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Trainingen
2021-2022

Inleiding

De roerige tijden van het afgelopen jaar hebben van ons allemaal veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

gevraagd. Het scholingsaanbod heeft, met de nodige aanpassingen, desondanks op een goede manier door-

gang kunnen vinden. Met trots mag ik dan ook zeggen dat we voor komend schooljaar een professionalise-

ringsprogramma hebben ingericht. 

 

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrach-

ten en andere professionals in 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. Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar nog nieuwe trainingen, cursussen, 

webinars of conferenties worden aangeboden. Het gesprek daarover is in volle gang. Mocht dat zo zijn, dan 

houden we u hiervan op de hoogte via SPOT.

Ook zijn we bezig met een vervolg op het LEF Evenement! In iets andere vorm, maar wel weer met het ge-

dachtengoed van Pippi Langkous als basis. “Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.” 

Laten we dat toepassen op de manieren waarop we onderwijs passend maken aan leerlingen.

Dan rest mij vooral nog om jullie veel plezier te wensen tijdens het lezen van deze brochure. We hopen  

natuurlijk dat je één of meerdere trainingen vindt, die bij jouw professionaliseringswens(en) past/passen!

Hartelijke groet, 

Renee Boeijen (beleidsmedewerker SWV Rijn & Gelderse Vallei). 



Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO  trainingen 2021-20224 5

Praktische informatie

Wat

Trainingen

 Professionalisering speelt een belangrijke rol bij het versterken van zowel de basisondersteuning als de extra 

ondersteuning. Daar geeft elke school op zijn eigen manier invulling aan. Preventie, handelingsgericht wer-

ken en onderwijsprofessionals optimaal toerusten om, al dan niet met ondersteuning van anderen, passend 

onderwijs vorm te geven, zullen ook nu de basis zijn voor het scholingsaanbod.  

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 het 

bieden van passend onderwijs aan alle kinderen. 

Incompagny

 Daarnaast bieden we de meeste trainingen ook Incompany aan. We hebben hiermee afgelopen school- 

jaren goede ervaringen opgedaan. Willen jullie daar gebruik van maken, stuur dan een mail naar  

administratie@swvrgv.nl. Zij zullen deze vragen verzamelen en doorzetten. Samen kijken we vervolgens 

naar de mogelijkheden. 

Voor wie

Het zijn de onderwijsprofessionals die ertoe doen! Deze moeten zich voldoende ondersteund voelen om in de 

dagelijkse praktijk tegemoet te kunnen komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

De leerkrachten doen dit samen met  intern begeleiders, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteu-

nend personeel. Daarom is het aanbod ook dit schooljaar weer voor hen vormgegeven.  

Organisatie

De organisatie is in handen van Renee Boeijen en Gertie Nefkens. Als er vragen zijn kunnen jullie bij hen 

terecht. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Renee Boeijen, voor organisatorische 

vragen via Gertie Nefkens (administratie@swvrgv.nl). Natuurlijk kun je ook altijd bellen via het telefoon- 

nummer van het stafbureau van het samenwerkingsverband: 0318-675180.

>>
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“ Alles wat je aandacht  
geeft groeit!”
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Inschrijven kan via onderstaande link: 

https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-20212022/

Je kunt je via deze link inschrijven tot en met 18 juni 2021!
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 18 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). 

N.B. 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 trainin-

gen, 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. 

Inschrijven
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De leerkracht als coach
herhaling

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 resul-

taat. In deze training wordt duidelijk wanneer een coachende houding meer effectief is. Welke overtuiging 

en vaardigheden heb je daarvoor 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. 

1    In bijeenkomst 1 gaan we dieper in op de overtuiging en vaardigheden die je nodig hebt om je leerlingen 

te kunnen coachen. 

2    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. 

3    In bijeenkomst 3 oefenen we de coachende vaardigheden met een trainingsacteur. Je ervaart in deze bij-

eenkomst 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 leert hoe je de zelfsturing van je leerlingen kunt bevorderen

 • Je leert op een effectieve manier feedback geven  

 • Je oefent coachingsvaardigheden met een trainingsacteur  

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier. 

Voor

Leerkrachten  

Door

Karen van Kooten,  

buro Trainen in onderwijzen  

www.karenvankooten.nl
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“ Nieuwsgierigheid is essentieel  
voor vooruitgang”
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De echte bedoeling van jouw onderwijs: Welke leraar wil jij zijn?
nieuw

Wat

Als leerkracht wil je natuurlijk onderwijs bieden dat het beste past bij de behoeften van jouw leerlingen. Vaak 

staat mooi en intens beschreven wat er geboden wordt op school en welke ambities geambieerd worden. 

Maar wat komt er eigenlijk bij kijken als die altijd zo uitgebreid geformuleerde visie en missie van leraren en 

teams werkelijkheid gaan worden. Wat betekent dat echt voor kinderen, voor ouders, voor het team en niet 

in de laatste plaats voor jouw als individu? Hoe realiseer je groei en ontwikkeling binnen de steeds verande-

rende, en soms ook spannende, contexten. Wat kun je behouden, wat moet je vooral versterken en waar zou 

je als gevolg van je eigen inzichten echt afscheid van willen nemen? Deze cursus helpt je om die leraar te zijn, 

die je graag wilt zijn en die door ouders en kinderen zo ontzettend gewaardeerd en gerespecteerd wordt. 

Hoe

Deze interactieve cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten:

 •  In de eerste bijeenkomst analyseer je met elkaar de verschillende visies en missies van jullie scholen om zo 

een goede basis te leggen voor de drie opvolgende bijeenkomsten. 

 •  In de tweede bijeenkomst staan de kinderen centraal. Wat hebben zij nou eigenlijk echt nodig?  

Accepteren wij kinderen zoals ze zijn? Gaan wij om met die verschillen of gaan we uit van die verschillen? 

Wat is nou die ‘bedoeling’ waar vaak over gesproken wordt en hoe verhoudt zich dat tot de organisatie waar 

je werkt? 

 •  In de derde bijeenkomst komen weer de kinderen aanbod maar wordt dit doorgetrokken naar ouders  

en onze houding t.o.v. ouders. Waar hebben kinderen baat bij als het gaat om de relatie ouders en  

leerkrachten?

 •  De laatste bijeenkomst gaat over jou als persoon. Pas jij bij je eigen visie en heb je voldoende tools om daar-

naar te kunnen handelen. Je gaat weg met inzichten welke cruciaal zijn voor je verdere ontwikkeling. Wat 

ligt er op je bord waaraan jij (met plezier) wilt gaan werken? 

Opbrengst

 •  Inzichten in wat kinderen en dus elk kind nodig heeft om een ononderbroken en uitdagende ontwikkeling 

door te maken

 •  Inzichten in wat ouders nodig hebben om hun aannames, hun ervaringen opnieuw samen met het school-

team te herijken, zodat zij zichzelf waarderen en inzien hoe je dat vertaalt naar het opvoeden en begelei-

den van kinderen. Oftewel waar is de pedagogiek nodig en bestaat er naast de ‘zachte’ pedagogiek ook 

een ‘harde’

 •  Inzichten in wat de onherroepelijke consequenties van jou als leerkracht zijn en dus inzichten in wat dat 

voor jou betekent om samen met je team aan te werken, zodat je werk past bij jou als leerkracht en naar 

kinderen leert kijken en mag zien dat het goed is wat je doet en hoe je met hen communiceert. Kinderen 

zijn je toetssteen en daar worden niet alleen ouders en kinderen gelukkig en blij van, maar jij dus ook

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

vier bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leraren (die leerbaar, leerbereid 

en toekomstgericht zijn). 

Door

Ton van Rijn; innoverend  

inspirator en eigenaar van  

Onderwijs Gewoon Doen.
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Bewegend leren: fijn voor je brein
herhaling

Wat

Fijn voor je brein is een dynamische training gericht op het bewegend leren in het primair onderwijs. Het 

laat zien dat de neurologische ontwikkeling het leren ondersteunt, waarom beweging hierbij helpt en hoe je 

dat eenvoudig kunt integreren in je onderwijsaanbod. Vanuit de neuropsychologie is het belang van bewegen 

op het gedrag en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden inmiddels wel bewezen. Leerkrachten die het 

bewegend leren in hun onderwijs meenemen, zien al snel de eerste positieve effecten; concentratievermogen, 

betrokkenheid, leerresultaten en zelfsturend vermogen verbeteren zichtbaar. En dan niet in de laatste plaats, 

het plezier wat er bij komt kijken! Wat is dan de toegevoegde waarde van het bewegend leren op het optimale 

leervermogen? En is het mogelijk om het onderwijs zo in te richten, dat naast alle aandacht voor de cognitieve 

en sociaal emotionele ontwikkeling, ook de neurologische ontwikkeling bij kinderen ondersteund wordt? Fijn 

voor je brein speelt, vanuit de neurologie, in op de signalen die de kinderen ons geven: of het nu gaat om het 

automatiseren wat niet gemakkelijk verloopt, de volle hoofden, motorische onrust, over- of onderprikkeling, 

weinig leerplezier of moeizame executieve vaardigheden. Hoe maken we het leren effectiever en toch natuurlij-

ker? Hoe versterk je de samenwerking tussen de beide hersenhelften? Hoe wordt leren Fijn voor je brein? Dat 

leer je in deze training. Naast theorie, komen in iedere module oefeningen, spel en ideeën aan bod. Door ook 

dit samen te doen is het karakter van deze training gevarieerd en dynamisch. Theorie en doen wisselen elkaar 

steeds weer af, wat door cursisten als heel prettig en zinvol wordt ervaren.

Hoe

Natuurlijk duiken we in de theorie om je achtergrond op de neurologische ontwikkeling (vanuit prikkelver-

werking) te vergroten. Deze invalshoek ondersteunt je onmiddellijk in het anders kijken naar kinderen. De 

theorie wordt gekoppeld aan ervaren, aan doen, aan waarnemen. Zodat het leren in allerlei opzichten FIJN 

VOOR JE BREIN wordt. En de transfer naar het lesgeven stapsgewijs duidelijk wordt. Tussen de bijeenkomsten 

door krijg je korte opdrachten. Je leert ook van en met elkaar. 

Opbrengst

 •   Inzicht op de samenhang tussen prikkelverwerking, neurologische ontwikkeling en bewegend leren. 

 • Inzicht in positieve invloed van bewegend leren op de ontwikkeling van het optimale lerend vermogen

 •  Heb je zelf ervaren hoe het bewegend leren werkt en heb je inzicht waarom bewegend leren  

Fijn voor je brein is.

 •  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 in een flow en kracht, die ontstaan als er een natuurlijke balans tussen leren en bewegen is.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

vier bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten, leerkrachtonder-

steuners, onderwijsassistenten, 

intern begeleiders, remedial 

teachers.

Door

Marcelle van der Plas,  

Kinderergotherapeut en Specialist 

bewegend leren & lerend  

bewegen
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Verdieping in gesprekken met ouders:  
Omgaan met weerstand, conflicten en heftige emoties van ouders
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 ne-

gatieve 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 derde bijeenkomst oefenen we ook met een trainingsacteur. 

Opbrengst

 • Je bent bekend met de fight flight freeze-theorie 

 • Je kent de dramadriehoek 

 • 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

 

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten en  

intern begeleiders  

Door

Karen van Kooten,  

buro Trainen in onderwijzen  

www.karenvankooten.nl
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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 groepsdy-

namische 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 daaraan bij? Welke posities kiezen leerlingen? Hoe zit het met aan-

spreken 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 groepsvor-

mende 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 ont-

wikkelt 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 bij-

eenkomsten ben je in staat om je groep in een systemisch context te plaatsen en vanuit verschillende invalshoe-

ken preventief en curatief te handelen. Eerdere reacties van cursisten: ‘Het was erg boeiend omdat er veel 

praktijkvoorbeelden gebruikt werden’ en ‘Praktische cursus die je direct kunt toepassen in je werk’

 

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten bovenbouw  

(vanaf groep 5) en  

intern begeleiders. 

Door

Barry Redeker  

van School en Gedrag.
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Masterclass HGW; samenwerken aan schoolsucces 
herhaling

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 on-

derwijsbehoeften 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 

leerling niveau. 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 (2017). Van de 

deelnemers wordt verwacht dat zij ter voorbereiding van de bijeenkomsten de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 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. 

Opbrengst

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

 • Je kan HGW inzetten om de basisondersteuning te versterken 

 • 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 de communicatie en samenwerking versterken in een MDO 

 

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Intern begeleiders   

Door

Karen van Kooten,  

buro Trainen in onderwijzen  

www.karenvankooten.nl
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Hoog sensitiviteit (HSP); Wat kun jij ermee als leerkracht en als persoon?
nieuw

Wat

Een inspirerende en praktische training over (hoog)gevoelige kinderen. Door kennis over te dragen en be-

wustzijn te creëren wil ik je inspireren om anders naar deze kinderen te kijken. Door (hoog)gevoelige kinde-

ren te (h)erkennen en ze op de juiste manier te begeleiden, creëer je rust bij het kind, bij jezelf en dus in de 

groep. Een win-win situatie! Maar hoe herken je een (hoog)gevoelig kind en wat kun jij voor deze kinderen 

betekenen? Ontdek het in deze training.   

Hoe

In deze training neem ik je mee in wat (hoog)gevoeligheid inhoudt en hoe de prikkelverwerking werkt in een 

hoog sensitief brein. Door theoretische kennis op te doen leer je in deze training de kenmerken van deze ei-

genschap en de daarbij veel voorkomende problemen. Met deze opgedane kennis kijken we vervolgens naar 

het (hoog)gevoelige kind in de klas. Wat doet een dag onderwijs met dit kind? Wat heeft het nodig? Ook 

wordt er aandacht besteed aan HSP versus ADHD en HSP versus autisme. Tot slot ga je reflecteren op je eigen 

gedrag. Wie ben jij als leerkracht? Aan de hand van casussen bespreken we het (hoog)gevoelige kind in de 

klas en jouw rol als leerkracht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. 

Opbrengst

 • Je kunt een (hoog)gevoelig kind (h)erkennen; 

 • Je hebt kennis opgedaan over onder- en overprikkeling; 

 • Je hebt handvatten aangereikt gekregen om deze kinderen te begeleiden; 

 • Je weet welke strategie je gaat volgen om het (hoog)gevoelige kind te kunnen begeleiden. 

 

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

twee bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten, intern begeleiders 

en onderwijsassistenten.    

Door

Wilma van Leersum,  

Visible Coaching
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“ Het gaat niet alleen om wat erin zit. 
Maar zeker ook om wat jij eruit  
kan halen!”
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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 blijkt dat deze leerlingen vaak niet of te laat ontdekt worden waardoor er later onherstelbare schade 

ontstaat. Wij willen jullie helpen en proberen de weg te wijzen in deze situaties.    

Hoe

1    Hoe kom je erachter of je te maken hebt met een Kind in de knel?  

Tijdens de 1e bijeenkomst gaan we samen ontdekken over welke leerling we het hebben in jouw groep. 

Dit doen we door o.a. ervaringsverhalen van volwassenen die dingen gemist hebben op school doordat 

de thuissituatie (zeer) moeilijk was. Werden deze leerlingen ontdekt? Hoe ontdekken wij deze leerlingen 

morgen in de klas? Al doende leggen we tijdens deze 1e bijeenkomst een checklist aan, waar we gelijk 

mee aan de slag kunnen in de praktijk. Daarnaast krijgen de cursisten een reader mee over alle mogelijke 

manier waarop we een kind in de knel kunnen helpen. 

2    Hoe kun jij een Kind in de knel verder helpen?   

Tijdens de 2e bijeenkomst gaan we samen kijken wat er nu de laatste 4 weken in de praktijk gedaan is 

met de kennis van de checklist en de reader. Ook nu luisteren we naar een aantal ervaringsverhalen van 

volwassenen. Daarnaast helpen we de cursisten op weg in de wirwar van hulpverleners, cursussen en 

verplichte acties die er in het onderwijs nodig zijn om een kind in de knel verder te helpen. 

3    Hoe kun jij een verandering in jouw groep of schoolbreed kunnen bewerkstelligen?  

Tijdens de 3e bijeenkomst gaan we eerst kijken wat je in de praktijk hebt gedaan met de ervaringen uit de 

eerste 2 bijeenkomsten. Daarnaast een overzicht van wat je op jouw school zou kunnen inzetten op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling om een kind in de knel op te sporen. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan: rol vertrouwenspersoon, IB ‘er en leerkracht, huisbezoeken, grip op de groep, voortgangsge-

sprekken, reflectielijsten en aanmeldingsgesprekken. Welke verandering zou jij in je groep of schoolbreed 

willen bewerkstelligen? Hoe zou je dat kunnen realiseren?

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 en krijgt o.a. 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 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten. Deze heb-

ben een interval van tenminste 4 

weken. De data en trainingstij-

den zijn terug te vinden op het 

inschrijfformulier.

Voor

Leerkrachten, intern begeleiders, 

vertrouwenspersonen en andere 

betrokkenen 

Door

J. van Barneveld (groepsleer-

kracht, interne begeleider en 

adjunct-directeur) en  

A.M. Rozema-van der Molen 

(groepsleerkracht, vertrouwens-

persoon en SOVA-trainer).
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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 kun-

nen 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 veilig-

heid 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 gege-

ven 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.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

vier bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Voor leerkrachten, intern  

begeleiders en overig (ondersteu-

nend) personeel.

Door

Drs. Anne van den Ouwelant en/

of Saskia Bok van Trauma  

Company, (internationaal)  

experts in trauma-sensitieve  

ondersteuning.
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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 terug-

komdag 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 herha-

ling! 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 

Iedere training bestaat uit  

één bijeenkomsten van een 

volledige dag 10.00-17.00uur.  

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 samenwerkings-

verband heeft gevolgd (2019-

2020 of 2020-2021). 

Door

Drs. Anne van den Ouwelant en/

of Saskia Bok van Trauma  

Company, (internationaal)  

experts in trauma-sensitieve  

ondersteuning.
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Passend omgaan met uitdagend gedrag
nieuw

Wat

De dagelijkse onderwijspraktijk is soms complex. Het doel van ons onderwijs is: goed, stevig en samen te 

zorgen voor het beste onderwijs voor iedere leerling. Iedere leerkracht probeert iedere leerling zo goed mo-

gelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling en aan te sluiten bij zijn talent. De kernvraag daarbij is wat iedere 

leerling nodig heeft om tot leren te komen en zich te ontwikkelen. 

In de (soms) complexe praktijk heeft iedere onderwijsprofessional te maken met lastig gedrag van leerlingen. 

In de praktijk blijkt vaak dat situaties klein beginnen en vervolgens uit de hand kunnen lopen. Het doel is dan 

om de situatie te normaliseren, maar hoe? Het doel van deze cursus is om jou te ondersteunen in het effec-

tief beïnvloeden van lastig gedrag.

   

Hoe

1    In bijeenkomst 1 staat het gedrag en inzichten daarin centraal. Wat verstaan we onder uitdagend gedrag, 

waar komt het vandaan, wat zijn mogelijke invalshoeken? Wat is ‘normaal’ gedrag en wat is gedrag wat 

daarvan afwijkt? Vanuit de cognitieve gedragstherapie kijken naar groepsdynamiek, en zoeken we uit 

waar je de grens voor veilige en onveilige groepen legt. Tevens bespreken we eigen praktijkvoorbeelden.

2    In bijeenkomst 2 blikken we terug op de eerste bijeenkomst. Geven we elkaar feedback op de uitgevoerde 

opdrachten en gaan we dieper in op wat je kunt doen om uitdagend gedrag te voorkomen. Daar wordt 

een beeld gevormd van ‘gedrag’: We bekijken observatiemodellen om gedrag helder in beeld te krijgen, 

zodat je weet waar, wanneer en hoe de problemen zich manifesteren.

3    In de derde bijeenkomst bespreken we de opdrachten die jullie in de praktijk hebben gedaan. Hoe ging 

het met de aanpassingen in je groep, wat werkte, wat nog niet? Wat is de rol van jou als leerkracht? Daar-

naast gaan we dieper in op het omgaan met uitdagend gedrag. Welke interventies werken en welke moet 

je vermijden. Tot slot gaan we concreet aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor jouw 

groep, zodat je passend kan omgaan met het uitdagende gedrag van een dynamische groep. 

Opbrengst

 •  Je weet hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt en welk gedrag daarbij passend is. 

 •   Je kunt een observatie-instrument hanteren wat helderheid verschaft in wat het gedrag inhoudt en hoe en 

wanneer het gedrag voorkomt.

 •  Je kunt achterhalen wat een kind met het gedrag wil laten zien en voelt je beter in staat om de leerling te 

ondersteunen.

 •  Je hebt een plan gemaakt om je eigen pedagogisch handelen te optimaliseren.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten en  

intern begeleiders 

Door

Nicole Wassink-Mijnders;  

onderwijsadviseur bij  

Centraal Nederland.
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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 verant-

woordelijkheid 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’.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

vijf bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten, onderwijsonder-

steunend personeel en intern 

begeleiders 

Door

Trainers van Stichting NIVOZ
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Spelbegeleiding bij jonge kinderen 
herhaling

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 kin-

deren genieten van dergelijke activiteiten. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen spelen. Daarnaast toont 

onderzoek aan dat spelen van vitaal belang is voor de brede ontwikkeling van het kind. 

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 kinderen die 

altijd maar hetzelfde spel laten zien, of moeite hebben met samenspelen. Wat kan je dan doen als leer-

kracht? Hoe kan je het spel van kinderen op gang brengen, verrijken en verdiepen? Deze basistraining is 

bedoeld voor professionals die kennis willen maken met de verschillende spelfasen en ervaring op willen doen 

met een aantal spelbegeleidingstechnieken waarmee je kinderen kunt ondersteunen. Ook leer je om vanuit 

de verschillende spelfasen te kijken naar je thema en speelleeromgeving. 

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 spe-

lontwikkeling en hoe de kinderen in jouw groep spelen. We buigen ons over de vraag hoe je het spel van jonge 

kinderen op gang kan helpen, verdiepen en verrijken met behulp van verschillende spelbegeleidingstechnieken 

en met behulp van de inrichting van je ruimte. Hoe zorg je ervoor 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? 

Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van beeldmateriaal uit de eigen praktijk. Om een vertaalslag te 

maken van de theorie naar de praktijk krijg je tijdens de bijeenkomsten ook praktijkopdrachten waarmee je in 

jouw groep aan de slag zult gaan.  

Opbrengst

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

 •  Je kent een aantal spelbegeleidingstechnieken en hebt geoefend om de spelontwikkeling van jonge  

kinderen te stimuleren;

 •  Je weet hoe de inrichting van de ruimte kan helpen om tot beter spel te komen;

 •  Je hebt in je eigen praktijk ervaring opgedaan met een aantal spelbegeleidingstechnieken.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten en onderwijs- 

assistenten groep 1-2 en intern 

begeleiders

Door

Janneke van Druenen;  

Adviseur bij Marant Interstudie.
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Dyscalculie, goed rekenonderwijs als basis
herhaling

Wat

De begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen en 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 ern-

stige reken- en wiskunde problemen Dat is dan ook wat tijdens deze training, aan de hand van het protocol 

ERWD uiteen wordt gezet. Op een eenduidige manier omgegaan wordt met de aanpak rond leerlingen met 

(ernstige) reken- en wiskunde problemen. En als ondanks 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 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 inschrijf-

formulier.

Voor

Leerkrachten in het PO, intern 

begeleiders, rekencoördinatoren 

en remedial teachers.  

Door

Ceciel Borghouts  

van Borghouts Rekenadvies.
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Verschillen en uitdagingen in een groep,  
hoe ga je als onderwijsassistent daarmee om? 
nieuw

Wat

Op veel basisscholen hebben onderwijsassistenten een belangrijke taak bij het begeleiden van groepen kinde-

ren tijdens onder andere het zelfstandig werken. Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassis-

tenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen en bij de aanpak van de leerkracht. 

Basiskennis rondom de ontwikkeling van een kind is daarbij belangrijk. Bij het begeleiden van een groep 

kinderen is het sturen van gedrag soms lastig. Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen fijn aan het werk zijn en 

de sfeer prettig is?

Hoe

1    Tijdens de eerste bijeenkomst staan we eerst stil bij wat je zelf wil leren. In deze eerste bijeenkomst kijken we 

dan allereerst naar hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt. We nemen we de theorie over ontwikkelings-

psychologie door, kijken naar hoe de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen verloopt en 

welk gedrag je bij kinderen ziet. Aan de hand van casussen bekijken we wat opvallend gedrag is en hoe je 

hierop kunt reageren.

2    In de tweede bijeenkomst proberen we de taken en rollen van een onderwijsassistent met elkaar helder te 

krijgen en kijken we naar verschillen en overeenkomsten tussen onderwijsassistenten op verschillende scho-

len / schooltypen. We bespreken wat groepsdynamiek is en hoe je daar invloed op hebt. Ook zullen we aan 

de hand van casussen bespreken welk gedrag je in de groep ziet en hoe je hiermee om kunt gaan. 

3    In de derde bijeenkomst staan je eigen leerdoelen centraal en bespreken we in kleine groepjes de opdrachten 

waar je aan hebt gewerkt. Daarnaast komt een aantal veel voorkomende werkhoudings- en gedragsproble-

men aan de orde, zoals motivatieproblemen, brutaal en opstandig gedrag, faalangst en stil en teruggetrok-

ken gedrag.

Je krijgt tips voor in de groep en kunt het geleerde direct in praktijk brengen.

Ook bespreken we wat je kunt doen wanneer er veel orde verstorend gedrag in een groep aanwezig is. Wat zijn 

interventies die werken en wat zijn de interventies die je moet vermijden. De deelnemers krijgen opdrachten om 

in de eigen groep uit te voeren. Deze bespreken we in een kleine groep. Het uitgangspunt van deze cursus is 

het verbeteren van de eigen praktijk. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook ruim gelegenheid voor uitwisseling. 

Opbrengst

 •  Je weet hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt en wat je kunt verwachten op welke leeftijd wat be-

treft sociaal emotioneel functioneren, cognitief functioneren en zelfstandig werken.

 •  Je voelt je beter in staat om samen met de leerkracht de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk  

te begeleiden.

 •  Je hebt globale kennis verworven over de genoemde gedragsproblemen.

 •   Je kan je handelen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van een kind of groep en hebt een plan  

gemaakt om je eigen pedagogisch handelen te optimaliseren.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Onderwijsassistenten

Door

Nicole Wassink-Mijnders;  

onderwijsadviseur bij  

Centraal Nederland.
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“ Onderwijs is niet het vullen van een 
vat. Maar het ontsteken van vuur. ”



Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO  trainingen 2021-202226 27

Sensorische informatieverwerking; reageren op prikkels 
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 moei-

lijk 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  

drie bijeenkomsten.  

De data en trainingstijden zijn 

terug te vinden op het inschrijf-

formulier.

Voor

Voor leerkrachten, intern  

begeleiders en overig (ondersteu-

nend) personeel.

Door

Claudia van Hout, fysiotherapeut 

en Hester Stam, logopedist
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Terugkomdag  Sensorische informatieverwerking; reageren op prikkels 
herhaling

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 sensori-

sche 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 sensori-

sche 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 onderwijsbe-

hoefte, om de aandacht en motivatie te vergroten.

 •  Je word je bewust van de kracht van de zintuigen.

Wanneer 

Iedere training bestaat uit  

één bijeenkomsten.  

De datum en trainingstijd is terug 

te vinden op het inschrijfformulier.

Voor

Voor leerkrachten, intern  

begeleiders en overig (ondersteu-

nend) personeel die de training 

sensorische informatieverwerking 

hebben gevolgd. 

Door

Claudia van Hout, fysiotherapeut 

en Hester Stam, logopedist
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