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Inleiding 
Voor de vierde keer op rij hebben we een professionaliseringsprogramma ingericht! Ontzettend leuk 
om te doen, aangezien we ook in het afgelopen jaar veel positieve feedback hebben gekregen op het 
trainingsaanbod.  
In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2020-2021 zullen inzetten om 
leerkrachten en andere medewerkers van de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van 
Passend onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel 
positief hebben gewaardeerd, zullen worden herhaald.  
 
Zo ook het LEF Evenement! In iets andere vorm, maar wel weer met het gedachtengoed van Pippi 
Langkous als basis. “We hebben het er nog nooit over gehad, maar we denken dat het wel kan!”  
 

Wat 
Professionalisering speelt een belangrijke rol bij het versterken van de basisondersteuning. Daar 
geeft elke school op zijn manier invulling aan. Preventie, handelingsgericht werken en leerkrachten 
optimaal toerusten om, al dan niet met ondersteuning van anderen, passend onderwijs vorm te 
geven, zullen ook nu de basis zijn voor het aanbod.  
Het aanbod van trainingen is gericht op het vergroten van kennis, het aanleren van specifieke 
vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude die gericht is op het vergroten van de motivatie 
en betrokkenheid bij kinderen met een ondersteuningsvraag.  
 
Daarnaast bieden we de meeste trainingen ook Incompany aan. We hebben hiermee afgelopen 
schooljaren goede ervaringen opgedaan. Willen jullie daar gebruik van maken, dan kan je contact 
opnemen met Astrid Later (a.later@swvrgv.nl). We gaan dan samen kijken naar de mogelijkheden.  
 
Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar nog nieuwe trainingen worden aangeboden. Het 
gesprek daarover loopt nu nog. Mocht dat zo zijn, dan houden we u hiervan op de hoogte via SPOT.  
 

Voor wie 
Het is de leerkracht die ertoe doet! Deze moet zich voldoende ondersteund voelen om in de 
dagelijkse praktijk tegemoet te kunnen komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen. Daarom is het aanbod ook dit schooljaar vooral voor hen vorm gegeven. Dat wil niet 
zeggen dat intern begeleiders, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel 
niet deel kan nemen. Zij mogen vanzelfsprekend ook van dit aanbod gebruik maken.  
En in het nieuwe schooljaar zijn een aantal trainingen specifiek voor onderwijsassistenten en intern 
begeleiders opgenomen! Daar was vraag naar en we zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren.  
 

Organisatie 
De organisatie is in handen van Gertie Nefkens en Astrid Later. Als er vragen zijn kunnen jullie bij hen 
terecht. Dat kan via het telefoonnummer van het stafbureau van het samenwerkingsverband: 0318-
675180. En via het mailadres van Astrid Later (a.later@swvrgv.nl) of van Gertie Nefkens 
(administratie@swvrgv.nl). 
 

mailto:a.later@swvrgv.nl
mailto:a.later@swvrgv.nl
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Inschrijving 
Inschrijven kan via onderstaande link:  

https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-20202021/ 

 
Je kunt je via deze link inschrijven tot en met 12 juni 2020! 
 
Je inschrijving gaat via het systeem WUFOO. Je ontvangt automatisch een inschrijvingsbevestiging via 
dit systeem (is een automatisch gegenereerde mail). Bewaar deze mail goed, want hierop staat alle 
informatie die je t.z.t. bij het starten van de training weer nodig hebt.  
 
Je kunt je inschrijven bij meerdere trainingen. Als de training vol is kun je deze optie niet meer 
aanvinken. Als trainingsgroepen allemaal vol zijn zullen we in overleg gaan met trainers om het 
aanbod uit te breiden. Je kunt aangeven dat je gebruik wilt maken van het aanbod door je op de 
wachtlijst te plaatsen. Mail in dat geval naar Gertie Nefkens (administratie@swvrgv.nl).   
 
Voor alle groepen geldt dat we alleen met een minimum van 8 deelnemers een training kunnen 
starten. Voor sommige groepen is dat minimum nog hoger. Als na 12 juni blijkt dat groepen niet 
kunnen starten vanwege het deelnemersaantal, zullen we je hiervan op de hoogte brengen en krijg je 
de gelegenheid bij een andere groep aan te sluiten.  
 
De inschrijving is gelijk definitief en op jullie deelname wordt vanaf dat moment gerekend. Wanneer 
je onverhoopt de training moet afzeggen, dan gaan wij ervan uit dat je dat zo spoedig mogelijk doet, 
met een reden van afwezigheid. Aan elke bijeenkomst zijn behoorlijk wat kosten verbonden, waarbij 
te denken valt aan huur van de locatie, kosten van de trainer(s) en de catering. We begrijpen dat er 
soms sprake kan zijn van overmacht, maar laten we dat in principe voorkomen.  
Neem in het geval van afmelding contact op met de administratie van het samenwerkingsverband 
(administatie@swvrgv.nl).  
Als er te veel afmeldingen komen van een persoon of een school, nemen we contact op met jullie om 
te kijken hoe we de gemaakte kosten kunnen gaan verrekenen.  
 

Website 
Op SPOT zal de nodige informatie over het scholingsaanbod terug te vinden zijn (o.a. informatie over 
de trainingen, de locaties, de deelnemerslijsten). Je vindt deze informatie onder het kopje 
Deskundigheidsbevordering.  
 

Certificaten 
We vragen aan alle trainers een certificaat op te stellen voor de deelnemers van de desbetreffende 
training. Je ontvangt dit certificaat bij het volgen van de gehele training.  
 
We wensen je heel veel plezier toe bij het lezen van de brochure en hopen natuurlijk dat je één of 
meerdere trainingen vindt, die bij jouw professionaliseringswens(en) past/passen! 
 
Hartelijke groet,  
 
Astrid Later (beleidsmedewerker SWV Rijn & Gelderse Vallei).  

https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-20202021/
mailto:administratie@swvrgv.nl
mailto:administatie@swvrgv.nl
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Dyscalculie, goed rekenonderwijs als basis.  
HERHALING  

 
Wat 
De begeleiding van kinderen met Dyscalculie valt binnen de basisondersteuning. Maar hoe doen we 
dat dan? Beredeneerd en haalbaar binnen een groep kinderen met verschillende niveaus van 
rekenontwikkeling. Dat leert u tijdens deze training. De training bestaat uit vier bijeenkomsten (drie 
uur per bijeenkomst).  
 
Hoe 
Het geven van goed rekenonderwijs is de belangrijkste preventieve maatregel tegen het voorkomen 

van ernstige reken- en wiskunde problemen. Dat is dan ook wat tijdens deze training, aan de hand 

van het protocol ERWD uiteen wordt gezet. En als gegeven dat goede rekenonderwijs dan toch blijkt 

dat er kinderen uitvallen en dat hun rekenontwikkeling achter blijft, is het belangrijk dit tijdig te 

signaleren en de juiste acties in te zetten. Wat deze acties kunnen zijn, leert u ook tijdens deze 

trainingen.  

Opbrengst 

• Je weet wat diagnosticerend onderwijzen is; lesgeven op spoor 2 (protocol ERWD) en 

daarmee kan je rekenproblemen voorkomen in de klas. 

• Daar waar ondanks alles toch problemen zijn ontstaan kan je deze herkennen en aanpakken. 

• Dit doe je met behulp van de drie modellen uit het protocol ERWD (drieslagmodel, 

handelingsmodel en model van de vier hoofdfasen per leerlijn). 

Wanneer  
Iedere training bestaat uit vier bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier.  
 
Door  
Ceciel Borghouts van Borghouts Rekenadvies. 
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Vervolgtraining gesprekken met ouders: Omgaan met weerstand     
HERHALING  

           

Wat 

Deze training is voor leerkrachten die de basis van constructieve gespreksvoering met ouders 
beheersen. Ondanks dat je vaardig bent in communicatie met ouders kan het toch voorkomen dat 
gesprekken moeizaam of gespannen verlopen. Emoties als verdriet, boosheid of irritatie kunnen een 
goede samenwerking tussen school en ouders enorm belemmeren.  Als leerkracht kan je je geraakt 
voelen door de manier waarop ouders met jou omgaan. In deze training leer je op een professionele 
manier met je eigen emoties en die van ouders om te gaan. Ook oefen je met het voelen en 
aangeven van je eigen grenzen.    
 
Hoe 
Tijdens de drie scholingsbijeenkomsten leer je moeilijke gesprekken met ouders te voeren. Deze 
training is geen assertiviteitstraining, door de betrokkenheid met de leerlingen worden leerkrachten 
geraakt door negatieve reacties van ouders. Kunst is om deze niet van je af te laten glijden, maar om 
er op een goede manier mee om te gaan. In de training leer je je professionele grens aan te geven en 
open te staan voor de gevoelens van ouders. Door dit tijdens de training te oefenen sta je sterker als 
het je daadwerkelijk een keer overkomt. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst oefenen we ook 
met een trainingsacteur.  
 
Opbrengst 

• Je bent bekend met de fight flight freeze-theorie. 

• Je kent de dramadriehoek en de ego-posities (Transactionele analyse).   

• Je herkent de fasen in het acceptatieproces bij ouders en kan je communicatie daarop 
aanpassen. 

• Je kunt op een professionele manier omgaan met negatieve reacties van ouders. 

• Je herkent je eigen grenzen en kan deze duidelijk aangeven. 

• Je versterkt je eigen gespreksvaardigheden. 

• Je weet welke acties op schoolniveau preventief werken. 
 
Wanneer 
Iedere training bestaat uit drie bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te 
vinden op het inschrijfformulier. 
 
Voor 
Leerkrachten en intern begeleiders. 
 
Door 
Karen van Kooten, Buro Trainen in onderwijzen   
www.karenvankooten.nl 
 
  

http://www.karenvankooten.nl/
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De leerkracht als coach   
NIEUW            

           
 
Wat 
Als leerkracht wil je je leerlingen iets leren. Lesgeven is voor een groot deel directief, de leerkracht 
legt iets uit en de leerlingen luisteren. Toch wil je ook dat je leerlingen zelfstandig en zelfsturend zijn. 
Je wil dat ze zelf keuzes kunnen maken en ontdekken wat voor hen het beste werkt. Om je leerlingen 
deze vaardigheden te leren kan je beter een meer coachende dan sturende houding aannemen. 
Coachen is begeleiden en uitdagen maar ook doelen stellen en grenzen aangeven. Een coach richt 
zich zowel op het leerproces als op het resultaat. In deze training wordt duidelijk wanneer een 
coachende houding meer effectief is. Welke overtuiging en vaardigheden heb je daar voor nodig en 
welke doelen wil je ermee bereiken?  
 
Hoe 
In drie bijeenkomsten gaan we na hoe je je rol als coach concreet vorm kunt geven. In bijeenkomst 1 
gaan we dieper in op de overtuiging en vaardigheden die je nodig hebt om je leerlingen te kunnen 
coachen. In bijeenkomst 2 koppelen we de coachende rol aan het aanleren van leerstrategieën zoals: 
keuzes maken, plannen, werk organiseren en jezelf motiveren. Je leert leerlingen hun eigen 
leerproces sturen i.p.v. dat jij dat als leerkracht moet doen. We bespreken ook de verschillen tussen 
leerlingen, sommige leerlingen hebben immers meer sturing nodig dan anderen. In bijeenkomst 3 
oefenen we de coachende vaardigheden met een trainingsacteur. Je ervaart in deze bijeenkomst het 
verschil tussen een directieve en coachende rol.  
 
Opbrengst 

• Je hebt een visie op jouw rol als coach  

• Je versterkt de competenties die je nodig hebt om een coachende rol aan te nemen 

• Je weet welke leerstrategieën je leerlingen kunt aanleren en hoe je dat het beste kunt doen 

• Je leert de balans tussen sturing en ruimte af te stemmen op de leerling  

• Je leert en ervaart wanneer je welke rol het beste aan kunt nemen 
 

Wanneer  
Iedere training bestaat uit drie bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te 
vinden op het inschrijfformulier. 
 
Voor 
Leerkrachten   
 
Door 
Karen van Kooten, buro Trainen in onderwijzen   
www.karenvankooten.nl 
 
 

http://www.karenvankooten.nl/
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Handelingsgericht werken; samenwerken aan schoolsucces  
NIEUW 

            

Wat 

Als IB-er ben je bekend met de uitgangspunten en de werkwijze van handelingsgericht werken. Doel 

van handelingsgericht werken is om het onderwijs op je school zo goed mogelijk aan te laten sluiten 

bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. In de praktijk lukt dit niet altijd. Als IB-er is het soms 

lastig om je team hierin te begeleiden, vooral als een leerling een specifieke aanpak nodig heeft en 

de leerkracht deze nog niet kan bieden. In deze verdiepingstraining kijken we naar je rol en invloed 

als IB-er op school-, groeps- en leerlingniveau. We gaan na waar kansen liggen om HGW verder te 

implementeren en het onderwijs meer passend te maken.   

 

Hoe 

De inhoud van de drie bijeenkomsten is gebaseerd op het boek Handelingsgericht werken, 

samenwerken aan schoolsucces (Pameijer, 2017). Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ter 

voorbereiding van de bijeenkomsten de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 6 en 7 lezen. Tijdens de 

bijeenkomsten leren de deelnemers hoe zij de inhoud van het boek kunnen vertalen naar hun eigen 

schoolsituatie. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek.  

In bijeenkomst 1 staan de 7 uitgangspunten centraal, in bijeenkomst 2 komt de basis (goed onderwijs 

voor alle leerlingen) aan bod en in bijeenkomst 3 focussen we op de leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Met name de laatste bijeenkomst sluit aan bij de lezing op het LEF 

evenement over “minder diagnostiek en meer vertrouwen op kennis van leerkracht, IB, ouders en 

leerling”. Hoe kun je als IB deze kennis gestructureerd en samen in kaart brengen en benutten, zodat 

diagnostiek alleen wordt ingezet als dat noodzakelijk is?   

 

Opbrengst 

• Je weet wat HGW voor jou als IB-er kan betekenen op school-, groeps- en leerlingniveau 

• Je kan jezelf duidelijk positioneren in je team en verwachtingen afstemmen     

• Je kan keuzes maken voor de meest effectieve interventies op school- en groepsniveau 

• Je kan signaleren, analyseren en een goed plan maken op leerlingniveau 

• Je kan de communicatie en samenwerking met je collega’s, leerlingen en ouders versterken 

• Je hebt een plan om HGW verder te implementeren op je eigen school   
 

Wanneer  

Iedere training bestaat uit drie bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te 
vinden op het inschrijfformulier. 
 

Voor 

Intern begeleiders  

 

Door 

Noelle Pameijer, Samenwerken aan schoolsucces (www.hgw-noelle-pameijer.nl) 

Karen van Kooten, buro Trainen in onderwijzen  (www.karenvankooten.nl) 
 

http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
http://www.karenvankooten.nl/
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Samen op weg naar beginnende geletterdheid 
NIEUW                

           
             
Wat 
Kleuters ontdekken spelenderwijs de wereld om zich heen. Het besef dat woorden uit klanken 
bestaan is van belang voor de ontwikkeling van letterkennis en het leren lezen. Om een goede start 
te kunnen maken met het leren lezen, is het noodzakelijk hiervoor in de kleuterperiode een stevige 
basis te leggen.  
 
Hoe 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten. In bijeenkomst 1 wordt gestart vanuit de leerlijn 
beginnende geletterdheid. We zoomen in op hoe de ontwikkeling van geletterdheid bij kleuters 
verloopt. Welke specifieke vaardigheden zijn nodig voor het maken van een goede leesstart en waar 
moet je als onderwijsassistent alert op zijn? Welke signalen zijn belangrijk? Je krijgt ideeën 
aangereikt hoe de inrichting van het lokaal de kleuters kan stimuleren om met letters en klanken aan 
de slag te gaan. 
In bijeenkomst 2 gaan we dieper in op extra ondersteuning die je als onderwijsassistent kunt bieden 
bij een stagnerende ‘leesontwikkeling’ van kinderen. Wat is een voorschotbenadering? Wat bieden 
diverse methoden aan zoals Schatkist en Kleuterplein? Er is ruimte voor uitwisseling van eigen 
ervaringen m.b.t. verschillende werkwijzen/methoden (good practices). 
In bijeenkomst 3 ligt het accent niet op het ‘voorbereidend lezen’ maar op het voorlezen door de 
volwassene: werken aan boekoriëntatie en verhaalbegrip. We verkennen de verschillen tussen 
voorlezen, modelen en interactief voorlezen. Daarna gaan we zelf oefenen in 4-tallen. Voor deze 
bijeenkomst word je daarom gevraagd een favoriet prentenboek mee te nemen. 
 
Opbrengst 
- Je weet hoe de leesontwikkeling verloopt bij de kinderen in de groepen 1 en 2. 
- Je krijgt tips voor het creëren van een rijke geletterde omgeving. 
- Je kunt leerlingen signaleren die onvoldoende opsteken van het aanbod van geletterde activiteiten. 
- Je weet welke interventies geschikt zijn om de stagnerende ontwikkeling te stimuleren. 
- Je kunt het tekstbegrip bevorderen van de leerlingen. 
- Je hebt geoefend met een aantal strategieën die je kunt toepassen bij het voorleesproces. 
 
Wanneer 
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor 
Onderwijsassistenten van groep 1 en 2 (3).  
 
Door 
Jeanet Drost, adviseur bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland 
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Ondersteuning bij aanvankelijk lezen in groep 3: hoe kan ik als onderwijsassistent het 

verschil maken? 
NIEUW 

 
 
Wat 
Stel dat je een woordje als ‘δερμα’ zou willen lezen, hoe verloopt die leeshandeling dan precies? 
In groep 3 staat het leren lezen van woorden centraal: het ontsleutelen van klankzuivere woorden 
door de koppeling van klanken aan letters. Wat gaat hier aan vooraf en wat leidt tot versnelling en 
verkorting van de leeshandeling? Wat is de nieuwe visie op leren lezen? De vraag die tijdens de drie 
bijeenkomsten centraal zal staan, is wat je als onderwijsassistent kunt betekenen voor de leerlingen 
door de juiste ondersteuning te bieden bij het leren lezen. 
 
Hoe 
We starten in bijeenkomst 1 met het inzoomen op de doorgaande lijn met groep 2. Welke 
vaardigheden hebben kleuters doorgaans al ontwikkeld voor zij in groep 3 komen? We kijken naar de 
deelvaardigheden die een rol spelen bij het aanvankelijk lezen zoals de auditieve synthese en 
automatisering van letterkennis en woordherkenning. Je krijgt een aantal opdrachten om de 
didactiek en inhoud van de meest gebruikte methoden Veilig Leren Lezen en Lijn 3 (beter) te leren 
kennen.  
In bijeenkomst 2 is er aandacht voor signaleren en de diverse signaleringsmomenten met behulp van 
toetsen en observatie. Welke signalen zijn belangrijk en waar moet je als onderwijsassistent alert op 
zijn? Daarom leren we analyseren waar kinderen op uit kunnen vallen. De vervolgvraag is hoe extra 
zorg aangeboden kan worden. Connect Klanken en Letters is o.a. een interventieprogramma waar we 
dieper op ingaan. 
In de derde bijeenkomst komt dyslexie aan de orde. We krijgen antwoord op de vraag wanneer er 
mogelijk sprake is van dyslexie en welke intensieve begeleiding gewenst is. Verder staat deze 
bijeenkomst in het teken van de ondersteuning door jou als onderwijsassistent bij het zelfstandig 
werken van de kinderen. Wat is de functie van de diverse materialen binnen de methode Veilig Leren 
Lezen en Lijn 3 en hoe kunnen die zo optimaal mogelijk worden gebruikt? 
 
Opbrengst 
- Je weet hoe de leesontwikkeling verloopt bij de kinderen in de groepen 1 tot en met 3 met het 
accent  
  op groep 3. 
- Je kunt leerlingen signaleren die stagneren tijdens het leren lezen (signalerende functie richting 
  de leerkracht). 
- Je bent op de hoogte van een aantal leesaanpakken die de  leesontwikkeling kunnen stimuleren. 
- Je hebt kennis van oorzaken en gevolgen van (mogelijke) dyslexie. 
- Je leert hoe je gericht individuele kinderen of groepjes leerlingen kunt begeleiden tijdens het  
  zelfstandig werken. 
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Wanneer 
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor 
Onderwijsassistenten (van groep 3).  
 
Door 
Jeanet Drost, adviseur bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland 
 

  

https://pixabay.com/nl/photos/kinderen-meisje-potlood-tekening-1093758/
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NT2 Onderwijs; Een anderstalige leerling in de groep…hoe pak ik dat aan? 
HERHALING 

           
Wat 
Bij anderstalige leerlingen denken we al snel aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Eritrea of aan 
kinderen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Maar wist je dat Nederland vorig jaar 200 
verschillende nationaliteiten telde? Ook mensen uit Noord- en Zuid-Amerika, China en Europese 
landen als Spanje en Portugal vestigen zich regelmatig tijdelijk of permanent in Nederland. Eigenlijk 
zou iedere leerkracht basiskennis moeten hebben van NT2-onderwijs. Dan ben je niet 
handelingsverlegen als een anderstalig kind op school wordt aangemeld! 
 
Hoe 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we hoe 
kinderen een tweede taal verwerven. We buigen ons over de vraag wat effectief NT2-onderwijs is. 
Daarnaast bekijken we hoe jij als leerkracht die tweedetaalverwerving positief kunt beïnvloeden, niet 
alleen in de NT2-lessen maar ook in de dagelijkse, algehele onderwijspraktijk. Uiteraard krijg je volop 
de gelegenheid om diverse NT2-methoden en materialen in te zien. In de tweede bijeenkomst komt 
een beredeneerd aanbod NT2 aan de orde. Heel concreet richten we ons op het bepalen van de 
beginsituatie bij nieuwkomers, het opstellen van doelen en leerlijnen. We leggen de focus op een 
aanpak voor lezen en spellen. Klankontwikkeling maakt hier een belangrijk deel van uit. Daarom is dit 
onderdeel niet alleen van belang voor leerkrachten vanaf groep 3 maar ook voor 
kleuterleerkrachten. Een goede klankbeheersing vormt immers de stevige basis voor het leren lezen 
en spellen. Maar we kijken ook naar knelpunten bij het ontwikkelen van schoolse vaardigheden. 
Waar moet je als leerkracht alert op zijn? Waar lopen NT2-kinderen vast in de dagelijkse 
schoolpraktijk? De derde bijeenkomst staat in het teken van woordenschatonderwijs en het belang 
daarvan. We krijgen antwoord op de vraag hoe je woorden leert en onthoudt. Het didactisch model 
de Viertakt komt aan de orde, maar ook woordenlijsten voor kinderen van groep 1 tot en met 8 en 
de wijze waarop je die inzet. Ook bekijken we met elkaar hoe we taalgericht onderwijs kunnen 
geven, bijvoorbeeld in de gymles of aardrijkskundeles. 
 
Opbrengst 

• Je weet hoe kinderen een tweede taal verwerven en hoe je dit positief kunt beïnvloeden. 

• Je hebt handvatten om een beredeneerd aanbod NT2 op te stellen en uit te voeren. 

• Je krijgt concrete tips & tools voor het vormgeven van je NT2-onderwijs. 

• Je hebt een beeld van de problemen die NT2-kinderen ervaren bij het ontwikkelen van 
schoolse vaardigheden en je hebt inzicht in toepassingen die jouw onderwijs taliger maken. 
 

Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor 
Leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders van groep 1 tot en met 8.  
 
Door 
Corrine Brink, adviseur bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland 
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Spelbegeleiding van bij jonge kinderen  
NIEUW 
    

           
 
Wat 
Heerlijk spelen met zand en water, je verwonderen over zeepbellen, iets uit elkaar halen omdat je wil 
weten hoe het werkt, doktertje spelen in de themahoek en een groot kasteel bouwen in de 
bouwhoek. Jonge kinderen genieten van dergelijke activiteiten. Ze zijn van nature nieuwsgierig en 
willen spelen. Voor jonge kinderen is spelen de leidende activiteit, het is de motor van ontwikkeling 
en leren. 
Maar soms gaat het niet vanzelf. Sommige kinderen lopen doelloos rond en komen niet tot 
geconcentreerd spel, anderen pakken alle kasten uit en lopen vervolgens naar een andere hoek. En 
dan zijn er ook kinderen die altijd maar hetzelfde spel laten zien, of moeite hebben met 
samenspelen. Wat kan je dan doen als leerkracht? Hoe kan je het spel van kinderen verrijken en 
verdiepen?  
In deze training leer je naar het spel van kinderen te kijken en doe je ervaring op met 
spelbegeleidingstechnieken, zodat je de kinderen in hun spelontwikkeling kan stimuleren. 

 

 
Hoe 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. We gaan tijdens deze bijeenkomsten in op de 
vraag wat spel is en waarom spel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.  Vervolgens 
verdiepen we ons in de spelontwikkeling en hoe je spel kan observeren. 
In de twee volgende bijeenkomsten buigen we ons over de vraag hoe je het spel van jonge kinderen 
op gang kan helpen, verdiepen en verrijken met behulp van verschillende 
spelbegeleidingstechnieken. Hoe zorg je er voor dat kinderen langer geconcentreerd in een hoek 
blijven spelen en wat doe je als het spel niet op gang komt of weinig variatie laat zien? 
Tussen de bijeenkomsten door voer je praktijkopdrachten uit. Je observeert het spel van enkele 
kinderen, maakt foto’s of een filmpje. In de cursusbijeenkomsten gaan we nader in op deze 
observaties: hoe is de betrokkenheid en spelontwikkeling van deze kinderen? Vervolgens ga je met 
behulp van verschillende spelbegeleidingstechnieken het spel van deze kinderen stimuleren.  
 

https://pixabay.com/nl/photos/kind-toren-bouwstenen-blokken-1864718/
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Opbrengst 

• Je weet hoe de spelontwikkeling verloopt en hoe je spel kan observeren 

• Je weet welke spelbegeleidingstechnieken er zijn om de spelontwikkeling van jonge kinderen 
te stimuleren en in welke situaties je deze kan gebruiken 

• Je hebt in je eigen praktijk ervaring opgedaan met verschillende spelbegeleidingstechnieken 
 

Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
  
Voor   
Leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1-2 en intern begeleiders 
 
Door Tineke Boekhorst, adviseur bij Marant Interstudie , Elst 
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Groepsdynamiek en de Ringaanpak 
HERHALING 

           
Wat 

In sommige groepen is er sprake van macht, uitsluiten, roddelen, ruzie en pesten. In deze ‘lastige’ 
groepen doet de leerkracht verwoede pogingen de veiligheid te waarborgen. Vanuit de gedachte dat 
mensen een sterk verlangen hebben om bij een groep te horen, ontwikkelde Barry Redeker De 
Ringaanpak: een groepsdynamische benadering voor een veilige klas. De Ringaanpak is opgebouwd 
uit 8 praktische stappen en gaat uit van een systemisch geheel. Er wordt een sterk beroep gedaan op 
groepsverantwoordelijkheid, zelfsturing en het aanspreken op elkaars gedrag. 
 
Mensen zijn sociale wezens en de motivatie om bij een groep te horen is zeer groot. Dat krachtige 
gegeven is in te zetten bij de positieve beïnvloeding van het groepsproces. Maar hoe doe je dat als 
leerkracht? Deze training zorgt ervoor dat de leerkracht snel zijn of haar ‘systemische bril’ opzet. Op 
welke wijze ontwikkelt een groep zich? Welke factoren dragen daar aan bij? Welke posities kiezen 
leerlingen? Hoe zit het met aanspreken op groepsverantwoordelijkheid? Naast enkele theoretische 
achtergronden is er nadrukkelijk aandacht voor de beïnvloeding van dit groepsproces. Je maakt actief 
kennis met en ervaart zelf de bruikbare groepsvormende activiteiten in het algemeen en De 
Ringaanpak in het bijzonder. 
 
Hoe 
Deze training zorgt ervoor dat de leerkracht snel zijn of haar ‘systemische bril’ opzet. Op welke wijze 
ontwikkelt een groep zich? Welke groepsnormen ontstaan er? Welke posities kiezen leerlingen? Hoe 
zit het met groepsverantwoordelijkheid? Naast enkele theoretische achtergronden is er nadrukkelijk 
aandacht voor de beïnvloeding van dit groepsproces. U maakt actief kennis met bruikbare 
groepsvormende activiteiten in het algemeen en De Ringaanpak in het bijzonder. 
 
Opbrengst 
Tijdens deze cursus leer je in korte tijd de basis van het werken met De Ringaanpak. Na afloop van de 
drie bijeenkomsten ben je in staat om je groep in een systemisch context te plaatsen en vanuit 
verschillende invalshoeken preventief en curatief te handelen. 
 
Wanneer 
Iedere training bestaat uit drie bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor  
Leerkrachten bovenbouw (vanaf groep 5) en intern begeleiders.  
 
Door 
Barry Redeker van School en Gedrag.  
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Trauma-sensitieve ondersteuning in het onderwijs  
HERHALING  

           
Wat  
Een ernstig verkeersongeluk, plotseling overlijden van een gezinslid, een vechtscheiding, 
mishandeling 
of heftige ervaringen in oorlogsgebied... Gemiddeld vier kinderen per klas zijn ooit geconfronteerd 
met een traumatische ervaring (bron: UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis). Dit soort heftige 
ervaringen kunnen leiden tot probleemgedrag van kinderen en jongeren binnen en buiten de klas, 
wat de veiligheid in de klas en op school negatief kan beïnvloeden. Deze kinderen gedragen zich 
“anders” en jouw normale manier van aanpak werkt bij hen niet. Daar komt nog bij dat deze 
kinderen zich soms onvoldoende ontwikkelen op didactisch gebied. Deze combinatie van gedrags- en 
leerproblemen kan heel ingewikkeld (en soms zelfs verwarrend en frustrerend) zijn voor de 
leerkrachten.  
Deze training geeft je inzicht in de gedrags- en leerproblemen van getraumatiseerde kinderen en 
jongeren. In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: (h)erkennen van 
trauma, invloed van trauma op cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden, do’s en don’ts bij het creëren 
van basisveiligheid in de klas, handvatten om met getraumatiseerde kinderen om te gaan en de 
invulling van trauma-sensitief lesgeven in de praktijk. Het doel is niet je op te leiden tot hulpverlener, 
maar wél om je meer inzicht te geven in trauma en de gevolgen van traumatische ervaringen voor de 
ontwikkeling van leerlingen. Dit verbetert de interactie tussen jou en je leerlingen, wat weer een 
positieve uitwerking heeft op het leerklimaat en de veiligheid in de klas en op school, alsmede op de 
ontwikkeling van de leerlingen.  
Bovendien wordt in deze training aandacht gegeven aan het goed zorgen voor jezelf als leerkracht. 
Het werken met zo’n ingewikkelde doelgroep kan veel energie kosten, dus het is van groot belang 
ook goed voor jezelf te kunnen zorgen.  
 
Hoe  
In de Training wordt op een interactieve, ludieke en heldere manier aan de hand van symbolen uitleg 
gegeven over trauma, over de (geblokkeerde) processen in de hersenen bij traumatische ervaringen 
en de daaruit voortvloeiende symptomen, gedrag en mindset van getraumatiseerde kinderen en 
jongeren. Daarnaast wordt uitgebreid tijd genomen voor de toepassing van deze kennis in de 
praktijk: de invulling van trauma-sensitieve ondersteuning in de klas.  
 
Opbrengst  

• Je hebt inzicht in de werking van de hersenen bij getraumatiseerde leerlingen en de daaruit 
voortvloeiende symptomen en gedrag. 

• Na deze training ben je bekend met de wijze waarop je trauma-sensitieve ondersteuning in 
het onderwijs kunt geven. 

• Je bent weer bewust van het belang om goed voor jezelf te zorgen.  
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Wanneer  
Iedere training bestaat uit vier bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier.  
 
Voor  
Voor leerkrachten, intern begeleiders en overig (ondersteunend) personeel.  
 
Door  
Drs. Anne van den Ouwelant. Zij is internationaal trauma-expert bij de Trauma-company.  
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Terugkomdag Trauma-sensitieve ondersteuning in het onderwijs 
HERHALING 

           
 
Wat  
Een terugkomdag voor iedereen die de Training Trauma-Sensitieve Ondersteuning in het Onderwijs 
eerder heeft gevolgd. Deze terugkomdag bestaat uit een refresher, verdieping en supervisie. Ook zal 
op deze terugkomdag weer aandacht zijn voor het goed zorgen voor jezelf.  
 
Hoe  
Op deze dag wordt enerzijds herhaald wat tijdens de eerdere Training is behandeld – de kracht van 
herhaling! Vervolgens wordt zowel theoretisch als praktisch verdieping aangeboden. Er is ruimte 
voor supervisie: de mogelijkheid om op de dag zelf een casus of vraag in te brengen en daar 
antwoord op te krijgen. Tot slot zal weer een creatieve oefening worden aangeboden, die ingezet kan 
worden in het werken met getraumatiseerde kinderen en jongeren, maar die ook bijdraagt aan het 
goed zorgen voor jezelf als leerkracht.  
 
Opbrengst  

• De reeds opgedane kennis op het gebied van trauma-sensitiviteit wordt nog steviger 
onderbouwd. 

• De vragen die vanuit de praktijk zijn ontstaan worden beantwoord. 
• Je bent weer bewust van het belang om goed voor jezelf te zorgen. 

Wanneer 
Een terugkomdag bestaat uit één bijeenkomst. De datum en trainingstijd is terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor  
Voor iedereen die de Training Trauma-Sensitieve Ondersteuning in het Onderwijs van Trauma 
Company via het samenwerkingsverband heeft gevolgd in 2018-2019.  
 
Door  
Drs. Anne van den Ouwelant. Zij is internationaal trauma-expert bij de Trauma-company.  
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Lezing ‘Een problematische hechting’   
HERHALING  

           
Wat 
De meeste leerkrachten kennen de basisbehoeften van kinderen: behoefte aan relatie, autonomie en 
competentie (Luc Stevens). Het is en blijft een mooie uitdaging om bij alle kinderen in deze behoefte 
optimaal te voorzien. Maar bij sommige kinderen is het bouwen aan een wederkerige relatie 
ingewikkeld en lijkt iets wat je hebt opgebouwd, gebouwd te zijn op los zand. Het kind weert af, of 
doet juist onaangenaam veel een beroep op je. Er is geen fundamenteel vertrouwen, geen bodem in 
zijn bestaan. Het voelt niet goed; is er sprake van hechtingsproblematiek? En zo ja, hoe herken ik het 
en wat doe ik dan? Kun je als leerkracht vertrouwen krijgen in de ontwikkeling van dit kind?  
 
Hoe 
Tijdens deze scholingsbijeenkomst wordt onder andere informatie gegeven over wat 
hechtingsproblematiek is en wanneer je spreekt van een hechtingsstoornis. Duidelijk wordt hoe je de 
signalen herkent en wat je er vervolgens mee kunt doen. Kun je een relatie opbouwen met deze 
kinderen? Wat kun je verwachten? Hoe creëer je een veilige omgeving waarin dit kind zich toch 
optimaal kan ontwikkelen? Mag je dit kind straffen, of moet je daar voorzichtig mee zijn? Hoe kan ik 
sociaal contact met andere kinderen bevorderen, of zal het nooit echt vriendschappen kunnen 
aangaan?  
 
Opbrengst  

• Je weet hoe je hechtingsproblematiek kunt herkennen en wat je er vervolgens mee kunt 
doen. 

• Je weet in welke onderwijs- leeromgeving deze leerling zich het beste thuis voelt. 

• Je kunt een optimale interactie bewerkstelligen tussen jou en de leerling en tussen de 
leerling en medeleerlingen. 

 
Wanneer  
De lezing bestaat uit één bijeenkomst. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor  
Leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden. 
 
Door  
Geja Visscher en Rian Vonhof, medewerkers SWV Rijn & Gelderse Vallei 
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Sensorische informatieverwerking  
HERHALING  

           
Wat 
Steeds vaker krijgen we in het onderwijs te maken met leerlingen die een “prikkelarme” omgeving 
nodig hebben. Maar ligt hierin wel de oplossing? 
Ieder mens reageert anders op prikkels uit zijn omgeving. Ieder mens heeft zijn eigen unieke 
sensorisch profiel. Wandel jij je stress eruit na een dag hard werken of neem je liever een warm bad? 
Maakt bewegen je alert of teken je tijdens de vergadering om te blijven focussen? 
Ook leerlingen in de klas kiezen hun eigen manier om alert te kunnen zijn of zichzelf te kalmeren. 
Sommigen zoeken prikkels anderen zijn er juist gevoelig voor en vermijden liever.  
Ontdek wat de leerlingen in jouw klas op zintuiglijk gebied nodig hebben en wat de invloed is van je 
eigen sensorisch profiel op je klas. 
 
Hoe 
Tijdens deze scholingsbijeenkomsten wordt onder andere informatie gegeven over wat 
sensorische informatieverwerking is. Welke zintuigen zijn er? Hoe kan je sensorisch gedrag 
herkennen? Wat is een sensorisch waardevolle omgeving? Waarom wiebelen sommige leerlingen 
graag en zijn anderen juist moeilijk te motiveren?  Door kennis te nemen van de verschillende 
sensorische profielen leer je anders naar gedrag van leerlingen te kijken, dit gedrag te verklaren en je 
eigen handelen erop aan te passen.  
Door het in kaart brengen van je eigen sensorisch profiel en het bespreken van (eigen) casussen uit 
de praktijk wordt er gekeken naar gerichte interventies en wordt het theoretische gedeelte 
gekoppeld aan de praktijk.  
 
Opbrengst 

• Je neemt kennis van de verschillende zintuigen en van de verschillende zintuiglijke profielen. 

• Je leert sensorische gedrag herkennen en je handelen hierop af te stemmen. 

• Je leert aanpassingen maken in de onderwijs- leeromgeving om deze sensorisch waardevoller 
te maken. 

 
Wanneer 
Iedere training bestaat uit twee bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier 
 
Voor 
Voor leerkrachten, intern begeleiders en overig (ondersteunend) personeel. 
 
Door 
Claudia van Hout, fysiotherapeut en Hester Stam, logopedist 
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Terugkomdag Sensorische informatieverwerking in de klas  
NIEUW 

           
Wat 
Een verdiepingsronde voor iedereen die de training sensorische informatieverwerking heeft gevolgd. 
Deze verdiepingsronde bestaat uit een kort opfrismoment, verdieping en ruimte voor vragen en 
casussen. 
Ben je anders gaan kijken naar het gedrag van leerlingen in de klas naar aanleiding van onze training 
sensorische informatieverwerking; gedragsregulatie d.m.v. de zintuigen? Zie je wat leerlingen op 
zintuigelijk gebied nodig hebben maar vind je het nog moeilijk om in de behoefte te voorzien? Als je 
de theorie rondom sensorische informatieverwerking begrijpt kan het toch moeilijk zijn om passend 
op leerlingen te reageren, vooral als er ook sprake is van leerlingen met een speciale 
onderwijsbehoefte. 
 
Hoe 
Tijdens deze verdiepingsronde wordt de theorie over de sensorische profielen kort herhaald en 
gekoppeld aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Daarnaast besteden we aandacht aan 
het inzetten van zintuigen om de aandacht en motivatie van leerlingen te vergroten. 
Bovendien is er tijd om in te gaan op jullie vragen en casussen en het uitwisselen van ervaringen en 
tips. Ook deze keer zullen jullie zintuigen worden geprikkeld. 
Er bestaat de mogelijkheid om vragen en casussen van tevoren met ons te delen. 
 
Opbrengst 

• De eerder opgedane kennis op gebied van sensorische informatieverwerking wordt nog 
steviger onderbouwd. 

• De vragen die vanuit de praktijk zijn ontstaan worden beantwoord. 

• Je weet hoe de zintuigen ingezet kunnen worden bij leerlingen, ook die met een speciale 
onderwijsbehoefte, om de aandacht en motivatie te vergroten. 

• Je wordt je bewust van de kracht van de zintuigen. 
 
Wanneer 
Een terugkomdag bestaat uit één bijeenkomst. De datum en trainingstijd is terug te vinden op het 
inschrijfformulier. 
 
Voor 
Voor leerkrachten, intern begeleiders en overig (ondersteunend) personeel die de training 
sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.  
 
Door 
Claudia van Hout, fysiotherapeut en Hester Stam, logopedist 
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Fijn voor je Brein  
HERHALING 

           
Wat  
Het onderwijs heeft als grote en mooie uitdaging kinderen naar hun optimale vermogen te 
begeleiden. Hoe richt je je onderwijs zo in, dat naast alle aandacht voor de cognitieve en sociaal 
emotionele ontwikkeling, ook de neurologische ontwikkeling bij kinderen ondersteund wordt.  
Vanuit de neuropsychologie is inmiddels het belang van bewegen op het gedrag en de ontwikkeling 
van schoolse vaardigheden bewezen. Leerkrachten die dit in hun onderwijs meenemen, zien al snel 
de positieve effecten; concentratievermogen, betrokkenheid, leerresultaten en zelfsturend 
vermogen verbeteren zichtbaar.  
FIJN VOOR JE BREIN maakt je er bewust van dat de neurologische ontwikkeling het leren 
ondersteunt, waarom beweging kinderen helpt en hoe je dat integreert in je onderwijsaanbod. Hoe 
je vanuit de neurologie inspeelt op de signalen die de kinderen ons geven: volle hoofden, motorische 
onrust, over- of onderprikkeling, verminderde motorische vaardigheden, weinig leerplezier, 
moeizame executieve vaardigheden. 
Hoe maken we het leren effectiever en toch natuurlijker? Hoe spreek je het neurologische systeem 
aan? Hoe versterk je de samenwerking tussen de beide hersenhelften? Dat leer je in deze training. 
Vol theorie, oefeningen, spel en ideeën om daar mee aan de slag te gaan. Zodat je het ten alle tijde 
en met alle leeftijden kan inzetten. Zodat je weet hoe je invloed kan uit oefenen op de samenwerking 
van de hersenhelften, het automatiseren, onrustig gedrag, en de concentratie bij je leerlingen. 
 
Hoe  
Natuurlijk duiken we in de theorie om je achtergrond op de neurologische ontwikkeling (vanuit 
prikkelverwerking) te vergroten. Deze invalshoek ondersteunt je onmiddellijk in het anders kijken 
naar kinderen. De theorie wordt gekoppeld aan ervaren, aan doen, aan waarnemen. Zodat de 
transfer naar het lesgeven stapsgewijs duidelijk wordt. Tussen de bijeenkomsten door krijg je korte 
opdrachten. Je leert ook van en met elkaar. 
 
Opbrengst 
Na de 4 bijeenkomsten: 

• Heb je inzicht in de werking van het kinderbrein en zie je de relatie tussen neurologische 
ontwikkeling en het optimale vermogen van ieder kind. 

• Heb je vaardigheid om op basis van je eigen kennis en inzichten lessen zo vorm te geven dat 
dit FIJN VOOR JE BREIN is. 

• Leer je werken vanuit een kracht en flow op basis van de natuurlijke balans tussen leren en 
bewegen.  
 

Voor  
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers.  
 
Wanneer  
Iedere training bestaat uit 4 bijeenkomsten. De data en trainingstijdens zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier.  
 
Door 
Marcelle van der Plas, kinderergotherapeut en specialist bewegend leren & lerend bewegen 
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Pedagogisch tact; het goede doen, op het juiste moment, óók in de ogen van de 

leerling  
HERHALING 

           
Wat  
Pedagogische tact is een persoonlijk ontwikkeltraject waarin je je (nog) bewuster wordt van de leraar 
die jij wilt zijn. Als leraar speel je een belangrijke rol in het welbevinden en de ontwikkeling van 
kinderen. Met alles wat er in de onderwijspraktijk op je afkomt en de diversiteit aan leerlingen in de 
klas is dat een uitdaging. Hoe reageer je op complexe situaties of gedrag in jouw klas? Hoe weet je 
wat elke leerling van je nodig heeft? En hoe ga jij om met die ene leerling waarmee je worstelt? Jouw 
praktijkervaringen staan centraal in dit traject.  
 
Hoe 
In vijf bijeenkomsten Pedagogische tact word je uitgedaagd anders naar situaties te kijken. Naar 
jezelf, de leerling, het curriculum, je didactiek en je opdracht. We reiken theorie en handvatten aan 
waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. We stellen vragen waarmee je reflecteert op je eigen 
situatie en houding. Je gaat veel in gesprek om samen met collega’s in de groep jouw praktijk te 
onderzoeken en verdiepen.  
In het traject staan steeds drie aandachtsgebieden centraal:   

1. Pedagogische opdracht: Wat is jouw drijfveer in het onderwijs? En wat betekent dit voor je 
rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van leerlingen.  

2. Leraar als eigen instrument: Inzicht in het eigen handelen, waarbij het handelen vanuit je 
eigen kwaliteiten centraal staat.  

3. De leerling als partner: samen met je leerling onderzoeken wat nodig is en wat kan. Weten 
wie de leerling is, hem zonder oordelen kunnen zien en zijn perspectief kunnen innemen.  

 Tussen de bijeenkomsten door word je door middel van opdrachten uitgenodigd je eigen houding en 
het gedrag van de leerling te observeren en te experimenteren met nieuw gedrag.  
 
Opbrengst 
Het Nivoz ziet Pedagogische tact als een persoonlijk ontwikkeltraject, dit betekent dat ieders 
startpunt anders is en de opbrengsten dus ook verschillend zullen zijn.  
Over het algemeen:  

- Word je je meer bewust van je eigen handelen en het effect hiervan (op leerlingen). 
- Wordt het contact met leerlingen versterkt. 
- Heb je nieuw handelingsrepertoire opgebouwd. 
- Kun je verantwoorden waarom je bepaalde dingen inzet, en waarom je bepaalde dingen niet 

meer doet. Dit levert op dat je minder geregeerd wordt door ‘wat moet’ of de ‘waan van de 
dag’. 
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Wanneer 
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier.  
 
Voor  
Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en intern begeleiders  
 
Door 
Docenten van Stichting NIVOZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/photos/handen-vriendschap-vrienden-2847508/
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Een TOS is niet hetzelfde als een taalachterstand maar wat is het dan wel? 
HERHALING 

           
                                                                 
Wat 
Leer de signalen van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) herkennen bij jouw leerling. 
 
Hoe 
Op de eerste bijeenkomst ga je door middel van een praktisch ervaringscircuit een tiental opdrachten 
uitvoeren die gericht zijn op het ervaren van een taalontwikkelingsstoornis. De opdrachten zijn gericht 
op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. Door het 
doen van opdrachten ontdek je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen 
met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties. Daarnaast starten we met een theoretisch kader 
over de vijf verschillende taalaspecten. 
Tijdens de tweede bijeenkomst leer je wat een taalontwikkelingsstoornis is. Je krijgt informatie over 
de normale taalspraakontwikkeling en over een taalontwikkelingsstoornis. Aan bod komen de 
verschillende aspecten van de mondelinge taal. Je leert welke problemen een leerling met een TOS 
daarmee kan hebben. We kijken naar de onderzoeken die nodig zijn om de diagnose 
taalontwikkelingsstoornis te kunnen stellen. Ook mogelijke oorzaken, gevolgen en de prognose 
komen aan de orde. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het taalleerproces tussen 
meertalige kinderen zonder en met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
 
Opbrengst 

• Je ontwikkelt een positieve houding en vergaart kennis over leerlingen met een TOS. Door zelf 
te ervaren krijg je meer inzicht op de onderwijsbehoeften van een leerling met een TOS en leer 
je je handelen daarop aan te passen. 

• Je bent in staat om een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de problemen die 
daarmee samenhangen beter te herkennen en hebt kennis over mogelijke preventieve en licht 
curatieve interventies die in de klas helpend kunnen zijn.  
 

Wanneer 
Iedere training bestaat uit twee bijeenkomsten. De data en trainingstijden zijn terug te vinden op het 
inschrijfformulier 
 
Voor 
Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en andere belangstellende 
 
Door 
Trainers van Koninklijk Auris Nederland.  
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Kind in de knel  
HERHALING 
 
Wat 
We weten uit de statistieken dat we er allemaal een paar van in de klas hebben zitten: een leerling 
die thuis de ruzie van de ouders meemaakt, een leerling die geslagen wordt, een leerling die 
misbruikt wordt, een leerling die emotioneel verwaarloosd wordt, een KOPP, een leerling van ouders 
die het moeilijk hebben met de opvoeding, een leerling van ouders die vaak ziek zijn, enz. 
Toch komt uit andere statistieken naar voren dat deze leerlingen niet of te laat ontdekt worden 
waardoor er later onherstelbare schade ontstaat. 
Wij willen jullie in drie middagen helpen en proberen de weg te wijzen in deze situaties. 

Hoe 
Hoe ontdek je deze leerlingen: bijvoorbeeld via een checklist waar je direct iets mee kunt. Wat heeft 
deze leerling nodig? Wat is er voor jou als leerkracht haalbaar? Ideeën over samenwerking met 
ouders. Wat kan de vertrouwenspersoon bij jou op school doen? Wat is het belang van een SOVA-
training? Gebruiken jullie op school de verwijsindex? Samenwerking met externen. En nog meer… 

Tijdens de 1e bijeenkomst gaan we samen ontdekken over welke leerling we het hebben in jouw 
groep. In de tweede bijeenkomst kijken we naar de praktijkervaringen gegeven de nieuw opgedane 
kennis en de checklist. En in de derde bijeenkomst besteden we aandacht een het signaleren op 
schoolniveau van kinderen in de knel. Welke verandering zou jij in je groep of schoolbreed willen 
bewerkstelligen? Hoe zou je dat kunnen realiseren? 

Wil je na deze drie middagen nog meer? Dan wijzen wij jullie graag de weg. 
 
Opbrengst 

• Je leert met andere ogen kijken naar kinderen die je tot nu toe nog niet zo goed kon 
doorgronden en ontdekt EEN KIND IN DE KNEL. 

• Je leert verschillende tools in te zetten voor EEN KIND IN DE KNEL. 

• Je krijgt een reader waarin je kunt lezen en leren hoe om te gaan met EEN KIND IN DE KNEL. 

• Je krijgt voorbeelden hoe je een verandering in jouw groep of schoolbreed zou kunnen 
bewerkstelligen. 

 
Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Deze hebben een interval van tenminste 4 weken. De data 
en trainingstijden zijn terug te vinden op het inschrijfformulier. 
 
Voor 
Leerkrachten, intern begeleiders, vertrouwenspersonen en andere betrokkenen in het 
basisonderwijs. 
 
Door 
J. van Barneveld (groepsleerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur) en A.M. Rozema-van der 
Molen (groepsleerkracht, vertrouwenspersoon en SOVA-trainer). 
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LEF 

Evenement SWV Rijn & Gelderse Vallei      

Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst een evenement georganiseerd. Hier hebben we 
ontzettend veel positieve reacties op gehad. Daarom organiseren we komend schooljaar weer een 
dergelijk evenement voor jullie! We zijn volop aan het nadenken welke inhoud het zal krijgen. Het zal 
in ieder geval weer een sterk inhoudelijk programma zijn, waar we tijdens komend LEF evenement 
induiken. Jullie worden opnieuw geïnspireerd door deskundige sprekers. En vanuit het LEF-principe 
gaan we deze keer verder: we zoeken actief de dialoog op!  
 
SAVE THE DATE 
Schrijf de datum alvast in je agenda: 24 november van 15.00 uur tot 20.30 uur. De definitieve 
uitnodiging en het inschrijfformulier voor dit evenement worden jullie binnenkort apart 
toegezonden.  
 

 

 

 

 


