. 
Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De pedagogisch medewerkers krijgen 
feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen voortkomend uit de 
trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment 
(PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een leidraad voor het ontwikkelen 
van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak.

Inhoud: 

Introductie en projecten 2
Emotionele intelligentie
Persoonlijkheidsontwikkelin
sociaal-emotionele en morele
ontwikkeling
Structureel Coöperatief leren
Fysieke intelligentie 2:
Muzikale ontwikkeling
Fysieke intelligentie 3:
Beeldende ontwikkeling
Cognitieve intelligentie 1

Taalontwikkeling 2
Executieve functies
Differentiatie 2
Tutoring en Pientere
kinderen 2
Spel en zelfstandig leren 3
Evaluatie 2: Opbrengstgericht
werken
Projecten 3
Effectieve groepsexploratie
Afsluiting

Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 2 (of module 1 en 2) van 
Piramide Nederland als je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



 

Jonkies naar groep 3 

Voor wie 
Onderbouwcoördinator, leraren groep 1, 2 ,3 en IB-ers 

Inhoud 
Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? 

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze 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: er is 
een flexibele instroom. Maar de doorstroom naar groep 3 is na een zomervakantie, voor 
iedereen op hetzelfde moment. 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.  

Een bijeenkomst 



De overgang van groep 2-3

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. 

De Rolf groep 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.

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Word ik wijs van media? 
Kinderopvang 

Er is tegenwoordig zo veel media beschikbaar voor jonge kinderen denk aan telefoons, 
iPads, computers, tv, digitale spelletjes maar waar hebben peuters nou echt wat aan? 
Hoe maak je wel overwogen keuzes zodat dit passend is voor de peuters? En hoe 
begeleid je peuters in het gebruik van media?   

Ga in deze training vooral ook zelf ervaren hoe media voor jouw peuters kan gaan 
werken! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Kiekeboe met Piramide-training 
werken met 0-jarigen

Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers. 
In de wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers, die werken met 0-jarigen een 
geaccrediteerde specifieke training moeten volgen. Met de training ‘Kiekeboe met Piramide’ 
voldoe je aan deze eisen. Het geeft je handvatten om de jongste kinderen uit te dagen tot spel, 
waarbij je uitgaat van de nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van de baby’s.  

De training ‘Kiekeboe met Piramide’ sluit aan bij het concept Piramide. 

Nabijheid, omgang met en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van Piramide. Onze 
trainers nemen je graag mee in de verwondering van de wereld van de baby’s. 

Je ontvangt na afloop het certificaat van Piramide Nederland, waarmee je voldoet aan de eisen van 
de wet IKK, inzake het werken met 0-jarigen in de kinderopvang. Je behaalt het geregis-treerde 
certificaat van Piramide Nederland onder accreditatie van het FCB. 

Duur: 4 bijeenkomsten á 3 uur en 1 begeleidingsmoment. 

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

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

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur.

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

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 
collega’s. De leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod wat de leerkracht doet. 

De Rolf groep 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 zorgcoördinatoren 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 thema’s
• Doelen koppelen aan spelend leren
• Concreet werken met de leerlijnen

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

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.

Doel: Leerkrachten weten wat belangrijk is bij Beredeneerd aanbod binnen het Kleuteronderwijs. 
Resultaat: Leerkrachten kunnen beredeneerd aanbod binnen hun school organiseren. De 
leerkrachten gaan doelgerichter werken. Sluiten nog beter aan bij de ontwikkelingsbehoeften en 
niveaus van de kinderen Leerkracht kijken naar eigen begeleidende rol.

Binnen de drie bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

• Leertheorieën
• Speelleeromgeving Ontwikkelingsfasen / leerlijnen Verschil jongens en meisjes Organisatie in

de kleutergroep
• De plek van spelend leren en hoeken Spelend leren
• Effectieve onderwijstijd
• HGW – OGW cyclus Werken vanuit Doelen
• Volgen

Wanneer dit als TEAMTRAINING gegeven wordt zal de trainer zal na overleg met de directeur een 
inschatting maken welke basis onderdelen voor de locaties het meeste aandacht behoeven. Het 
streven is om zoveel mogelijk op maat te werken.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Intensieve training Specialist Het Jonge Kind 

Voor wie 

Leraren PO  die zich willen specialiseren tot Specialist Het Jonge Kind. 

Inhoud 

De training Specialist Het Jonge Kind is een heel brede training, die bestaat uit 12 modules van 4 
uur, rondom het onderwijs aan het jonge kind (kleuters). Hierbij is volop aandacht voor specifieke 
achtergrondinformatie, kennis en leerkrachtvaardigheden en actuele ontwikkelingen binnen het 
onderwijs/VVE. 
Er wordt steeds een koppeling gemaakt met de praktijk. Wij werken daarbij met verrassende 
invalshoeken en creatieve en/of culturele bijdragen. Als deelnemer werkt u aan uw persoonlijk 
ontwikkelplan (POP) middels een portfolio en praktijkopdrachten. 

Thema’s waarop tijdens deze training nader op wordt in gegaan zijn:
Specifieke belevingswereld van het jonge kind (‘De wereld van de kleuter’),
ontwikkelpsychologie, leerpsychologie en pedagogiek van het jonge kind

Spel en spelbegeleiding, de rol van de leraar, observeren en handelen

De speel- leeromgeving: betekenisvol en inspirerend Ontwikkelingsmateriaal, inrichting
binnen- en buitenomgeving

Didactiek rondom het jonge kind: (zelfstandige) werkvormen, materiaal gebruik

Klassenmanagement in groep 1- 2: zelfstandig werken, meervoudige intelligentie en
coöperatieve werkvormen en executieve functies

Thematisch werken: beredeneerd aanbod, werken met leerlijnen en tussendoelen,
routines en kleuterprogramma’s, planning en registratie

Speel- gymlokaal : het belang van beweging, motoriek, muzikaliteit

Observeren, ontwikkeling volgen en handelen in de zone van de naaste ontwikkeling:
vroeg signalering, volgsystemen, handelings- en opbrengstgericht werken (HGW/OGW)

Creativiteit, fantasie en poppenspel

Doorgaande lijn: van voorschools naar groep 1-2-3-, VVE, NT2

Deze training is ideaal als u op zoek bent naar praktische basisinformatie voor uw persoonlijke 
ontwikkeling! 

Uw resultaat 
Na het volgen van deze training bent u meer competent, u hebt meer achtergrondkennis en kunt 
verbindingen maken. Uw visie op het onderwijs voor het jonge kind is aangescherpt. 

Bijeenkomsten 

12 bijeenkomsten van 4 uur 

 



Data: 11 oktober 2018 en 22 november 2018
Kosten: € 395,--

4. Bewegen als motor voor ontwikkeling en leren in
groep 1-3!
Bewegen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden in de ontwikkeling van jonge kinderen. Bewe-
gen zorgt voor meer plezier, beter (buiten)spelen en
hogere leeropbrengsten. In deze scholing gaan we be-
kijken hoe we door beweging in brede zin de ontwik-
keling en het leren positief kunnen beïnvloeden
4 bijeenkomsten op donderdag van 16.00 – 19.00 uur
(incl. soep met broodjes)
Data: 24 januari 2019, 14 februari 2019, 14 maart
2019 en 4 april 2019
Kosten: € 525,--

5. Buitentijd is speel-/leertijd
Alle buitentijd is speel-/leertijd! Een goed gekozen
thema roept nieuwsgierigheid op en draagt bij aan de
ontwikkeling van kinderen. In de spelhandelingen van
jonge kinderen zie en hoor je tijdens het buitenspel
terugkomen wat binnen boeiend was. De buitenomge-
ving biedt kansen voor nieuwe ervaringen, initiatieven
en ontdekkingen. Bijna iedere dag wordt er op school
buiten gespeeld, maar is alle buitentijd ook leertijd,
wordt de buitenomgeving wel maximaal benut?
Enschede: 4 bijeenkomsten van 16.00 – 19.00 uur
(incl. soep met broodjes)
Data: 31 januari 2019, 28 februari 2019, 21 maart
2019, 11 april 2019.
Kosten: € 525,--

1. Leren door spelen in een rijke leeromgeving
In en door hun spel leren jonge kinderen zich-
zelf, de ander en de wereld steeds beter kennen.
Leerkrachten zijn hierbij heel belangrijk. Zij zijn
de spil en creëren een rijke leeromgeving waarin
kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot
leeractiviteiten.
4 bijeenkomsten van 16.00 – 19.00 uur (incl.
soep met broodjes)
Data: 20 september 2018, 18 oktober 2018, 15
november 2018, 17 januari 2019
Kosten: € 525,--

2. Welbevinden en betrokkenheid, pijlers voor
ontwikkeling en leren!
Welbevinden en betrokkenheid als indicatoren
van kwaliteit van het onderwijs en ontwikkeling
van kinderen biedt veel kansen om anders te
gaan kijken naar het pedagogisch klimaat in je
groep. Je leert te observeren en werken vanuit
welbevinden en betrokkenheid als pedagogi-
sche basis voor de brede ontwikkeling van jon-
ge kinderen. We kijken naar (specifieke) ontwik-
kelingsbehoeften en hoe je deze in de speel/
leeromgeving kunt ondersteunen.
4 bijeenkomsten van 16.00 – 19.00 uur (incl.
soep met broodjes)
Data: 27 september 2018, 1 november 2018,
29 november 2018, 10 januari 2019
Kosten: € 525,--

3. Digitale didactiek
Je maakt kennis met de nieuwste mogelijkheden
om digitale middelen in te zetten in de onder-
bouw. Je leert verantwoorden welke toegevoegde 
waarde digitale middelen kunnen hebben. Daar-
naast kijken we naar mogelijkheden om o.a. spel
te verrijken met de inzet van digitale middelen.
2 bijeenkomsten van 16.00 – 18.30 uur.

1. Plezier in taal door inzet van taalrondes
In een taalronde praten kinderen intensief met elkaar
over eigen ervaringen, bijvoorbeeld over ‘een keer dat
het stormde’. Na een vertelronde en tweetalgesprek
tekenen ze hun eigen ervaring, waar de leerkracht het
eigen verhaal van het kind bij schrijft.
Zo ontstaat een taaltekening vanuit betrokkenheid
en plezier in het gebruiken van taal, waarin gewerkt
wordt aan mondelinge communicatie en beginnende
geletterdheid.
Zie: www.stichtingtaalvorming.nl.
Deventer: 4 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur (incl.
soep met broodjes)
Data: 24 september 2018, 15 oktober 2018, 12 no-
vember 2018 en 10 december 2018
Kosten: € 525,--

2. De ontwikkeling van executieve functies door reken–
routines en rekenspelletjes
Het brein van jonge kinderen ontwikkelt zich razend-
snel. Zelfregulatie is een belangrijke voorspeller voor
schoolsucces op korte en lange termijn. De ontwikke-
ling van zelfregulatie kan in grote mate worden ge-
stimuleerd. Spel, muziek en beweging zijn essentiële
onderdelen. Wij koppelen de ontwikkeling van zelfre-
gulatie aan de ontwikkeling van rekenwiskundige vaar-
digheden. Ook onderzoeken we de kracht van spelle-
tjes, muziek en beweging.
Deventer: 2 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur (incl.
soep met broodjes)
Data: 11 oktober 2018 en 15 november 2018
Kosten: € 395,--

3. Het geheim van Pit
Een pop lijkt een doods voorwerp. Tot je er
adem in blaast, je hand er beweging in brengt
en je met je stem de pop een verhaal laat vertel-
len. Dan gebeurt er iets magisch! Als jij op een
ander niveau met kinderen wilt leren praten, ze
aan het denken zetten, uitdagen, filosofische
gesprekjes met ze voeren en thema’s onderzoe-
ken, volg dan deze nascholing.
Deventer: 3 bijeenkomsten van 16.00-19.00 uur
(incl. soep met broodjes)
Data: 23 januari 2019, 6 maart 2019 en 27
maart 2019
Kosten: € 495,--

4. Kunst en meetkunde
De combinatie van rekenen en kunst is een goed
voorbeeld van het werken van ‘head and hands’.
Geïnspireerd door kunst doen kleuters meet- en
meetkundige ervaringen op. Ze passen lengtes
af, vergelijken oppervlaktes, verkennen patro-
nen, herkennen vormen en symmetrie. Zo wordt
kunst met cognitie verbonden. Gevoelens, erva-
ringen en ontdekkingen worden op eigen wijze
in een product of kennis gecombineerd.
Deventer: 2 bijeenkomsten van 14.00-20.00 uur
(incl. soep met broodjes)
Data:  4 februari 2019 en 4 maart 2019.
Kosten: € 525,--

5. Hogere orde denkvragen en prentenboeken
Prentenboeken kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de reken-, taal- en denkontwikke-
ling van jonge kinderen. In deze nascholing leer
je passende hogere orde denkvragen stellen aan
de hand van prentenboeken: kinderen worden
uitgedaagd tot redeneren, conclusies trekken
en toepassen van rekenwiskundige en talige be-
grippen en verbanden.
Deventer: 2 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur
(incl. soep met broodjes)
Data: 12 maart 2019 en 2 april 2019
Kosten: € 395,--

Kortlopende nascholingen 
Saxion Expertisecentrum 
Jonge Kind – Enschede 

Kortlopende nascholingen 
Saxion Expertisecentrum 
Jonge Kind – Deventer



Reggio Emilia Studiereis (Italië) 
De Reggio Emiliabenadering is een bron van inspiratie voor iedereen die werkt met kinderen van 0 tot 6 jaar oud. Ga 
mee op studiereis naar Reggio Emilia, de bakermat van deze pedagogische benadering!

De Reggio Emiliabenadering is een pedagogische benadering die momenteel erg aan populariteit wint in Nederland en 
België. De Italiaanse filosoof Loris Malaguzzi legde in de jaren ’50 de basis van de benadering. Een bekend gedicht van 
hem concludeert: ‘Het kind heeft honderd talen, maar er worden er 99 van hem afgepakt’. Malaguzzi wilde dan ook 
ruimte geven aan de verschillende vormen (talen) waarin een kind zich uitdrukt.
De benadering gaat uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. Aandacht voor experiment, een ruimte met 
goede lichtinval en centraal plein, het gebruik van inspirerende materialen en aansluiting bij de ontwikkeling en ideeën 
van het kind vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Tijdens de reis zie je op diverse manieren deze uitgangspunten 
terug.
• Je bezoekt kleuterscholen en/of kindcentra.
• Je krijgt een lezing over de achtergronden van de benadering, doet kennis en voorbeelden op tijdens een

rondleiding in het Internationaal Centrum Loris Malaguzzi en ervaart de werkwijze in één van haar ateliers waar
je zelf aan de slag gaat.

• Je gaat ervaren wat creatieve expressie met jou doet.
• Je krijgt inhoudelijke begeleiding, stelt gezamenlijk diverse doelen op en maakt de vertaalslag naar jouw

dagelijkse praktijk.
• En natuurlijk leer je de echte Italiaanse keuken kennen en kun je proeven aan de Italiaanse kunst en cultuur.

Kortom, de ultieme manier om buiten de eigen landsgrenzen in aanraking te komen met interessante 
praktijkvoorbeelden, te leren van deskundigen én van je reisgenoten. De reis is zowel interessant voor wie al met de 
principes werkt of wil werken, als voor iedereen die er door geïnspireerd wil raken en er elementen van mee naar huis 
wil nemen.

Bij de Rolf groep gaat er altijd een gespecialiseerde onderwijsadviseur mee die je helpt je leerdoelen vast te stellen en 
de vertaalslag te maken naar jouw dagelijkse praktijk. Een e-learning vooraf en een terugkomdag achteraf helpen je om 
de reis een maximale impact te geven. 

Voor wie?
Groepsleiding, leerkrachten, bestuurders en directieleden in de kinderopvang en (de eerste klassen van) het primair 
onderwijs.

Periode: 6 t/m 9 april 2020
Dagen: 4
Kosten: €1.695,-

In bepaalde gevallen kun je subsidie aanvragen voor de reis, zie ook: www.derolfgroep.nl/ subsidies-voor-studiereizen.

Kijk voor actuele informatie over de reis op www.derolfgroep.nl/studiereizen en neem contact op met 
events@derolfgroep.nl of 088-4101050 voor meer informatie.

Arrivederci!



Organisatieontwikkeling



Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht 
er dagelijks mee te maken. In deze basistraining leer je wat je plichten zijn vanuit de wet 
Meldcode en hoe je die taken op een goede manier uitvoert.

Inhoud:

• Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

• Meldplicht en meldcode

• Doel en stappen van de meldcode

• Signaleren

• In gesprek met het kind

De bijeenkomst bestaat uit theorie en oefeningen.

Duur: 1 dagdeel van 3 uur

Doelgroep: Teamleden basisschool

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Meldcode basiscursus voor leerkrachten



Aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk geweld 

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks 
mee te maken. Iedere school / bestuur dient te beschikken over een eigen Meldcode: gebaseerd op het 
basismodel maar toegeschreven naar de eigen instelling. Verder is het belangrijk dat iemand binnen de school 
kennis en expertise heeft en houdt om leerkrachten van advies te voorzien als dit moeilijke onderwerp speelt: 
de Aandachtsfunctionaris. 

Bijeenkomst 1: 

- Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
- Meldcode en meldplicht
- Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Doel en stappen van de meldcode
- Signalen en vermoedens concreet beschrijven

Bijeenkomst 2:
- Stap 2 en 3 van de meldcode
- Doel van het gesprek met ouder en kind
- Gesprekstechnieken: o.a. emoties, loyaliteit

Bijeenkomst 3:
- Werken met het afwegingskader
- Veiligheid eigen personeel bij melding
- Samenwerking met Veilig Thuis na de melding

Bijeenkomst 4:
- Kernkwaliteiten voor een aandachtsfunctionaris
- Protocol meldcode binnen jouw organisatie
- Informeren van ouders over de meldcode en het protocol
- Inspectie

Bijeenkomst 5:
- Feedback op jouw protocol
- Implementeren van de meldcode binnen jouw school
- Analyse en rapportage

Duur: 5 dagdelen van 3 uur

Doelgroep: Nieuwe en aankomende aandacht functionarissen 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training in jouw 
praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Bijscholingsmoment aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk geweld 

Als aandachtsfunctionaris vervul je een verantwoordelijke maar ook eenzame taak. Je staat je 
collega’s bij met woord en daad. Maar wie staat jou bij? In dit bijscholingsmoment fris je je 
kennis en vaardigheden op. 

Inhoud:
• De nieuwste wijzigingen in de wet Meldcode

• Werken met het afwegingskader

• Casusbespreking: hoe vervul ik mijn taak? Gericht op het coachen van collega’s en/of op
moeilijke casuïstiek.

Duur: 1 dagdeel van 3 uur

Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen onderwijs 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



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?

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 

Duur: 1 dag of 2 avonden 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



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.  

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.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



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. Na 
afloop ontvang je een pasje en een certificaat. Deze opleiding is geschikt voor alle 
personen, ongeacht opleidingsniveau.  

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. 

Duur: 1 dag 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



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 collega’s.  

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en het NIBHV. Na 
afloop ontvang je een pasje en een certificaat. Deze opleiding is geschikt voor alle personen, 
ongeacht opleidingsniveau. Het ene jaar wordt het onderdeel Brand behandeld en het 
andere jaar het onderdeel EHBO.  

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. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



De Leerlingenraad 
De leerlingenraad is dé plek waar actief burgerschap, democratie, autonomie en 21-
eeuwse vaardigheden samenkomen. 
Maar hoe zorg je dat iedere leerling zich vertegenwoordigt voelt en mee kan praten? 
Ook als hij of zij niet gekozen is in de raad? 

In deze workshop ontwikkel je je visie op inspraak: hoeveel ruimte neem je zelf en 
hoeveel ruimte geef je aan de leerlingen? Je krijgt voorbeelden en raakt geïnspireerd 
om de leerlingenraad in jouw school een verder impuls te geven. 

Programma opbouw: 
 Autonomie en burgerschap 
 Participatieladder 
 Praktijkvoorbeelden 
 Werkvormen voor inspraak en burgervorming
 Jouw ideale leerlingenraad 

Doelgroep: leerkrachten en directie 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep  

Niveau



Thema bijeenkomsten voor 
medezeggenschapsraden

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.   

 
 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: Sylvida 

Niveau: 



Communicatie



Oudergesprekken
Als leerkracht op een basisschool heb je te maken met veel verschillende gesprekspartners. 
Een belangrijke gesprekspartner is de ouder. Zowel de leerkracht en de school als de ouders 
willen ervoor zorgen dat de leerling de beste begeleiding krijgt bij het leren op school. 

Deze training helpt je om vanaf de kant van de ouder naar het gesprek te kijken en zo je 
gesprekken inhoudelijk beter te maken. Door het voeren van goede gesprekken kun je veel 
tijd besparen aan reparatiewerkzaamheden. Deze training zorgt dat je als leerkracht 
handvatten krijgt om betere gesprekken te voeren, we oefenen om goed te luisteren, leren 
manieren om te gaan met weerstand en emotie.   

Ook zullen we stilstaan bij voorbereiding, verslaglegging, dossiervorming en de gespreksroutes 
binnen de school. Zijn die wel zo duidelijk als iedereen denkt? 

Programma:  
Bijeenkomst 1: 
• De ouder als partner in een gesprek
• Verschillende vormen van oudergesprekken?
• Doelen van oudergesprekken
• Voorbereiden van gesprekken. (HGW-cyclus)
• Ouderbetrokkenheid in de school
• De ouder in de 21e eeuw
• De ouder als ervaringsdeskundige
• Casussen om te oefenen

Bijeenkomst 2: 
• Goed (leren)Luisteren en omgaan met weerstand
• Actief luisteren
• Waarnemen of interpreteren
• Spreken we dezelfde taal
• Omgaan met boze ouders
• Gespreksroutes binnen de school
• Grenzen aangeven, hoe doe je dat?

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



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 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 e op te kunnen bouwen met de kinderen in je groep. Je leert elkaar beter kennen; wat de 

n, wat het r het problemen ervaart, etc. 

Programma: 

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

Bijeenkomst 1: 

 gesprek
Waarom?
Gesprekstechnieken
Kind plan
Stap voor stap in gesprek

Bijeenkomst 2: 

Pedagogisch kind gesprek
Nuances van taal
Do’s en Don’ts

Bijeenkomst 3: 

Oud-kind-leerkracht
Kind gesprekstechnieken 

verwerken.  

Duur: 3 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders en teamleiders. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat. 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



Gesprekken met ouders
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Kinderen aan zet! 

Willen jullie als team in het PO, SO of SBO kinderen meer eigenaarschap geven?  Willen jullie dat zij leren de 
regie te pakken en hun eigen (leer-)doelen formuleren? Wil je samen met hen inzichtelijk maken wat er goed 
gaat, beter kan of beter moet? Volg dan de trainingen over kinderen aan zet! 

Kinderen mede-eigenaar maken van hun eigen 
leerprocessen…..dat is een heuse uitdaging! Waar 
begin je mee en welke vragen stel je hen dan? Wil je 
juist klein individueel starten (vanuit een vakgebied 
of ontwikkelingsterrein) of wil je meters maken met 
een groep? 

In meerdere dagdelen komen verschillende 
onderdelen aan bod. Kies je voor één onderdeel of 
juist voor een opbouw zodat je dit breed binnen de 
school kunt implementeren. 

De concrete handvaten geven jou de tools in handen 
om morgen het verschil te maken! 

Onderwerpen van de dagdelen zijn: 
- Coachgesprekken met kinderen gericht op werkhouding, eigen leerdoelen gekoppeld aan leerstijl
- Maak je gesprek visueel; samen tekenen met het kind en hierdoor inzichtelijk krijgen wat er goed 

gaat, beter kan of beter moet. De acties formuleert het kind; dus zij zijn aan zet!
- Met de groep aan de slag met schaalvragen gerelateerd aan b.v. de sfeer in de groep, waar staan 

we nu, waar willen we heen en wat moet een ieder en de groep als geheel hiervoor doen?

| Nieuwsgierig geworden? 

Kijk op www.movimenti.nl, mail naar lidwienkok@movimenti.nl of bel voor meer maatwerk met Lidwien op 

06- 47080525 



Leergang Driehoeksgesprekken 
Voor schoolteams die hun driehoeksgesprekken tot een succes willen maken. 

Leerlinggestuurd én waarderend 

In scholen zijn kind- en driehoeksgesprekken aan de orde van de dag. Juist in het driehoeksgesprek zit je 
letterlijk als driehoek leraar-ouder-kind rond de tafel. In dit gesprek staat het kind en het waarderen van 
diens ontwikkeling centraal. Het blijkt, zo leert de ervaring, een krachtig instrument om kinderen en hun 
ontwikkeling waar nodig te ondersteunen.  

Leerlinggestuurde, waarderende gespreksvoering versterkt niet alleen de professionaliteit van het team, het 
werkt door in het pedagogisch klimaat in de klas en je versterkt de betrokkenheid van ouders. Aandacht 
maakt alles mooier. 

Inhoud 

De leergang is opgebouwd als een menukaart en bestaat na de kick-off uit drie delen.  In de leergang kun je 
team leren combineren met online en offline leren. Daardoor ontstaat een rijke, effectieve en krachtige 
leeromgeving  

Deel 1 Het voorgerecht 

Je verdiept je online, dus in je eigen tijd in leerlinggestuurde waarderende driehoeksgesprekken. De ervaring 
heeft geleerd dat het leuk en zinvol is de quiz uit het voorgerecht samen met je team in te vullen. Al 
puzzelend wordt jullie ambitie met driehoeksgesprekken duidelijk.  

Deel 2 Het hoofdgerecht 

Het hoofdgerecht is een training op maat gemaakt op basis van jullie leervragen. Dat kunnen belangrijke 
gespreksvaardigheden voor leerling gestuurde waarderende Driehoeks gesprekken zijn. Ook kunnen die 
gespreksvaardigheden centraal staan, die nodig zijn om lastige momenten in driehoeksgesprekken tot een 
goed einde te brengen. 

Deel 3 Het nagerecht 

Je sluit de leergang af met een online dessert, waarin je onder andere de kwaliteit van de samenwerking in 
iedere driehoek meet en je eigen gespreksvaardigheden via een zelf-assessmentvragenlijst inschat. 

De stappen voor de directeur 

Stap 1 Het gesprek  
We verwoorden de gewenste resultaten voor de school. En vertalen dit naar de leergang. Zo ontstaat een 
traject op maat. We bespreken de functie van de regiegroep en bereiden de kick-off voor, zodat het aansluit 
bij het team  

Stap 2 De kick-off  
Op interactie wijze ervaren leraren het effect van leerling gestuurde en waarderende gespreksvoering. Met 
je eigen inlogcode speel en verken je het Online deel van de leergang op je eigen tablet, laptop of computer 

 





Timemanagement

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. 

De Rolf Groep biedt met deze compacte training ‘Timemanagement’ 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 
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! 

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Balans in werk en privé 
Iedere medewerker, jong of oud, krijgt te maken met het combineren van bepaalde 
verantwoordelijkheden en taken in werk en privéleven. 
Sommige mensen lukt het om alle wensen en ambities in werk en privé 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 privé 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 privé. Naast kennisdeling staan 
reflectie en eigenaarschap centraal. Er wordt een sterke koppeling gemaakt met de ‘dag van 
morgen’. 

Inhoud bijeenkomsten: 
Timemanagement
Energiemanagement
Plannen, prioriteiten stellen en keuzes maken
Werk en privé 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. 

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 



Werken vanuit passie, de werkdruk voorbij 
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Mindfulness MBSR 

Wil je beter omgaan met de werkdruk in het onderwijs, stressklachten voorkomen en een betere balans 
tussen werk en privé, 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 thema’s behandeld, zoals: de automatische piloot, grenzen leren kennen, omgaan met 
stress. 

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

Duur: 6 bijeenkomsten van 3 uur 

Opleider: Geja Bot

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

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur 

Opleider: de Rolf groep

Niveau: 



Grenzen Stellen 

Leerkrachten hebben een baan waarin ze volop multitasken. Het samenwerken met de leerlingen, 
collega’s en ouders vraagt daarin veel tijd. Wat als daarin een piek ontstaat: alles komt te gelijk en de 
leerkracht ervaart werkdruk? 

De belangrijkste stap is grenzen stellen. Vooral als de ander vanuit een bepaald belang of sterke 
emotie aandringt, is het lastig voor de leerkracht om nee te zeggen. Maar hoe kan de leerkracht toch 
grenzen stellen, zonder het belang van die ander uit het oog te verliezen? 

In deze training krijgt de leerkracht inzicht in wat verschillende situaties bij hem oproepen en hoe daar 
mee om te gaan. Hoe geeft de leerkracht aan een collega aan dat die extra taak nu niet past, maar 
over twee weken wel? Hoe geeft de leerkracht aan een aanvallende ouder aan wat die reactie oproept 
en hoe kunnen zij vervolgens tot een oplossing komen? Door op een passende manier grenzen te 
stellen, voelt de ander zich erkend, weet de ander waar hij op kan rekenen, bewaakt de leerkracht zijn 
eigen grenzen en levert dit minder werkdruk op. 

Naast het theoretisch kader wordt er geoefend met het stellen van grenzen. Dit gebeurt met zowel 
korte als lange improvisatie-werkvormen waarbij alle deelnemers worden betrokken. De leerkracht 
brengt ook eigen casuïstiek in tijdens deze training. Hierdoor is de training  zowel actief als 
gepersonaliseerd. 

Onderdelen: 

(H)erkennen van situaties
Grenzen stellen.
Omgaan met emoties.
Verbale en non-verbale communicatie.
Succesvolle gespreksvaardigheden.

Doel en resultaat: 

Deze training stelt leerkrachten in staat hun grenzen op een passende manier aan te geven. Door het 
volgen van deze training (h)erkent de leerkracht situaties en weet beter op welke manier daarin 
grenzen te stellen, zonder daarbij het belang van de ander uit het oog te verliezen. 

Na afloop van de training kan de leerkracht: 

Situaties beter (h)erkennen
Het belang van de ander in het oog houden en daar erkenning voor geven.
Omgaan met heftige emotionele reacties van de ander
Verschillende technieken inzetten om de eigen grenzen op een passende manier aan te geven

 



Feedback geven in een professionele 
organisatie

Intensief met elkaar samenwerken is één 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 cadeautje om te groeien dus. De regels 
omtrent ’feedback geven en ontvangen’ worden besproken en door middel van 
praktijkoefeningen omgezet in praktische vaardigheden. Na afloop bent u dan ook in staat om 
collega’s 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. 

Programma: 

 Feedback is……. 
 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?

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



Praktische informatie over de opleiding tot 

Excellente leerkracht primair onderwijs 

Startkwalificaties en uitkomsten  
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. 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De opleiding tot Excellente leerkracht gaat vanaf september van start. De Inschool Academie 
heeft een vaste uitvoeringslocatie in Amsterdam. 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 het aanmeldingsformulier via de 
websites van de aanbieders (www.inschoolacademie.nl, www.nto-effekt.nl, www.irisz-
onderwijsadvies.nl). 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).  
Wanneer het traject incompany wordt verzorgd, kan het assessment ook dienen als selectietool 
om te besluiten wie er voor de opleiding in aanmerking kan komen. Wanneer dit wenselijk is, zal 
daar een passende offerte voor worden opgemaak

 



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 

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. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde opleidingen 
vrijstellingen aan te vragen. Tijdens de eerste module dag kunnen de mogelijkheden 
hiervoor besproken worden met de docent. De voorwaarden zijn te vinden in het 
Onderwijs Examen Reglement (OER). 

De opleiding tot Excellente Leerkracht is Post-HBO gecertificeerd, waardoor de 
deelnemers het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland ontvangen. De 
opleiding is daarnaast opgenomen in het leraar register.  

Financiële investering 
De kosten voor de tweejarige opleiding tot Excellente leerkracht bedragen € 4.350,- vrij 
van btw. Dit is inclusief de kosten voor het assessment, maar exclusief eventuele 
arrangementskosten en verplichte literatuur. Er wordt in twee termijnen gefactureerd 
maar termijnbetaling is mogelijk in overleg. De opleiding kan ook incompany worden 
verzorgd. Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met één 
van de drie uitvoerende organisaties. 

Studiekosten fiscaal aftrekbaar 
Als leerkrachten zelf betalen voor de opleiding, dan kunnen de studiekosten als 
aftrekpost opgevoerd worden bij de aangifte Inkomstenbelasting. Er geldt een maximale 
belastingaftrek van € 15.000,- per jaar. Met een drempel van € 250,-. Deelnemers 
krijgen dus een deel van de opleidingskosten terug van de Belastingdienst. 

 



Opleiding dalton pedagogisch medewerker kinderopvang

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 



Opleiding leraar 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 ‘op maat’ 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.  



Innovator Gepersonaliseerd Leren 
Van beleid naar daadkracht: leiding geven aan een onderwijsontwikkeling waarin het echt om de leerling gaat

Algemeen
Zet je vraagtekens bij het huidige onderwijs waarin nog veelal de methode wordt gevolgd in plaats van de leerling/
student? Heb je ideeën op welke manier de leerling meer centraal kan worden gesteld? Verloopt de transitie in de 
richting van gepersonaliseerd leren nog niet of niet naar wens? Dan is de leergang ‘Innovator Gepersonaliseerd Leren’ 
iets voor jou! Als Innovator Gepersonaliseerd Leren ontwikkel je kennis en vaardigheden ten aanzien van gepersonali-
seerd leren en ben je in staat om samen met het managementteam en de collega’s in je school/team de ontwikkeling 
hiervan te begeleiden. 

Doel
De leergang Innovator Gepersonaliseerd Leren levert zowel de innovator als de school of het team veel op.

Deze leergang kan ook onderdeel zijn van een carrièregericht professionaliseringstraject (van La naar Lb, van Lb naar 
Lc, enz.).

Wat levert de leergang op voor de innovator? Wat levert de leergang op voor de school of het team?

Doelgroep
Je bent werkzaam als docent in het onderwijs (po, so, vo of mbo) en hebt affiniteit met onderwijs op maat waarbij 
je mogelijkheden ziet om ICT-middelen in te zetten om het leerproces te monitoren en ondersteunen. Je hoeft geen 
technicus te zijn, maar je ziet het als een meerwaarde om leerlingen of studenten gepersonaliseerd te begeleiden in 
hun leerproces. Je werkt graag samen met de schoolleiding en je collega’s om gepersonaliseerd leren op een passende 
manier vorm te geven op je school of in je team.  

Inhoud
Visie en beleid ten aanzien van gepersonaliseerd leren zouden niet stoffig moeten zijn. Een heldere gedragen visie 
geeft richting, maar ook energie om gepersonaliseerd leren in de onderwijspraktijk vorm te geven. Hierbij is samenw-
erking met je leidinggevende en collega’s van essentieel belang. Als innovator start je met een persoonlijk en indivi-
dueel traject waarin je leert over het waarom, hoe en wat van gepersonaliseerd leren. Vervolgens zal je gedurende het 
schoolontwikkelingstraject handvatten krijgen om gepersonaliseerd leren verder in je team te ontwikkelen. Bij de start 
van de leergang wordt deze opzet in een persoonlijk gesprek met de innovator en zijn/haar leidinggevende nader 
besproken en afgestemd. 

De doelstellingen van de leergang Innovator Gepersonaliseerd Leren zijn vertaald in twee trajecten: een persoonlijk 
traject en een schoolontwikkelingstraject. In het eerste traject staat je persoonlijke ontwikkeling als innovator ten 
aanzien van gepersonaliseerd leren centraal. Vervolgens wordt in het schoolontwikkelingstraject de verbinding gemaakt 
met het onderwijs op je school en het team waarin je werkzaam bent.

Binnen de leergang werken we met het online leerplatform Blackboard. Als innovator ben je hierbinnen lid van de 
leeromgeving ‘Innovator Gepersonaliseerd Leren’. Binnen deze omgeving vind je relevante artikelen, opdrachten 
en overige achtergrondinformatie. De leeromgeving is opgebouwd aan de hand van diverse relevante thema’s, 
zoals zelfsturing, eigenaarschap, motivatie, werken op eigen niveau, docentvaardigheden en formatief evalueren.

Duur
- Persoonlijk ontwikkelingstraject: 24 studiebelastingsuren

Elk van de drie bijeenkomsten van vier uur vraagt vier
uur zelfstudie.

- Schoolontwikkelingstraject: 40 studiebelastingsuren
Elk van de vijf bijeenkomsten van vier uur vraagt vier uur
zelfstudie. Daarnaast werk je als innovator op je school
of in je team aan schoolontwikkeling. Van deze tijdsin-
vestering op je school is op voorhand geen inschatting te
maken, omdat het volledig context gebonden en situatie
specifiek is.

Optioneel
Een op maat begeleidingstraject op je eigen school parallel 
aan of na afloop van het schoolontwikkelingstraject van de 
leergang behoort tot de mogelijkheden.

Data en locatie
De leergang vindt plaats op maandagavond 17.00 - 21.00 
uur bij Saxion in Deventer of Enschede. 
- Persoonlijk ontwikkelingstraject:

Drie bijeenkomsten van 4 uur op 4-3-2019, 25-3-2019 en
1-4-2019

- Schoolontwikkelingstraject:
Vijf bijeenkomsten van 4 uur op 20-5-2019, 17-6-2019,
16-9-12019, 14-10-2019 en 11-11-2019

Investering
De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.250,- per 
persoon. 

1. Persoonlijk ontwikkelingstraject: het waarom, hoe en
wat van gepersonaliseerd leren
Om als innovator je school of team te kunnen begeleiden,
is het van belang dat je beschikt over voldoende kennis
op het gebied van gepersonaliseerd leren. Tijdens dit
traject zit je zelf aan het stuur en kies je een drietal
thema’s waarin jij je wilt verdiepen, omdat dit ontwik-
kelpunten zijn binnen je school of team (de ontwikkel-
punten komen voort uit de scan die je als innovator
uitvoert). De keuze van deze thema’s is dus afhankelijk
van je schoolsituatie. Je kunt denken aan grote over-
koepelende thema’s zoals eigenaarschap of zelfsturing,
maar het is ook mogelijk op heel specifiek te kijken
naar bijvoorbeeld adaptieve oefensoftware of een
(digitale) leeromgeving. Deze thema’s werk je uit met
behulp van een concrete onderzoeksvraag.
De uitwerking presenteer aan je medecursisten en je
schoolteam.

2. Schoolontwikkelingstraject: visie, leiderschap en
teamontwikkeling
Nadat je jezelf als innovator hebt geprofessiona-
liseerd in thema’s die horen bij gepersonaliseerd
leren, ga je met je leidinggevende en collega’s aan
de slag met het vormgeven van gepersonaliseerd
leren in je school of team. Hierbij zijn jullie eigen
visie op gepersonaliseerd leren en de uitgevoerde
scan (uit persoonlijk ontwikkelingstraject) het
vertrekpunt. Afgestemd op deze visie en passend
bij de situatie op je eigen school werken we aan
een ontwikkelingsplan voor het vormgeven van
gepersonaliseerd leren op je school waaraan je
leidinggevende commitment geeft. Tijdens de bij-
eenkomsten van dit traject word je als innovator
van de nodige handvatten, hulpmiddelen en feedback 
ten aanzien van visievorming en teamontwikkeling
voorzien.

Certificering
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat

Incompany
De leergang wordt ook incompany gegeven, waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke wensen 
van de school of organisatie. Indien het aantal betrok-
kenen bij de schoolontwikkeling groot is, adviseren 
wij een incompany traject, omdat je dan met meerdere 
innovatoren te maken hebt. 

Werkveld
Bij de ontwikkeling van deze leergang hebben we ons 
laten adviseren door het werkveld. Leidinggevende en 
docenten uit het po, vo en mbo hebben in de vorm 
van een Raad van Advies meegedacht over de inhoud 
en opzet.

Wat maakt de leergang Innovator Gepersonaliseerd 
Leren bijzonder?
- De leergang is ontwikkeld in nauwe samenwerking

met het Lectoraat Innovatief en Effectief onderwijs.
Hierdoor hebben we gebruik gemaakt van recente en
belangrijke wetenschappelijke inzichten ten aanzien
van onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling
en onderwijskundig leiderschap.

- De combinatie van persoonlijke ontwikkeling en
schoolontwikkeling.

- De verbinding tussen innovator, team en
leidinggevende.

De leergang leidt een innovator op die binnen het 
team of in de school samen met de leidinggevende 
de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren kan be-
geleiden en vormgeven. Zoals de naam al vermoedt, 
heeft de innovator hier een trekkers- en coachende 
rol in.

Aan het einde van de leergang Innovator 
Gepersonaliseerd Leren ben je in staat om:

- werkvormen en theorieën over gepersonaliseerd
leren toe te lichten in je team/school.

- gericht te werken aan de beeldvorming van
teamleden ten behoeve van de realisatie van
gepersonaliseerd leren.

- samen met de schoolleider leiding te geven aan
beleidskeuzes en deze te implementeren in het
primaire proces.

- ontwikkelde praktijkvoorbeelden te vertalen naar
de onderwijspraktijk in je team/school.

 



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 creëren 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 creëren van eigenaarschap en draagvlak in een team (De Caluwé)

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.

Duur: 5 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau:    55 R 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Training  
‘Nieuw Leiderschap’

Inhoud: 
In zes bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan 
het leidinggeven aan een succesvolle schoolorganisatie. Het doelgericht leidinggeven vanuit het idee van 
gedeeld eigenaarschap met een team loopt als een rode draad door deze bijeenkomsten heen. 
Theoretische aspecten en praktische oefeningen komen aan bod.  

De bijeenkomsten worden enerzijds gevuld met presentatie van informatie en theorie. 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 persoonlijk ontwikkelplan dat 
zich gaandeweg de training zal gaan vullen.  

Bijeenkomst 1:  
Visie gerelateerd denken 

Bijeenkomst 2:  
PDSA en eigenaarschap en draagvlak 

Bijeenkomst 3:  
Eigenaarschap en situationeel leiderschap 

Bijeenkomst 4:   
Effectief leiderschap 

Bijeenkomst 5:  
Kwaliteitszorg en borging. 

Bijeenkomst 6: 
Eigen plannen en ontwikkeling deelnemers. 

Doelgroep: Aankomend leidinggevenden 

Duur:  6 bijeenkomsten á 3 uur en 48 uur zelfstudie 

Naam opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau:  



Train de trainer
Je hebt een stevige expertise op het vakgebied taal/lezen, maar hoe zet je die nu om in een interessante 
workshop voor collega’s? En gaat het trainen van volwassenen mij net zo goed af als het lesgeven aan een groep 
kinderen? Of is dit toch van een andere orde? Met dit korte ‘Train de trainer’ 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: ‘Ga ik mijn kwaliteiten met mijn collega’s delen?’   

Programma In vijf bijeenkomsten van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld
Dagdeel 1: Vereiste persoonlijke vaardigheden en leerdoelen 

Dagdeel 2: Didactische werkvormen en het gebruik van hulpmiddelen 

Dagdeel 3: omgaan met weerstand

Dagdeel 4: Hoe pak je een groep; binden en boeien 

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau: 

• Inspelen op groepsprocessen
• het geven van feedback, managen van verwachtingen
• presentatie en uitstraling
• persoonlijke aandachtspunten
• van theorie naar praktijk
• formuleren van SMART- doelen voor jouw training

Wat is er nodig om de doelen te bereiken (theorie, materialen, oefening, praktijk 
• Welke didactische werkvormen kan ik inzetten?
• Activerende werkvormen
• Keuze van de juiste werkvorm
• Keuze van de juiste werkvorm bij het doel van de activiteit
• Uitwerken en toepassen van enkele werkvormen
• Welke hulpmiddelen zijn er nodig en bruikbaar?
• Inzet en gebruik van digitale media

• Weerstand en de U- theorie
• Eerste hulp bij ongelukken
• Omgaan met leerstijlen
• KOLB
• De vertaalslag naar je dagelijkse praktijk

• De Galan inzetten bij een workshop
• Binden en boeien van een groep

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

Naast een theoretische basis krijg je voornamelijk praktijksituaties aangeboden. Na afloop vindt op aanvraag 
een korte evaluatie plaats over de kans op succes voor jou in je rol als trainer.



Finland Studiereis
Ga met ons mee op studiereis naar Finland! In vier dagen ontdek je samen met collega’s uit het primair 
onderwijs en de kinderopvang hoe het onderwijs in Finland georganiseerd is.
Het onderwijs in Finland staat internationaal in de belangstelling. Aan de leerkrachten worden hoge eisen 
gesteld en er wordt gewerkt volgens het principe ‘geen controle, maar sturing’. Daarnaast is het Finse 
onderwijs 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. Onder leiding van onze onderwijsadviseur ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen en 
maak je de vertaalslag naar jouw onderwijspraktijk.

• Je krijgt inzicht in hoe het onderwijs in Finland georganiseerd is.
• Je bezoekt diverse scholen en/of voorscholen, ziet leerlingen en leerkrachten in actie en gaat het

gesprek aan.
• Je krijgt inhoudelijke begeleiding, stelt gezamenlijk diverse doelen op en maakt de vertaalslag naar

jouw dagelijkse praktijk.
• Je krijgt een heerlijk diner uit de Finse keuken aangeboden.
• En natuurlijk is er ruimte om Helsinki te verkennen.

Kortom, de ultieme manier om buiten de eigen landsgrenzen in aanraking te komen met interessante 
praktijkvoorbeelden, te leren van deskundigen én van je reisgenoten.
Bij de Rolf groep gaat er altijd een gespecialiseerde onderwijsadviseur mee die je helpt je leerdoelen vast 
te stellen en de vertaalslag te maken naar jouw dagelijkse praktijk. Een e-learning vooraf en een 
terugkomdag achteraf helpen je om de reis een maximale impact te geven. 

Voor wie?
Leerkrachten, bestuurders en directieleden in het primair onderwijs en de kinderopvang.

Periode: 27 t/m 30 april 2020 
Dagen: 4
Kosten: €1.695,-

In bepaalde gevallen kun je subsidie aanvragen voor de reis, zie ook: www.derolfgroep.nl/ subsidies-voor-
studiereizen.

Kijk voor actuele informatie over de reis op www.derolfgroep.nl/studiereizen en neem contact op met 
events@derolfgroep.nl of 088-4101050 voor meer informatie.

Ga je mee naar Helsinki?



Studiereis Inclusief Onderwijs Oostenrijk
In Oostenrijk leer je alles over inclusief onderwijs. Vertrekpunt is de inclusieve samenleving waarbij het onderwijs 
geen onderscheid maakt in geloof, afkomst of beperking.

Ongeveer 85% van de leerlingen die meer zorg nodig hebben, is dan ook geïntegreerd in regulier onderwijs. De 
regio Steiermark met als hoofdstad Graz heeft al sinds 1985 een voortrekkersrol in deze beweging naar inclusief 
onderwijs. Het motto is: ‘Geef een leerling leeftijdsgenoten, geen lotgenoten’. Iedere klas wordt begeleid door 
twee leerkrachten en bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren. Co-teaching, leren van en met elkaar zijn 
kenmerkend voor dit onderwijs.

Tijdens deze reis ga je ervaren welke mogelijkheden er zijn om passend onderwijs ook echt passend te maken. Je 
brengt een bezoek aan meerdere Volksschuler en een pedagogische academie. Je krijgt zicht op het verschil tussen 
integratie, inclusie en passend onderwijs. De dagelijkse praktijk in Oostenrijk geeft je daarbij inzicht in de 
mogelijkheden. Naast het onderwijs en het pedagogische klimaat maakt de Oostenrijkse cultuur, natuur en keuken 
natuurlijk ook onderdeel uit van deze prachtige studiereis.

• Je bezoekt diverse scholen.
• Je bezoekt een Hogeschool voor Pedagogiek.
• Je krijgt een lezing om meer inzicht te krijgen in de achtergrond en toepassing van passend onderwijs in

Oostenrijk.
• Je krijgt inhoudelijke begeleiding, stelt gezamenlijk diverse doelen op en maakt de vertaalslag naar jouw

dagelijkse praktijk.
• En natuurlijk proef je van de Oostenrijkse keuken en maak je kennis met de Oostenrijkse cultuur.

Kortom, de ultieme manier om buiten de eigen landsgrenzen in aanraking te komen met interessante 
praktijkvoorbeelden, te leren van deskundigen én van je reisgenoten. Bij de Rolf groep gaat er altijd een 
gespecialiseerde onderwijsadviseur mee die je helpt je leerdoelen vast te stellen en de vertaalslag te maken naar 
jouw dagelijkse praktijk. Een e-learning vooraf en een terugkomdag achteraf helpen je om de reis een maximale 
impact te geven. 

Voor wie?
Directieleden, bestuurders, IB’ers en leerkrachten uit het primair onderwijs, masterstudenten Educatie en 
medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Periode: 27 t/m 30 april 2020 
Dagen: 4
Kosten: €1.695,-

In bepaalde gevallen kun je subsidie aanvragen voor de reis, zie ook: www.derolfgroep.nl/ subsidies-voor-
studiereizen.

Kijk voor actuele informatie over de reis op www.derolfgroep.nl/studiereizen en neem contact op met 
events@derolfgroep.nl of 088-4101050 voor meer informatie.

Ga je mee inspiratie opdoen?



Het Nationaal Onderwijs Congres





Effectief leidinggeven, 
op basis van Teach like a champion

Wordt op jouw school de lat hoog gelegd? Wordt er geïnvesteerd om goede leerkrachten echte kanjers te 
laten worden door de training ‘Teach like a champion’? De training ‘Teach like a champion’ 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 gecreëerd kan worden, waarin resultaat en plezier in leren hand 
in hand gaan.  

Een schoolleider kan zijn tijd op verschillende manier besteden, maar hóé besteed je je tijd het meest 
effectief? Hoe kan jouw leiderschap daadwerkelijk bijdragen aan de doelen die je met onderwijs wilt 
realiseren? De training Lead Like a Champion levert excellente schoolleiders op die hun school op een unieke 
wijze leiding geven met effect. Uit de praktijk blijkt dat zij prioriteit geven aan het ontwikkelen, observeren en 
feedback geven aan hun leerkrachten. Belangrijke begrippen hierbij zijn: datagestuurde instructie, 
professionalisering van het team en het scheppen van een schoolcultuur gericht op leren. Maar hóé doe je dat 
en waar haal je de tijd vandaan? In de training Lead Like a Champion leer en ervaar je hoe opbrengstgericht 
leiderschap werkt. 

In vijf dagdelen word je meegenomen in de training die de leerkrachten ook krijgen. Telkens zal daarbij de 
verbinding worden gezocht met de specifieke rol van de schoolleider.  
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 ‘portfolio’, 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.  

In 5 dagdelen zullen onder andere de volgende items aan bod komen: 

• De technieken uit de training van de leerkrachten
• Vertaling van deze technieken naar je school, je team en de werkvloer
• Communicatie en voeren van gesprekken
• Omgaan met feedback en reflectie
• Het versterken van de professionele cultuur
• Kwaliteitszorg; het borgen van het geleerde
• Schoolcultuur - Gericht op leren, met alle betrokkenen
• Het aansturen van het team

Duur: 5 bijeenkomsten á 3 uur 

Naam opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep 

Niveau:  

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Coachend Leiding geven - Basis 
De training Coachend Leidinggeven is ideaal voor leidinggevenden die het beste uit hun medewerkers én zichzelf 
willen halen. Coachend leidinggeven is geen truc of techniek, maar een attitude.  Als coachend leidinggevende 
werk je vanuit vertrouwen en committent.  
Je richt je op:
• Het vergroten van eigenaarschap van de medewerker voor zijn inhoudelijke en ontwikkel

resultaten.
• Het verbinden van ambities en kwaliteiten van de organisatie en de medewerkers
• De persoon en zijn leerthema’s
• Het scheppen van voorwaarden om het zelfsturend vermogen te vergroten

Gebruik maken van de kennis en skills van medewerkers en deze in te zetten bij het behalen van alle 
organisatiedoelen.      Ook ga je aan de slag met feedback geven, confrontaties aangaan en brengen we 
samen je sterke en zwakke punten als leidinggevende in beeld.
Coachend leidinggeven of coachend leiderschap leer je vooral door het te doen en te ervaren. In de tussenliggende 
perioden ga je in de praktijk aan de slag met persoonlijke ontwikkelpunten. 
In de trainingsdagen zal op twee momenten gewerkt worden met een trainingsacteur.  Dit oefenen van situaties 
met een trainingsacteur zal worden ingezet ter verdieping van jouw leerproces en ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze training:

• Basishouding van een leidinggevende (team)coach
• Dilemma’s  Coachen en Leidinggeven
• Werken vanuit Potentieel
• Dynamisch contact en verbinding
• Gesprekscyclus
• Effectieve communicatie
• Krachtige vragen
• Confronterend Coachen
• Tegenstellingen en weerstand
• Reflectieve dialoog, motiverende gespreksvoering
• In beweging krijgen

Duur: Dit is een vijfdaagse training 

Doelgroep: leerkrachten en IB

Opleider: de Rolf groep

Niveau: 



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 langskomt… 

Een manier om feedback op de schoolontwikkeling te krijgen is een audit door een trainer van 
de Rolf groep. 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:  
10.00-10.30 uur: 
10.30-11.00 uur: 
11.00-12.30 uur: 
13.00-14.30 uur: 
14.30-15.30 uur: 
15.30-17.00 uur: 

lesobservaties 
gesprek met leerlingen groepen 6-7-8  
gesprek met coördinator sociale veiligheid 
gesprek met intern begeleider 
gesprek met directie 
gesprek met diverse leerkrachten 
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 de Rolf Groep. 

Duur: n.t.b. 

Opleider: Sylvida

Niveau: 



Aan de slag met SPP 
De juiste mensen, op de juiste plek, op het juiste moment. Kan jouw organisatie met 
het huidige personeel haar ambities waarmaken? Ook nog over een paar jaar? 
Hoeveel medewerkers zijn daarvoor nodig, met welke kennis, vaardigheden en 
gedrag?  
Het klinkt heel logisch, maar hoe zorg je ervoor dat dit ook lukt? 

Sylvida kan jullie organisatie hierin begeleiden. Sylvida is jullie sparringpartner en 
adviseur. Maar jullie voeren het zelf uit en blijven zelf aan zet zodat het een eigen 
proces wordt en de te varen koers jullie eigen koers wordt. Op deze manier haal je het 
meest optimale uit de proces en borg je ook de uitvoering in de toekomst. 

Wat biedt Sylvida? 
Voorgesprek om informatie te vergaren zodat het proces zo goed mogelijk aansluit
bij jullie wensen en het maatwerk wordt.
Analyse van de reeds ingezette acties binnen jullie organisatie o.b.v. aangeleverde
data. Wat valt op, waar zitten de knelpunten en wat is haalbaar?
Presentatie aan managementteam over SPP en evt. analyse met plan van
aanpak/werkwijze (1 dagdeel).
20 uur aan begeleidingsgesprekken
6 maanden digitale en telefonische begeleiding
Na 3 maanden een evaluatiegesprek van max. 2 uur. Hoe verloopt het proces, waar
zitten nog knelpunten, welke successen zijn er al behaald, moet er nog bijgestuurd
worden.
Na 6 maanden terugkoppeling over de stand van zaken en afronding
begeleidingstraject

Duur: Nader te bepalen 

Opleider: Sylvida

Niveau: 



Workshops CAO PO (individueel 
of in groepsverband)

Tijdens deze workshop neem ik je mee op reis door de geldende cao. Ik vertel je meer 
over alle onderwerpen die beschreven staan, licht deze toe met praktijkvoorbeelden 
en informeer over bijzonderheden. 

De workshop is bedoeld voor medewerkers op een HR-afdeling, leidinggevenden en 
bestuurders.  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: Sylvida 

Niveau: 



Workshop: Het nut van Strategische 
Personeelsplanning (SPP)

SPP kan een heel mooi middel zijn om te koppelen aan je organisatiedoelen, je meer-
jarenformatiebeleid 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. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: Sylvida 

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

• contacten met ouders; Gesprekken voeren over functioneren

• theorie en praktische oefening Transactionele analyse

• eigen rol en die van anderen Teamrollen Belbin

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

Duur: 6 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Duurzame inzetbaarheid 

Vanwege de krimpende arbeidsmarkt heeft elke organisatie er belang bij extra stil te staan bij de in- door- en 
uitstroom van medewerkers. Hoe vind je de juiste mensen en – belangrijker nog- hoe verduurzaam je de 
inzetbaarheid van de medewerkers die je al in huis hebt? Mensen maken de organisatie, de menselijke maat is 
echter soms ver te zoeken. Dit alles gaat over selectiebeleid, strategische personeelsplanning, 
vitaliteitsmanagement en ……als dat niet voldoende gewerkt heeft, verzuimbeheer. DI is een overkoepelend 
thema dat al deze aandachtsgebieden verbindt. Zowel 
werkgever als werknemer hebben hierin hun verantwoordelijkheid. 

In de praktijk blijkt dat het faciliteren en stimuleren van zelf-regie de sleutel is als het om DI gaat. Dit sluit ook aan bij 
de tendens van zelfsturende teams in de zorg en de werkverdelingsplannen in het primair onderwijs die scholen 
vanaf 2019 zelf hebben te maken. Maar…niet elke medewerker zit te wachten op meer zelf-regie en wat doe je dan 
als HR? De PvA biedt vanuit arbeidspsychologisch perspectief hiervoor een Masterclass aan. 

Op inspirerende wijze wordt in deze masterclass, aan de hand van een systemisch georiënteerd Zelf-regiemodel, 
stilgestaan bij welke mogelijkheden je als HR hebt om te komen tot jouw gewenste situatie als het over DI gaat. Dit 
model biedt handvatten om een veelzijdig maar daardoor ook vaag en abstract thema als DI handen en voeten te 
geven en … er extra werkplezier door te krijgen :). Zowel op organisatieniveau als binnen teams en in gesprek met 
individuele medewerkers is dit model toepasbaar, blik verruimend en lekker concreet. 

Per bijeenkomst wordt er een thuiswerkopdracht aangereikt. 
Tijdens de masterclass is er ook ruimte om zelf casuïstiek in te brengen. De masterclass wordt afgesloten met het 
opstellen van een eigen DI-plan in het kader van “Laat zien wat je wilt zien”. 

 Dagdeel 1: Opstart, wat is DI, wettelijk en juridisch kader DI, uitleg zelfregie-model 
Dagdeel 2: Hoe verduurzaam je inzetbaarheid concreet(I)? 
Dagdeel 3: Hoe verduurzaam je inzetbaarheid concreet (II)? 
Dagdeel 4: Wat is een duurzaam inzetbaarheidsplan? Hoe maak je dat concreet voor jezelf? 
Dagdeel 5: Welke focus biedt jouw organisatie rond DI, welke koers(-aanpassing) is er nodig? 

Duur: 5 bijeenkomsten 

Opleider: Sylvida 

Niveau: 



Verzuim aanpakken 
Met een goede aanpak wordt verzuim zichtbaar, bespreekbaar en kan het aantal verzuimdossiers terug 
gedrongen worden. Hoe manage je verzuim binnen je organisatie. Moet je pas ingrijpen als er sprake is 
van een hoog verzuimpercentage, een hoge meldingsfrequentie of een hoge gemiddelde verzuimduur? En 
wat zeggen deze gegevens eigenlijk? 

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook bij een effectieve aanpak van verzuim. Analyseer je 
verzuimgegevens, haal knelpunten boven water, ga met een gedegen plan van aanpak aan de slag en neem 
de tijd. Een beleidsplan veranderen neemt niet zo veel tijd in beslag, maar het omturnen van 
verzuimdossiers heeft gewoon meer tijd nodig. Immers, je kan niet zomaar bestaande dossier sluiten door 
gewijzigd beleid. Maar door gewijzigde plan van aanpak op te zetten en een startmoment te kiezen waar je 
als organisatie met z’n allen achter staat is een goed begin.  

Sylvida kan jullie organisatie hierin begeleiden. Sylvida is jullie sparringpartner en adviseur. Maar jullie 
voeren het zelf uit en blijven zelf aan zet zodat het een eigen proces wordt en de te varen koers jullie eigen 
koers wordt. Op die manier haal je het meest optimale uit de verzuimbegeleiding en borg je ook de 
uitvoering in de toekomst. 

Wat biedt Sylvida? 
Voorgesprek om informatie te vergaren zodat het proces zo goed mogelijk aansluit bij jullie wensen en
het maatwerk wordt.
Analyse van het verzuim binnen jullie organisatie o.b.v. aangeleverde data. Wat valt op, waar zitten de
knelpunten en wat is haalbaar?
Advies over het gehanteerde verzuimbeleidsplan en protocol.
Presentatie van de analyse met plan van aanpak/werkwijze (1 dagdeel).
20 uur aan begeleidingsgesprekken met leidinggevenden/casemanagers *
6 maanden digitale en telefonische begeleiding.
Na 3 maanden een evaluatiegesprek. Hoe verloopt het proces, waar zitten nog knelpunten, welke
successen zijn er al behaald, moet er nog bijgestuurd worden.
Na 6 maanden terugkoppeling over de stand van zaken en afronding begeleidingstraject.

Duur: Nader te bepalen 

Opleider: Sylvida

 Niveau: 



Workshop: Verzuim, wat moet je 
ermee en hoe blijf je het voor? 

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, 
 

 

 
 

 zodat de 
workshop hier zo goed mogelijk op aansluit. Je gaat dus altijd naar huis met een voldaan gevoel. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: Sylvida 

Niveau: 



Professioneel pedagogisch coach 

In de training ga je coaching vaardigheden ontwikkelen zodat je als coach in de kinderopvang 
de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers kunt vergroten. 
Naast de kennis over coachen ontwikkel je jezelf als coach. Door de coaching instrumenten en 
technieken te gaan oefenen in de praktijk en hierop te reflecteren leer je waar jouw krachten 
liggen en welke vaardigheden je nog kunt ontwikkelen. We maken de vertaling van theorie 
naar praktijk waardoor jij in je professionaliteit als coach zal groeien!

De branche- erkende scholing wordt afgerond met een certificaat op het terrein van coaching.

Inhoud

Dag 1    Ken jezelf , Contact en Communicatie  
Dag 2    Ken je Coachee, Omgaan met Belemmeringen
Dag 3    Stimuleren tot beweging
Dag 4    Plannen maken, de wereld in als Coach!

Iedere deelnemer maakt met het competentieprofiel zijn eigen ontwikkeling als coach zichtbaar in 
een persoonlijk portfolio. De reflectieverslagen, geluidsopnamen (met toestemmingsformulier) 
praktijkopdrachten of gespreksverslag van de individuele coaching worden verzameld in het 
portfolio. 

Duur: 4 bijeenkomsten

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 

Bij deze training is de inzet van onze trainingsacteur van meerwaarde. 
Je oefent jouw praktijksituatie met de acteur. Daardoor ervaar je hoe je de theorie uit deze training 
in jouw praktijk kunt toepassen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 



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 verde      r 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. 

 



Kritisch reflexief 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 collega’s 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 collega’s 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 hiërarchische 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).

 



Audit 
De kracht van een ééndaagse audit! 

Elke school werkt aan onderwijskwaliteit; die doet ertoe!  
Wij gaan voor beter, vanuit ambitie, passie, onderwijservaring en expertise. 

Weten waar je staat, welke kansen je creëert en met het team ontdekken waar de focus kan liggen 
vanuit het hoofdthema "Zicht op ontwikkeling". Het antwoord hierop krijgen is de kracht van onze 
audit in het primair onderwijs! 

De uitgangspunten van onze audit zijn 
uiteraard de (vernieuwde) inspectiekaders. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een school 
specifieke kijkvraag toe te voegen b.v. visie en 
koers, de school in beeld of het pedagogisch 
klimaat. Zo is er tijdens de audit ook de ruimte 
voor het laten zien en ervaren van de eigen en 
unieke parel van elke school. 

Hiermee krijgt elke school de kans zich te 
presenteren en de deze ontwikkeling zichtbaar 
te maken. 

Bij de audit gaan we uit van de onderzoeksvraag van de school. Waar wil het team een antwoord op 
hebben? Wij kijken naar wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Wij geven met 
concrete voorbeelden, vanuit het waarderend oordelen, de waarnemingen van de dag terug. Met de 
aanbevelingen uit de rapportage kan elk team aan de slag. 

Want zeg eerlijk; elke school gunt de kinderen en team toch: 
vanuit objectiviteit een waarderend oordeel met concrete aanbevelingen
korte reflecties tussendoor op de audit dag
een visuele presentatie met 1e terugkoppeling aan het einde van de dag
ruimte voor beredeneerd afwijken
professionals die juist out of the box expertise meenemen

 Wie durft? 
Wil jouw school zichzelf kritisch de maat meten door het benutten van externe expertise bij een interne audit? 
Neem contact op voor een oriënterend gesprek om maatwerk te ontdekken en een stap voorwaarts te zetten! 
Kijk op www.movimenti.nl, mail naar lidwienkok@movimenti.nl of bel voor meer maatwerk met Lidwien op 06 
- 47080525

 



Onderwijsinnovatie. 
Onderwijs van de toekomst voor kinderen van nu! 

Hebben jullie als team in het PO, SO of SBO inspiratie nodig? Willen jullie een onderwijsvernieuwing verkennen, 
ontdekken, starten of implementeren? Eén ding weet ik zeker, laat jouw lef zien om het verschil voor morgen 
te maken! 

Ik heb ervaring om een team mee te nemen in 
out of the box denken!  

Mijn uitdagende samenwerking met het 
ministerie van OCW en de onderwijsinspectie 
als projectschool "andere onderwijstijden" 
heeft mij geleerd hoe ik met een team 
vernieuwingen vorm geef en betekenisvol 
maak. 

Pijlers kunnen zijn: 
 
 
 

ouders echt samenwerken waarbij je elkaars talent en 
expertise kent  

 
 
 

ste-eeuwse vaardigheden in je dagelijks aanbod
Van dagdeel tot meerdaagse 
In een oriënterend gesprek verkennen we de vraag vanuit de directie/het team en wordt duidelijk welke 
tijdsinvestering dit vraagt. Er volgt dan een maatwerk offerte die past als een jas! 

| Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op www.movimenti.nl, mail naar lidwienkok@movimenti.nl of bel voor meer maatwerk met Lidwien op 06 
- 

 



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 creëren 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
daltoncoördinator daartoe de ruimte voor geven;
Competent zijn in het dalton ondernemerschap;
In staat zijn om samen met de daltoncoördinator een daltonvisitatie voor te bereiden.
De daltoncoördinator 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 één 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.  

 



Herregistratie Schoolleidersregister PO 
Deze cursus is bedoeld voor (adjunct)directeuren die zich willen her registreren bij het 
Schoolleidersregister PO. De cursus wordt incompany uitgevoerd. 

De bijeenkomsten 
Elk thema bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur. De eerste vier bijeenkomsten zijn gericht 
op uitwisselen en verdieping van kennis gekoppeld aan de eigen praktijk en gericht op de 
verbeteractie/presentatie zoals geformuleerd door de deelnemer.  Uitgangspunt voor 
verdieping op het thema zijn de eigen geformuleerde leerdoelen naar aanleiding van de 
uitslag van de zelfdiagnose op het onderhavige thema. Uiteraard moeten deze leerdoelen 
aansluiten bij de cursusdoelen. Er wordt interactief gewerkt waarbij telkens de koppeling 
wordt gemaakt tussen theorie, de eigen praktijk en wat dat betekent voor de directeur zelf. 
De laatste bijeenkomst staat in het teken van presentatie en beoordeling.  

Doel 
Herregistratietraject vanuit de thema’s herregistratie. 

Programma 
Indeling van de eerste vier bijeenkomsten: 

Eerste uur inbreng kennis, vragen vanuit de voorbereiding van de deelnemers en
verdieping met betrekking tot de aangeboden literatuur.
Tweede uur casuïstiek van de directeuren koppelen aan de ingebrachte kennis met
als doel dat ieder eigen ontdekkingen verwoordt /expliciteert voor de eigen praktijk
met betrekking tot het gekozen thema.
Derde uur de verwerking van de casuïstiek naar de eigen geformuleerde leerdoelen
en de cursusdoelen.

Indeling vijfde bijeenkomst: 
Iedere directeur presenteert plan/opbrengst/ontwikkeling voor de eigen organisatie
en verbindt deze ontwikkeling met eigen geformuleerde leerdoelen n.a.v. de
zelfdiagnose en cursusdoelen voor het thema.

Elke directeur wordt beoordeeld door peers en docent op zijn/haar aangetoonde 
ontwikkeling op de geformuleerde leerdoelen. 

Studieduur 30 SBU 
Je ontvangt een certificaat waarmee registratie bij het Schoolleidersregister PO mogelijk is. 

 



Coaching on the job; jij staat centraal! 

Coaching is een krachtig instrument om samen te kijken waar je staat, waar de kansen liggen en wat jij nodig 
hebt om een stap voorwaarts te zetten. 
Mijn vragen en reflectie zetten jou echt tot denken. 
Integriteit, uitdagen, humor en vertrouwen zijn kernwaarden waar vanuit wij samen optrekken. 

Coachen is een prachtige manier om ieder mens 
bewust te maken van zijn communicatie en gedrag. 
Transactionele Analyse (TA) is de basis van mijn 
communicatie.. 

Openheid, willen onderzoeken, kritisch reflecteren, 
aanmoedigen, spiegelen en confronteren wisselen 
elkaar in ons gesprek af. 
Beeldcoaching kan een verhelderend onderdeel zijn. 

Coaching is een begeleidingstraject waarbij ik ondersteuning bied om in een bepaalde situatie beter te 
functioneren of om een taak beter te volbrengen. We werken aan persoonlijke leerdoelen die een bijdrage 
leveren aan jouw professionaliteit. 
Coaching is geschikt voor iedereen die een stap wil zetten in de persoonlijke ontwikkeling. 

Bij supervisie reflecteren we op de de eigen werkstijl. We onderzoeken vaste patronen en gaan op zoek naar 
diepere overtuigingen en motieven die interacties sturen. We ontdekken patronen en zoeken naar meer 
passende alternatieve. 
Supervisie levert leidinggevenden, (startende) directeuren of MT-leden meer duurzaam inzicht en keuzes in 
hun eigen handelen. 

Bij intervisie doen we een beroep op iedereen die deelneemt. Er wordt actief meegedacht over persoonlijke- 
en functiegebonden vraagstukken. Vooral maken we afspraken over doelstellingen, spelregels en werkwijze.
Intervisie is een groepsdynamische wijze van coachen die uitermate geschikt is voor (deel-)teams, 
bouwcoördinatoren, MT-leden, unitleiders of IB-ers.. 

Of wil jij groeien in jouw autonomie en je verder ontwikkelen in wie jij bent als leider? 
Coaching is maatwerk; samen bespreken we hoe de coaching eruit ziet qua tijdsinvestering, frequentie en 
kosten. 

 



Flexibele onderwijstijden? Het mag, kan én werkt!

Scholen werken steeds vaker vanuit de ambitie om meer maatwerk te bieden. 
Wat betekent dit dan voor het onderwijs? 
Hoe zien jullie de flexibilisering van de maatschappij versus de rol van de 
school? 
Ben je benieuwd hoe de invoering van meer maatwerk geco mbineerd kan 
worden met de ruimte die de wet biedt qua flexibilisering van de onderwijstijd?

Mijn jarenlange samenwerking met 
het ministerie van OCW en  
onderwijsinspectie als projectschool 
"andere onderwijstijden" heeft mij als 
directeur geleerd hoe ik met een 
team, ouders en kinderen  deze 
ruimte in de wet betekenisvol heb 
benut voor kwalitatief onderwijs.

Onderwijs is leren van en met elkaar, 
dus wie wil hierover meer ontdekken?

|  Van dagdeel tot meerdaagse tot verandertraject
In een oriënterend gesprek verken ik met jullie welke inspiratie workshop en/of 
verandertraject wenselijk en mogelijk is. Wat is jullie stip op de horizon en wat 
betekent dit onderwijskundig en organisatorisch?  
Samen krijgen we duidelijk welke tijdsinvestering dit vraagt. 
Er volgt dan een maatwerk offerte die past als een jas!

 



Aan de slag met de professionele leergemeenschap! 

Hebben jullie als team in het PO, SO of SBO een sprankje vuur nodig? Willen jullie groeien als professionele 
leergemeenschap en zijn jullie benieuwd wat dit van een ieder vraagt? 

Wij hebben een super gave teamtraining ontwikkeld. 

Op dag één is er echt alle aandacht om met elkaar te 
ontdekken wat er wordt verstaan onder een 
professionele cultuur. Welke kaders zijn of worden 
ieders referentie? Welke slogan past er op jullie 
organisatie? Wat betekent dit dan voor alle 
teamleden en hoe verbindt een ieder zich hieraan? 

Daarna onderzoeken we de successen en de kansen 
vanuit die slogan. Welke kiest het team uit om het 
succes te vieren? En welke krijgt een vervolg? Wat 
levert dit jullie op? Wat verwachten jullie van elkaar 
en hoe spreken we elkaar aan op dat wat we zien? 

De opbrengst van deze dag is een helder kader van 
jullie professionele cultuur met waarderende kansen 
voor een vervolg. 

Optionele vervolgen kunnen zijn in dagdelen/dagtraining 

- Het ontmoeten van elkaar; wie ben ik, wie ben jij en wie zijn wij? Hoe zichtbaar zijn ieders 
talenten en ontwikkelkansen? Waar zijn we als team goed in, wat kan er beter en wat moet 
er beter?

- Daadwerkelijk grenzen met elkaar verleggen en samenwerken vanuit vertrouwen. Hoe zit dit 
in ons team en wat valt er met elkaar te doen? Wat is jouw bijdrage aan een veilig 
leerklimaat?

- Feedback geven en ontvangen van je collega's n.a.v. casussen uit jouw dagelijkse praktijk in 
deze intervisie, wil je echt van en met elkaar leren?

| Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op www.movimenti.nl, mail naar lidwienkok@movimenti.nl of bel voor meer maatwerk met Lidwien op 06 
- 47080525

 



Leergang Professioneel omgaan met ouders 
Dit uitgekiende train-de-trainer-programma is de 
routekaart naar succesvolle ouderbetrokkenheid 

De ambitie is om alle ouders succesvol te betrekken. Waarom? Welk kind verdient het dat school en 
ouders niet schouder aan schouder staan? Geen enkel kind toch! 

De Glans-techniek (2013) vormt de rode draad in dit programma. Deze techniek blijft zich verdiepen 
en ontwikkelen. Doordat we onze praktijkervaring met het trainen van ruim 190 scholen blijven 
combineren met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.  

Dit uitgekiende train-de-trainer-programma is de routekaart naar 100% succesvolle 
ouderbetrokkenheid. Dat wil zeggen dat elke ouder elk jaar opnieuw succesvol betrokken is en blijft 
de bij schoolontwikkeling van zijn of haar kind.   

Inhoud 

De route gaat langs piketpaaltjes die de letters van de Glans-techniek representeren: 

De G staat voor  je Grondhouding

De  L staat voor de doorgaande Lijn in de contacten met ouders

De A staat voor de Ambitie

De N staat voor Naast elkaar samenwerken

De S staat voor Systeem, van samen leren en van meten = weten

De route bestaat uit drie leergangen: 

1. In de eerste leergang ga je de Glans-techniek gebruiken en met je team de techniek op maat
maken van de school

2. In de tweede leergang veranker je de Glans-techniek in het DNA van jullie schoolcultuur
3. In de derde leergang ga je succesvol samenwerken met de voor jullie school uitdagende ouders

Elke leergang krijgt het team een communicatietraining op maat.

 



De Glans-techniek bespaart je tijd en moeite. Iedere train-de-trainer-bijeenkomst krijg je die training, 
waardoor je de teamsessie in de school tot een inspirerende bijeenkomst maakt.  
Het implementatieproces van de Glans-techniek in je school is het tweede belangrijke onderdeel van 
de bijeenkomsten. Je meet bij de afsluiting van een leergang hoe ver je bent en we bepalen samen 
de doelstellingen voor de volgende fase. 

Resultaat 
Het resultaat van leergang 1:  

Je weet waar het glanst en waar het dof is

Je hebt het gewenste eindresultaat verwoord en de route ernaar toe bepaald

Je bent direct professioneler gaan samenwerken met ouders

Het resultaat van 100% succesvolle ouderbetrokkenheid 

Kinderen floreren en ieder kind behaalt zijn persoonlijke record

Ouders zijn ambassadeur van de school

Het team heeft een professionele uitstraling en werkt met ouders samen vanuit een missie

Werkwijze 
Dit train-de-trainer-programma is speciaal ontwikkeld voor een groep van 5 tot 8 scholen. Iedere 
deelnemende school stelt een 'Expertgroep Ouderbetrokkenheid' samen, die de Glans-techniek in de 
eigen school implementeert. De leden van deze (5 tot 8) expertgroepen volgen samen het train-de-
trainer-programma. 

Iedere leraar krijgt een persoonlijke toegang tot het online deel van het blended learning programma 
'Ouderbetrokkenheid: zo maak je er een succes van!'. Om de twee maanden staat er voor alle 
deelnemers een nieuwe aflevering klaar, waarmee je zelf of met een collega de teamsessies 
voorbereid. Dit programma herbergt een grote variatie van werkvormen zoals filmpjes, quizzen, 
hand-outs, reflectieopdrachten, meetinstrumenten en een bibliotheek met achtergrondinformatie. 

Je kunt de Glans-techniek ook alleen met je eigen team implementeren. 

 



Leergang Professionele leergemeenschap 
en omgaan met verschillen 

Schoolgemeenschappen bestaan uit een bonte verzameling van teamleden, kinderen en hun ouders. 
Er kunnen grote onderlinge verschillen zijn, in sociaal-culturele achtergrond, leeftijd, intelligentie en 
behoefte aan zorg of begeleiding. Juist vanwege de verschillen, kun je veel van elkaar leren.  
Dit uitgangspunt vormt de basis voor een professionele leergemeenschap. Je werkt hierin doeltreffend 
samen als team aan de ontwikkeling van de kinderen, en staat schouder aan schouder met ouders. 

In deze driedaagse training wordt het onderwerp 'omgaan met verschillen' uitgediept, in combinatie 
met het ontwikkelen van een krachtige professionele leergemeenschap. Het vertrekpunt is dat de 
teamleden bij zichzelf en elkaar beginnen. Zo krijgen ze begrip en oog en oor voor diversiteit en leren 
ze hier authentiek mee omgaan. 

Inhoud 

Voor jou als schoolleider is het belangrijk dat je een heldere visie hebt op de verschillende vormen 
van diversiteit in jouw team, bij leerlingen en ouders. Het is de kunst deze visie te vertalen naar de 
praktijk van alle dag en de teamleden zo aan te sturen dat zij deze verschillen kunnen hanteren. Juist 
omdat teamleden een verschillende achtergrond, kwaliteiten en ervaringen hebben, kun je veel van 
elkaar leren. Dit uitgangspunt vormt de basis voor een professionele leergemeenschap. 

Dag 1  Verschil mag er zijn! 

Je onderkent het belang van het professioneel omgaan met verschillen
Je hebt inzicht in de kenmerken van de vier generaties die samen werken in het
onderwijs
Je weet welke stijl van leidinggeven nodig is voor het omgaan met verschillen en het
vormen van een professionele leergemeenschap en wat dit vraagt van leerkrachten
Je formuleert een ontwikkelopdracht voor jouzelf en je teamleden

 



Dag 2  Storing? Oplossen! 

Je probeert strategieën uit om verschillen met teamleden te overbruggen
Je ontdekt hoe je op een professionele manier storingen probleemoplossend bespreekt,
in één-op-één gesprekken en binnen je team
Je wordt getraind in het aangaan van een professionele dialoog
Je leert hoe je jouw teamleden verantwoordelijkheid voor de professionele
leergemeenschap kunt laten nemen

Dag 3  Jouw school: een professionele leergemeenschap? 

Je ervaart verschillende manieren ervaren om te werken aan/in een professionele
leergemeenschap
Je weet welke vaardigheden hiervoor nodig zijn en hoe dit aansluit bij jouw profiel
Je presenteert jouw portfolio en krijgt en verwerkt feedback daarop

Resultaat 
Je vergroot je mensenkennis en krijgt inzicht in verschillen en overeenkomsten van mensen in
hun werk.
Je weet hoe je de waarde van diversiteit aan jouw team overbrengt.
Je kunt leraren effectief aanspreken op hun manier van omgaan met verschillen in de klas.
Deze inzichten zijn in je eigen praktijk getoetst, omdat je in jouw school leiding geeft aan een
verandertraject rond dit onderwerp.
De cultuur in je school is verrijkt.
Je weet zelf met verschillen om te gaan, kent de kracht ervan, wanneer ieder zich kan uitspreken,
welke diepgang dat met zich meebrengt.
Je kunt bruggen bouwen tussen verschillende subgroepen.
Je kent vier vormen om een Professionele Leergemeenschap te ontwikkelen in jouw school en
ontdekt welke bij jou en je team past.
Door te werken aan een Professionele Leergemeenschap help je jouw team zich te
professionaliseren en een lerende organisatie neer te zetten.
Je hebt inzicht in de essentie van het begeleiden van een veranderproces, het motiveren van
collega’s, het omgaan met weerstand en het borgen van behaalde successen.

 



Leergang Persoonlijk leiderschap 
“Overwinningen op jezelf gaan altijd vooraf aan overwinningen in het sociale 

domein. Je kunt dat proces niet omdraaien. Net zo min als je de oogst kunt 
binnenhalen voordat je gezaaid hebt.” (Covey 

Deze leergang is geschikt voor elke directeur die de ambitie heeft zijn persoonlijk leiderschap verder 
te ontwikkelen, om daarmee binnen de eigen school merkbare resultaten te boeken. Wanneer je 
eraan toe bent een paar stappen voorwaarts te zetten, je wilt openstellen voor nieuwe inzichten en 
zin hebt je theorie eigen te maken – vooral gebaseerd op de ideeën van Stephen Covey – is deze 
opleiding iets voor jou. 

Inhoud 

Dag 1 Wees proactief en begin met het einde voor ogen 

Je maakt kennis met de opzet van het thema persoonlijk leiderschap aan de hand van de zeven
eigenschappen van Covey
Je ontdekt de kracht en het belang van pro-activiteit in relatie tot je vitale thema
Je ontdekt je eigen paradigma als het gaat om leidinggeven, wat is hiervan rationeel en wat is
irrationeel (het gedachtegoed van REM en van de TA is hierin verwerkt)
Je ontdekt en verwoordt wat je als schoolleider wilt bereiken voor je school met je team, wat je
drijfveren zijn. Je ontwikkelt een helder beeld van de realisatie van je vitale thema in je school
Je verbindt dit vitale thema met waar je voor staat en wat je motiveert

Dag 2 Begin bij het begin en zeven manieren om leiding te geven 

Je leert de essentie en de beperking van timemanagement kennen
Je ontdekt hoe je focus en richting houdt zodat je aan de wezenlijke zaken toekomt
Je ervaart je competentie als het gaat om het managen van je tijd
Je ontdekt welke aspecten van intrapersoonlijke competentie je kracht zijn en welke aspecten om
ontwikkeling vragen
Je oefent in coachend leidinggeven
Je ontdekt welke van de zeven leiderschapsstijlen bij jou en bij je school passen

 



Dag 3 Win-win en begrijp eerst, voordat je begrepen wilt worden 

Je ontdekt wat denken en handelen in win-win van je vraagt
Je ervaart het effect op anderen van jouw communicatieve profiel
Je traint in win-win in voor jou lastige gesprekken
Je traint luister- en spreekvaardigheden
Je ontdekt het belang en het effect van luisteren en de verschillende aspecten en manieren ervan
Je ontdekt hoe je ruimte geeft én ruimte neemt

Dag 4 Werk synergetisch en afsluiting interpersoonlijke competentie 

Je ontdekt hoe je naar mensen kijkt en kunt kijken
Je leert hoe je onderlinge verschillen kunt benutten om tot betere resultaten te komen
Je ontdekt welke elementen van de zeven leiderschapsstijlen je gebruikt
Je verwoordt welke aspecten van interpersoonlijke competentie om verdere ontwikkeling vragen
Je bekwaamt je in coachend leidinggeven en het geven van inspirerende c.q.
ontwikkelingsgerichte feedback

Dag 5 Portfolio en houd de zaag scherp 

We staan stil bij de doorgemaakte ontwikkeling
Je rondt af en verwoordt wat je nog verder wilt en/of kunt ontwikkelen
Ieder presenteert haar/zijn manier om de zaag scherp te houden
We sluiten de opleiding feestelijk af en vieren de behaalde successen

Resultaat 
Je hebt je persoonlijk leiderschap ontwikkeld

Je hebt inzicht in verschillende leiderschapsstijlen en ontdekt welke elementen je passen

Je hebt je persoonlijk leiderschap getoetst aan je team en de praktijk van alle dag

Je kunt je team analyseren als feedback op je stijl van leidinggeven

 



Leergang Ouderbetrokkenheid: zo maak je er een succes van! 

Voor schoolteams die van ouderbetrokkenheid een succes willen maken 

Een gewetensvraag: 

Welk kind in je school verdient het dat de leraar en diens ouders niet samenwerken? 

Met dit uitgekiende programma 'Ouderbetrokkenheid: zo maak je er een succes van!' ga je op weg naar 100% 
succesvolle ouderbetrokkenheid. Dat betekent dat elke leraar met elke ouder, ieder jaar opnieuw succesvol 
samenwerkt. Essentieel omdat kinderen - zo leert onderzoek - zich juist dan maximaal ontwikkelen.  

Glanzende driehoeken met de Glans-techniek 

Het is gebaseerd op de Glans-techniek. Een bewezen methode voor ouderbetrokkenheid, gebaseerd op uitgebreid 
literatuuronderzoek en het trainen van ruim 200 scholen. Het bespaart tijd, voorkomt onnodig gedoe en werkdruk 
en creëert helderheid voor ouders en leraren. 

Blended learning: slim leren 

De leergang is een blended learning programma: een slimme combinatie van online leren en offline trainen. Ieder 
leert zo online in zijn eigen tijd en tempo en het bespaart kosten. De onderwerpen die verdieping vragen, worden in 
face-to-face training geleerd of gezamenlijk als team behandeld tijdens uitgestippelde bijeenkomsten. 

Inhoud 

Het volledige programma bestaat uit drie leergangen. 
Je bepaalt bij de afsluiting van elke leergang hoe je verder wilt, zo blijft het traject aansluiten op jullie voortgang en 
leerproces. 

In de eerste leergang ga je meteen de Glans-techniek gebruiken en op maat maken van jouw school
In de tweede leergang veranker je de Glans-techniek in het DNA van jullie schoolcultuur
In de derde leergang ga je succesvol samenwerken met de voor jullie school uitdagende ouder

De opzet van de routekaart 

De 5 letters van de GLANS-techniek vormen samen de routekaart naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid. 

De G staat voor je Grondhouding
De L staat voor de doorgaande Lijn in de contacten met ouders
De A staat voor de Ambitie
De N staat voor Naast elkaar samenwerken
De S staat voor Systeem, van meten en samen leren

Als alle ingrediënten tiptop op orde zijn, blijft elke ouder 8 jaar lang succesvol betrokken.

Elke leergang begint met een kick-off voor het team, voor elke letter is er 1 online les. 
Het team krijgt een training op basis van eigen leervragen. Je sluit elke leergang af met de vraag: hoe ver zijn we en 
hoe willen we verder?  

 



De stappen voor de directeur 

Stap 1 Het startgesprek met de directeur. We verwoorden de gewenste resultaten en vertalen dit naar de leergang. 
We bespreken de functie van de regiegroep, de relatie tussen de online lessen en de teamsessies. We bereiden de 
kick-off voor, zodat deze aansluit bij het schoolteam 

Stap 2 De Kick-off. Het waarom van ouderbetrokkenheid wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek besproken. 
Teamleden ervaren de impact van de letters. Met je eigen inlogcode verken je het online deel van de leergang  

Stap 3 Drie online lessen en drie teamsessies. Ieder bereidt online de teamsessies voor. De directeur begeleidt het 
teamleren in deze teamsessie; de vragen voor de training op maat worden in deze teamsessies verwoord 

Stap 4 Het 1e Keep-on-going-gesprek met de directeur, waarin de training op maat wordt voorbereid 

Stap 5 De training op maat  

Stap 6  Twee online lessen en twee teamsessies. Ieder bereidt online de teamsessies voor. De directeur begeleidt het 
teamleren in deze teamsessie. In de laatste teamsessie reflecteren teamleden op de behaalde resultaten. De 
directeur neemt de uitkomsten mee naar het keep-on-going-gesprek 

Stap 7 Het 2e keep-on-going-gesprek Dit is een afsluitend gesprek. De vraag: hoe ver zijn jullie en hoe wil je verder 
op weg naar 100%?  

Het resultaat van succesvolle ouderbetrokkenheid 

Elk kind floreert en groeit door naar zijn ‘persoonlijk record’

Elke ouder wordt ambassadeur van de school

Elk teamlid heeft een missie en een sterke professionele uitstraling

Werkwijze 

Een krachtige leermix 

In dit blended learning programma combineren we een kick-off met teamleren, met een teamtraining op maat en 
online leren. Een krachtige mix. 
We voeren drie gesprekken met de directeur, waardoor de leergang naadloos aansluit bij de leerbehoeften van het 
team. 
We werken graag met een regiegroep. De directeur geeft samen met de regiegroep het teamleren vorm en inhoud. 

Het onlineprogramma herbergt een grote variatie van werkvormen, zodat iedere leerstijl aan bod komt. Filmpjes, 
een quiz, hand-outs, een bibliotheek met achtergrondinformatie, reflectieopdrachten en een meetinstrument. 

In de training gebruiken we cases uit de praktijk. Deelnemers krijgen opbouwende feedback, en werken we met 
praktijkopdrachten op maat. 

Train-de-trainer 

Je kunt dit programma met je eigen schoolteam doen. Je kunt dit programma ook met meerdere scholen 
(bijvoorbeeld van je eigen stichting) tegelijkertijd doen. Dan krijgt het programma de vorm van een train-de-trainer 
programma. Scholen inspireren en motiveren elkaar, zo leert de praktijk  

 



Stap 3 Het voorgerecht  
De directeur onderzoekt samen met de regiegroep welke opdrachten in het team gedaan worden. Als 
afsluiting van het voorgerecht is er een teamgesprek, waarin zowel de doelen als de vragen voor de training 
worden verwoord 

Stap 4 Het gesprek  
De gewenste resultaten en de vragen worden in een gesprek van de directeur met de trainer voorbereid 

Stap 5 De training  
De inhoud van het gesprek legt de basis voor het programma, zowel wat de inhoud als de werkwijze betreft. 
De training wordt afgesloten met zowel een praktijkopdracht als een vooruitblik op het nagerecht 

Stap 6 Het nagerecht 
De directeur onderzoekt samen met de regiegroep welke opdrachten in het team gedaan worden. Als 
afsluiting van het nagerecht is een teamgesprek, waarin teamleden reflecteren op het afgelopen jaar en de 
behaalde resultaten. De directeur neemt de uitkomsten mee naar het keep-on-going-gesprek  

Stap 7. Het keep-on-going-gesprek 
Dit is een afsluitend, reflecterend en waarderend gesprek. De vraag; hoe ver zijn jullie en hoe wil je verder 
neemt een prominente plaats in. We sluiten het gesprek af met het antwoord op de vraag; hoe borg je de 
behaalde resultaten 

Resultaat 

De gewenste resultaten worden per traject op maat geformuleerd, dit kun je echter in ieder geval met deze 
leergang bereiken.  

De kwaliteit van de samenwerking in elke driehoek leraar-ouder-kind is gemeten

Minimaal 80% van de driehoeken c.q. samenwerkingsrelaties glanst

Leraren hebben verwoord welke resultaten het heeft, wanneer 80% van de samenwerking goed is; voor
de schoolontwikkeling van kinderen, de schoolgemeenschap, de ouders en de leraren

Directeur en schoolteam hebben hun ambitie, daar waar het gaat om de driehoeksgesprekken,
verwoord

Werkwijze 

In deze leergang combineren we een maatwerktraining met teamleren en online leren. Een krachtige mix. 
Om de leergang aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van het team en de gewenste resultaten te 
behalen, voeren we drie gesprekken met de directeur. De regiegroep kan daarbij aansluiten.  

In de training gebruiken we cases uit de praktijk. Deelnemers krijgen opbouwende feedback en werken we 
met praktijkopdrachten op maat.  

Het onlineprogramma herbergt een grote variatie van werkvormen, zodat iedere leerstijl aan bod komt. 
Filmpjes, een quiz, hand-outs, een bibliotheek met achtergrondinformatie reflectieopdrachten en een 
meetinstrument.  

De directeur of de regiegroep geeft het teamleren vorm en inhoud. 

 



Leergang Leidinggeven aan verandering 
Eén ding is zeker: iedereen die werkt, krijgt te maken met 

veranderprocessen, zeker jij als leidinggevende 

Inhoud 

De leergang begint met het intake- en kennismakingsgesprek. Het bestaat uit vijf lesdagen, om de 
twee maanden, verspreid over een schooljaar. 

In de ochtend bespreken we de thema’s van die dag. Je krijgt inzicht in de kennis en kunde, die 
passen bij het thema. En bij de reizen van de deelnemers. In de middag train je vaardigheden, die je 
bij dit thema nodig hebt.  

Je verwerkt je inzichten van die dag in een praktijkopdracht op maat. De lesdag en je ervaringen 
verwerk je in een reisverslag. Dit presenteer je in het laatste dagdeel van de leergang. 

Dag 1   Waarom op reis en met wie? 

Verlangen, uitdaging, visie, noodzaak of verplichting?
Jijzelf als reisleider? Of liever een gids?
Verkennen en diagnosticeren van organisatieproblemen

Dag 2   Waar naar toe? 

Hoe ziet de bestemming er precies uit?
Welke inspraak heeft het reisgezelschap?
Visie formuleren, draagvlak creëren, koers zoeken voor verandering

Dag 3   Het reisplan 

Hoe wil je reizen? Waar wil je gebruik maken van een gids?
Wat voor reis heeft jouw gezelschap in gedachte?
Verschillende veranderstrategieën, voor groep en individu

Dag 4   De reisleider als troubleshooter 

Problemen en passende interventies
Weerstand, irrationaliteit en incompetentie
Het hoog houden van de moraal en de motivatie

 



Dag 5   Bestemming bereikt 

Leren van reiservaringen
Vieren van successen en borgen van resultaten
Presentatie van de reisverslagen

Resultaat 

Je hebt een veranderproces professioneel ingevuld en begeleid
Je bent met jouw team op reis gegaan en op de plaats van bestemming aangekomen
Je kent de motivatie van jouw teamleden, lost lastige situaties op en borgt behaalde successen
Je hebt je profiel als verandermanager verwoord, verdiept en aangescherpt

Werkwijze 

Bij de intake formuleer je een uitdagende veranderopdracht voor jouw school en een 
ontwikkelopdracht voor jouw manier van leidinggeven. Je eigen ontwikkeling als ‘reisleider’ is een 
onderdeel van je reisverslag. 

Van iedere lesdag en de voorbereiding daarop maak je een kort reflectieverslag met reiservaringen, 
je ontwikkeling als ‘reisleider’, de theoretische bagage en de noodzakelijke vaardigheden. 

Je gebruikt actief je eigen kennis en inzichten en geeft elkaar opbouwende feedback in korte 
tweegesprekken en trainingssessies. De opleider geeft persoonlijke feedback en bevraagt je op 
kennis en inzicht in interactieve werkcolleges, met vijf minuten durende quizvragen. Jij wordt 
gevraagd presentaties-van-een-minuut te houden over het thema van de dag. 

Voorafgaand aan de vijfde dag rond je je reisverslag af. Je bespreekt het met de opleider. In het 
laatste dagdeel presenteer je dit reisverslag in de lesgroep. 

Deze leergang is geaccrediteerd door het Schoolleidersregister.  

Studiebelasting: 62 uur. Voor directeuren met ten minste twee jaar werkervaring. 

 



Lean vergaderen  
Een training voor schoolteams die snel, 

efficiënt en inhoudelijk willen vergaderen. 

Merk je dat de teamvergaderingen op jouw school langdradig en weinig efficiënt zijn? 
Vergaderen jullie meer over ‘regelzaken’ dan over de inhoud van jullie onderwijs? 
Heb jij weinig zicht op de expertise van je collega’s en de wijze waarop zij hun onderwijs vormgeven? Zou 
je hier meer van willen profiteren en je collega’s daarnaast de kans willen geven ook te profiteren van 
jouw kennis en kwaliteiten? Ga Lean vergaderen! Door Lean te vergaderen bespaar je tijd, gaan de 
gesprekken weer over het onderwijs, zorg je voor een sterker teamgevoel en wordt kennis en kunde 
gedeeld met je collega’s.  

In twee bijeenkomsten leer je op welke wijze je het Lean vergaderen kunt vormgeven binnen jouw school, 
zodat toekomstige vergaderingen sneller, efficiënter en inhoudelijker zullen verlopen. 

De volgende onderdelen komen in de bijeenkomsten aan bod: 

Bijeenkomst 1: Vergaderen m.b.v. Lean borden: 
• Wat betekent Lean vergaderen en wat levert het op?
• Kenmerken van Lean vergaderen
• Lean vergaderen m.b.v. verschillende soorten borden
• Scrumborden, verbeterborden en andersoortige borden
• Vergaderen d.m.v. bordsessies
• Rollen van de teamleden en eigenaarschap

Bijeenkomst 2: Continu verbeteren – de juiste doelen stellen: 
• Het belang van het stellen van gemeenschappelijke en meetbare doelen
• Doelen op het Lean bord SMARTI formuleren
• Het formuleren van leerlinggerichte doelen en acties voor leerkrachten
• Het uitvoeren van een analyse om vraagstukken aan te pakken m.b.v. de Kaizen methode

Na deze bijeenkomsten adviseren we dat de adviseur aansluit bij een aantal teamvergaderingen 
om het implementatieproces te kunnen begeleiden.  

Duur: 2 bijeenkomsten á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht & Resultaat 

Niveau: 



Leren zichtbaar maken met 

Formatieve assessment 
Ben je bekend met de onderzoeken uit Leren zichtbaar maken (Hattie, 2009), maar nog zoekende 
hoe je de vertaalslag kunt maken naar je groep? Of heb jij er genoeg van dat leerlingen leren voor 
een beoordeling in de toetscultuur?  Dan is deze training iets voor jou!   

Leerlingen behalen de beste resultaten 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? Formatieve assessment is een manier om 
je leerlingen te helpen een volgende stap te zetten in hun leerproces. Je focust op hun ontwikkeling. 
In 3 dagdelen leer je op welke manieren je formatieve assessment in de praktijk kunt brengen.  
We nemen je mee in de ingrediënten van formatieve assessment zodat jij aan het eind van de 
bijeenkomsten bepaalt hoe en met welke ingrediënten jij gaat starten!  

Bijeenkomst 1 
• Achtergrond van formatieve assessment
• Creëren van een Leercultuur

 Een growth mindset ontwikkelen
 Metacognitieve strategieën integreren
 Leren in heterogene groepen

Bijeenkomst 2 
• Leerlingen betrekken

 Betrokkenheid bij de voorbereiding
 Praatmaatjes

• Beginvragen- en activiteiten
• Leerdoelen en succescriteria

Bijeenkomst 3 
• Ontwikkelen van het leren

 Vragen blijven stellen
 Feedback
 Een effectieve afsluiting van de les

• Schoolbrede ontwikkeling

Duur: 3  bijeenkomsten á 2,5 uur  

Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de Groep 

Niveau: 

De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het boek: Formatieve Assessment van Shirley Clarke (2014) 



Escape Game 

Staan de 21st Century Skills jou 
helder op het netvlies, maar 
ontbreekt het nog aan de 
koppeling met de praktijk? 

Dan is de Escape Game beslist iets voor jouw studie- of 

stichtingsdag! Heb je zelf al eens een Escape Room gedaan? Je 

hebt een uur de tijd om, aan de hand van puzzels en raadsels, op 

zoek te gaan naar de geheime code of ontbrekende sleutels. 

Deze manier van 'ontdekkend leren' leent zich uitstekend voor 

het basisonderwijs. Hoe gaaf zou het zijn om een Escape Game 

te doen met alle medewerkers van jouw stichting? En dat ook 

nog eens afgestemd op je beleidsplan of nieuwe strategische 

koers? 

Teamwerk 

Na een korte introductie krijgen de medewerkers een uur de tijd 

om in teams zo ver mogelijk te komen in de Escape Game door 

zowel fysieke als digitale opdrachten uit te voeren. De 

opdrachten stemmen we vooraf inhoudelijk af, zodat ze goed 

aansluiten bij de uitgangspunten van de stichtingsdag. 

Samenwerking staat centraal om tot resultaat te kunnen komen. 

We nemen de complete organisatie van dit spektakel op ons en 

kunnen hiermee grote groepen bedienen: 15 tot 800 

medewerkers werken zich tegelijkertijd, in één grote ruimte, in 

het zweet op jacht naar eeuwige roem. Na ruim een uur weten 

we welk team het best heeft samengewerkt! 

Toepasbaar 

Het leuke aan deze Escape Game is, naast de spanning van het 

'kunnen ontsnappen', dat je er ook in jouw onderwijs mee aan de 

slag kunt. Je doet toepasbare ideeën op voor een Escape 

Classroom binnen jouw school. De achterliggende gedachte 

over de inzet van 21ste-eeuwse vaardigheden wordt aan de 

hand van praktijkvoorbeelden uiteen gezet. Een mooie stap op 

weg naar onderwijs waarbij de leerling nog meer centraal staat! 

Verrijk jouw onderwijs met dit populaire fenomeen! 

� leren 



Studiedag op maat 

Bij het organiseren van een 
studiedag komt heel wat 
organisatie en expertise kijken. De 
Rolf groep denkt graag met je 
mee! 

Je gunt je medewerkers een leerzame dag met impact op de 
dagelijkse praktijk. Je zit vol met ideeën, maar wat werkt nou 
wel en wat niet? En hoe moet je alles regelen naast je reguliere 
werkzaamheden? 

Professioneel ontzorgen 

Het team 'Events & Studiereizen' van de Rolf groep zet haar 
ervaring en. voor leren in om middels goed georganiseerde 
studiedagen bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van 
onderwijsprofessionals. We inventariseren je wensen en 
behoeften, adviseren en ontzorgen op het gebied van sprekers, 
locatie en catering, het verzorgen van een inschrijftool, de 
workshopindeling, de organisatie en registratie op de dag zelf 
en het uitvoeren van een evaluatie. 

We geloven niet in een standaardpakket, maar creëren met jou 
een studiedag op maat, die aansluit bij jullie visie en wensen. 
Ons uitgangspunt daarbij is een studiedag met een concrete en 
duurzame opbrengst. 

Mogelijkheden 

• Wist je dat je als locatie voor je studiedag kosteloos gebruik
kunt maken van onze inspiratiespeeltuin en trainingsruimtes in
Ochten? Vraag ons naar de mogelijkheden.
• We adviseren je graag in de keuze van aansprekende keynote
sprekers en trainers. Zo bieden onze gecertificeerde trainers en
business partners ruim 300 verschillende trainingen aan die je
in kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan workshops binnen de
onderwerpen Brein & Gedrag, Digitale geletterdheid,
Opbrengstgericht werken of Persoonlijke Ontwikkeling.
• We nemen met liefde het administratieve en organisatorische
werk uit handen!

N Maak je studiedag krachtig door vanuit
V een thema te werken! Wat dacht je van:

Digitale geletterdheid Zelfregulerend leren 

• Escape Game (zie aparte flyer) • Kindgesprekken 

• Programmeren zonder PC • Onderzoekend leren 

• Robotica in het onderwijs • Effectieve feedback 

• Werken met het Green Screen • Executieve functies 

• Stopmotionfilmpjes maken • Effectieve leerstrategieën 

• Ontdek lab • Motivatie 

. . ... . •• •

� leren 



Studiereis op maat 

Soms moet je letterlijk over 
grenzen kijken om met frisse 
ideeën aan de toekomst van 
kinderen te werken. Ga je mee op 
studiereis? 

Hoe is het onderwijs buiten Nederland georganiseerd? De Rolf 

groep organiseert met regelmaat reizen naar toonaangevende 

bestemmingen op gebied van onderwijs om met een koffer aan 

ideeën huiswaarts te keren. Neem bijvoorbeeld in Londen een 

kijkje in de toekomst van digitale geletterdheid, maak in Finland 

onder meer kennis met het principe 'geen controle, maar sturing', 

beleef in Italië het ontdekkend leren van de Reggiobenadering 

of laat je verrassen door onderwijspareltjes in Zuid-Afrika. 

Hoe ziet een studiereis eruiH 

We geloven in de combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden. 

Een lezing over de achtergronden van de betreffende principes 

vullen we dan ook aan met bezoeken aan scholen of kindcentra. 

Verder proeven we aan de lokale cultuur en faciliteren we de 

onderlinge uitwisseling. Er gaat altijd een gespecialiseerde 

onderwijsadviseur mee die je helpt de vertaalslag naar de 

dagelijkse praktijk te maken. Vooraf stellen we leerdoelen en 

achteraf organiseren we een terugkomdag om de maximale 

impact van de reis te garanderen. 

Op maat 

Wil je met een team op studiereis? Dan denken we graag mee 

over een studiereis op maat naar een bestemming die aansluit bij 

jullie leerdoelen. 

Subsidiemogelijkheden 

We adviseren je graag over bestaande subsidiemogelijkheden. 

Hiermee creëren we voor jou en jouw collega's meer 

mogelijkheden om (financieel) onderbouwd, duurzaam en 

toekomstgericht op reis te gaan! 

Kijk op www.derolfgroep.ni/studiereizen voor ons actuele 

aanbod studiereizen en nadere informatie over subsidies. 

. . .. . • • •

� leren 
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Trainingsacteur
Een trainingsacteur kan je helpen anders om te gaan met jouw eigen praktijksituaties. Een 
trainingsacteur is inzetbaar als onderdeel van een training. Vaak gaat het dan over communicatie en 
gedrag. Daarnaast kan je de trainingsacteur inzetten als coach in een individuele sessie.
Een sessie met een trainingsacteur bestaat uit 3 delen:

1. Voorgesprek
De acteur vraagt naar de praktijksituatie: welke gebeurtenis wil je oefenen of overdoen, hoe ga je het
aanpakken, welke delen uit de theorie zet je in, wie is de persoon met wie je te maken hebt en wat
voor type is deze persoon?

2. Het spel
De acteur speelt de persoon uit jouw werksituatie na. Tijdens het spel ervaar je wat wel en niet werkt
in het contact met deze persoon. De acteur zal je tijdens het spel helpen je doel te bereiken. Een
time-out is daarbij een mogelijkheid: de acteur stapt even uit de rol en geeft je informatie: welk
gevoel maak je bij de persoon los, waar heeft deze persoon behoefte aan, welk gedrag kun jij inzetten
om de situatie tot een goed einde te brengen?

3. Feedback
Na afloop van het spel geeft de acteur jou feedback op je non-verbale en verbale gedrag: wat deed je
waardoor je je doel bereikt hebt? En wat zou je ook nog kunnen doen?
Per sessie is ongeveer 20-30 minuten nodig. Er kunnen dus meerdere praktijksituaties geoefend
worden in een bijeenkomst. De sessie kan individueel plaatsvinden of in een groep.

Doelgroep : leidsters, leerkrachten, coördinatoren (gedrag, IB, taal, rekenen, ICT), directieleden

Duur:1 bijeenkomst van 3 uur

Opleider: de Rolf groep

Niveau:

Doelgroep Leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren. 

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT 

Niveau: 



Een rijk onderwijsaanbod is de voorwaarde om tot leren te komen. Maar hoe creëren we voor 
ieder kind rijke lessen en opdrachten? Door hoge orde denkvragen in je lessen aan bod te laten 
komen, behandel je hetzelfde onderwerp, maar benader je deze op verschillende denkniveaus. 
Tijdens de twee bijeenkomsten behandelen we de theorie, maar maken we ook een koppeling 
naar de praktijk op verschillende vakgebieden. 

Bijeenkomst 1: 
Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met de Taxonomie van Bloom. De verschillende 
niveaus worden aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt. Ook kijken we naar hoge orde 
denkvragen in verschillende methoden voor wereldoriëntatie. Tot slot ga je zelf aan de slag met 
het ontwerpen van hoge orde denkvragen zodat jij morgen direct het verschil kunt maken in 
jouw lessen. 

Bijeenkomst 2: 
Met de kennis die we hebben opgedaan in de eerste bijeenkomst kijken we naar hoge orde 
denkvragen voor vakgebieden als begrijpend lezen en rekenen. Hoe zijn hoge orde denkvragen al 
verwerkt in de nieuwste methoden en waar liggen nog uitdagingen? Wat vraagt het aanbieden 
van hoge orde denkvragen voor jou als leerkracht? Hoe stel je succescriteria aan deze vragen en 
hoe evalueer je het proces en product? 

Duur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur

Opleider: de Rolf groep

Niveau:

Verdiepen met de taxonomie van Bloom



Huiswerken.. waarom en hoe
Het geven van huiswerk is niet effectief volgens Hattie. Ouders willen dat hun kinderen 

huiswerk krijgen als voorbereiding op de brugklas. De meeste kinderen willen geen huiswerk.

Wat is jullie visie op huiswerk? Wat wil je ermee bereiken? En lukt dat ook?

In deze training ontwikkel je je visie op huiswerk en studievaardigheden en wissel je praktische 

tips uit met elkaar.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Het waarom van huiswerk

- Wetenschappelijke inzichten rond het geven van huiswerk

- Effectieve leerstrategieën gericht op leren en werkhouding

- Het aanleren van deze leerstrategieën

- Een doorgaande lijn in studievaardigheden

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur

Doelgroep: leerkrachten, directeuren

Niveau:



Hoe overleef ik... mijn invalklas?
Val jij vaak in als leerkracht? Wil je graag praktische tips om de dag fijn te starten? En wil je 

weten hoe je ervoor zorgt dat zowel jij als de kinderen met een fijn gevoel naar huis gaan?

Dan is deze training echt iets voor jou!

In 2 bijeenkomsten van 3 uur krijg je praktische tips en wissel je ervaringen uit met andere 

leerkrachten die vaak invallen.

De inhoud wordt afgestemd op vragen en wensen van de deelnemers.

Aan bod komt bijvoorbeeld:

- Kennismakingsspelletjes

- Gedragsafspraken op een positieve manier concreet maken en handhaven

- Een aantal technieken uit Teach like a champion

- Voorraadje activiteiten en werkvormen die altijd goed zijn

- Handige tools qua klasmanagement

- Succeslessen die in je invaltas horen

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur

Doelgroep: leerkrachten die geen eigen groep hebben

Niveau:



(Op)nieuw voor de klas.. what's new?
Deze training is bedoeld voor herintreders in het onderwijs. Je leert lesgeven volgens de 
nieuwste inzichten en je leert werken met moderne materialen en werkvormen. Daarnaast 
is er elke bijeenkomst tijd voor intervisie om te leren van elkaars ervaringen.

Aan bod komt:
- Groepsvorming en gedragsafspraken
- Effectieve instructie
- Differentiatie
- Effectieve feedback
- Werken met digitale hulpmiddelen zoals digibord, Chromebooks, Ipads, digitale

methodes, …
- Activerende werkvormen
- Leerlingvolgsysteemtoetsen

Duur: 7 bijeenkomsten van 3 uur

Doelgroep: herintreders

Niveau:



Als vertrouwenspersoon heb je een belangrijke rol in de school die af en toe best ingewikkeld 
kan zijn… Wat is precies je taak en rol als vertrouwenspersoon? Waar begint en eindigt je 
bemoeienis? Wat zijn je rechten en wat zijn je verplichtingen? En hoe kun je jouw taak zo 
invullen dat je bijdraagt aan een veiligere schoolomgeving?

In deze training oefenen we vanuit casussen en leren we van elkaars ervaringen. Om de 
training te kunnen volgen is het belangrijk dat je het boekje ‘Handreiking voor 
vertrouwenspersonen in het onderwijs’ (dat besteld kan worden op 
www.stichtingschoolenveiligheid.nl gelezen hebt. 

Dagdeel 1: een klacht
- Ongewenst gedrag
- Klachtenprocedure
- Interne of externe vertrouwenspersoon
- Jouw positie in de school
- Klachtregistratie: concreet, objectief en bondig

Dagdeel 2: voorlichting en preventie 
- Voorlichtingsplan
- Jaarverslag
- Analyse en advisering

Doelgroep: startende vertrouwenspersoon/ vertrouwenspersonen die kennis willen 
opfrissen

Niveau: bedoeld voor mensen die geschoold zijn in gesprekstechnieken

Vertrouwenspersoon
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