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Het scholingsaanbod heeft afgelopen jaar, met de 
nodige aanpassingen, op een goede manier door-
gang kunnen vinden. Door Corona hebben een 
aantal trainingen moeten switchen van fysiek naar 
online. Dit heeft van zowel de trainers als de deel- 
nemers ontzettend veel flexibiliteit gevraagd.  
Desondanks laten de evaluaties een ontzettend 
positief beeld zien. Met trots mag ik dan ook zeggen 
dat we voor komend schooljaar opnieuw een profes-
sionaliseringsprogramma hebben ingericht. 
 

In deze brochure lees je welke trainingen we in het school-

jaar 2022-2023 zullen aanbieden om leerkrachten en andere 

professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal 

inrichten van inclusiever onderwijs. We hebben bij het inrich-

ten van het programma zo veel mogelijk proberen aan te 

sluiten bij de wensen en behoeften uit het scholenveld. Som-

mige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen 

die heel positief zijn gewaardeerd, zullen worden herhaald. 

Afhankelijk van de behoeften vanuit de scholen, kan het 

zijn dat er in de loop van komend schooljaar nog nieuwe 

trainingen, cursussen en/of webinars worden aangeboden. 

Het gesprek daarover is in volle gang. Via de nieuwsbrief en 

de website van het samenwerkingsverband houden we je op 

de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook zijn we bezig met een vervolg op het LEF Congres 2019 

en de LIEF events! 2021 In iets andere vorm, maar met het 

gedachtegoed: ‘Successen moet je vieren!’. Er gebeuren al 

veel mooie dingen in ons samenwerkingsverband die ande-

ren kunnen inspireren bij vormgeven van inclusiever onder- 

wijs. Goede praktijken uit onze scholen zetten we daarom 

graag in de kijker tijdens het jaarlijkse LEF evenement in 
oktober.

Daarnaast worden er, als onderdeel van het professiona-

liseringsaanbod. Gedurende het schooljaar vier inspiratie-

momenten georganiseerd. Tijdens deze momenten gaan 

we de diepte in over actuele, inspirerende en verrassende 

onderwerpen. 

Dan rest mij vooral nog om je veel plezier te wensen tijdens 

het lezen van deze brochure. We hopen natuurlijk dat je één 

of meerdere trainingen vindt, die bij jouw professionalise-

ringswens(en) past/passen!

Hartelijke groet, Renee Boeijen 

beleidsmedewerker SWV Rijn & Gelderse Vallei

Inleiding
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Wat
Centrale trainingsaanbod
Professionalisering speelt een belangrijke rol bij het verster-

ken van zowel de basisondersteuning als de extra ondersteu-

ning. Daar geeft elke school op zijn eigen manier invulling 

aan. Onderwijsprofessionals optimaal ondersteunen om, al 

dan niet met ondersteuning van anderen, om het onderwijs 

goed vorm te geven, zal ook nu de basis zijn voor het scho-

lingsaanbod. Het aanbod van trainingen is gericht op het 

vergroten van kennis, het aanleren van specifieke vaardighe-

den en het ontwikkelen van een attitude die gericht is op het 

vergroten van de motivatie en betrokkenheid bij het bieden 

van onderwijs aan alle kinderen.

Incompagny trajecten 
Daarnaast bieden we de trainingen ook Incompany aan. We 

hebben hiermee afgelopen schooljaren goede ervaringen 

opgedaan en de wens om een training met je eigen team te 

kunnen volgen is groter geworden. Wil je als school graag 

een incompagny traject volgen, stuur dan een mail naar 

administratie@swvrgv.nl. Zij zullen deze aanvragen 

verzamelen en doorzetten. Samen kijken we vervolgens  

naar de mogelijkheden.

Inspiratiemomenten
Tijdens deze inspiratiemomenten gaan we de diepte in over 

actuele, inspirerende, en verrassende onderwerpen. We 

nodigen een keynote speaker en/of experts uit om, al dan 

niet, interactief specifieke onderwerpen te verkennen. Via de 

nieuwsbrief en de website van het samenwerkingsverband 

word je hiervan op de hoogte gehouden.

Voor wie
Het zijn de onderwijsprofessionals die ertoe doen! Deze 

moeten zich voldoende ondersteund voelen om in de dage-

lijkse praktijk tegemoet te kunnen komen aan de verschillen-

de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

De leerkrachten doen dit samen met intern begeleiders, 

onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend 

personeel. Daarom is het aanbod ook dit schooljaar weer 

voor hen vormgegeven.

Organisatie
De organisatie van het scholingsaanbod 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 organisatori-

sche vragen via Gertie Nefkens (administratie@swvrgv.nl). 

Natuurlijk kun je ook altijd bellen via het telefoonnummer 

van het stafbureau van het samenwerkingsverband:  

0318-675180.

Praktische informatie

“ Nieuwsgierigheid is essentieel  
voor vooruitgang”

mailto:administratie%40swvrgv.nl?subject=Incampany%20trajecten
mailto:administratie%40swvrgv.nl?subject=Organisatorische%20vragen


SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO trainingen 2022-20234 5

WUFOO
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 inschrij-

ven bij meerdere trainingen, maar overweeg dit goed want: 

je inschrijving is definitief en op je deelname wordt vanaf dat 

moment gerekend!

Wachtlijst
Trainingen zijn soms zeer gewild. Het kan zijn dat een 

training vol zit. Dan kun je deze optie niet meer aanvinken in 

WUFOO. Op het inschrijfformulier in WUFOO kun je dan nog 

wel aangeven dat je op de wachtlijst wilt komen voor een 

bepaalde training.

Bij voldoende animo op de wachtlijst zullen we in overleg 

gaan met de trainers om het aanbod mogelijk uit te breiden 

met een extra trainingsgroep.

Deelnemers
Voor alle trainingsgroepen geldt dat we alleen met een 

minimum van 8 deelnemers een training kunnen starten. 

Voor sommige groepen is dat minimum nog hoger. Als na 

10 juni blijkt dat groepen niet kunnen starten vanwege het 

deelnemersaantal, zullen we je hiervan op de hoogte bren-

gen en krijg je de gelegenheid bij een andere groep/training 

aan te sluiten.

Je 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 voor-

komen. Neem in het geval van afmelding contact op met  

de het stafbureau van het samenwerkingsverband  

(administatie@swvrgv.nl).

N.B. Als er te veel afmeldingen komen van een persoon of 

een school, nemen we contact met de school cq. bestuur 

op om te kijken hoe we de gemaakte kosten kunnen gaan 

verrekenen.

Website
In de brochure is de nodige informatie over het scholings-

aanbod terug te vinden (o.a. informatie over de trainingen, 

de locaties, de deelnemerslijsten). Je vindt bij de inschrijflink 

in WUFOO verdere informatie over de data en locatie. 

Voordat de training begint zul je hier ook via de mail bericht 

over krijgen. 

Certificaten
We vragen aan alle trainers een certificaat op te stellen voor 

de deelnemers van de desbetreffende training.

Je ontvangt dit certificaat alleen bij het volgen van de gehele 

training.

Inschrijven

Je kunt je via deze link  
inschrijven tot en met  
10 juni 2022!

Inschrijven kan via onderstaande link:
https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-2022-2023/

mailto:administatie%40swvrgv.nl?subject=Afmelding
https://swvrgv.wufoo.com/forms/swv-rgv-deskundigheidsbevordering-2022-2023/
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“ Alles wat je aandacht  
geeft groeit!”
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De leerkracht  
als coach

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 wilt dat 

ze zelf keuzes kunnen maken en ontdekken wat voor hen het beste 

werkt. Om je leerlingen deze vaardigheden te leren is het effectiever 

om 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 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. 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 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 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten  

Door
Marjolijn Ham,
www.thuisinhetonderwijs  

en www.samenoversteken.nl

herhaling



SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO trainingen 2022-20238 9

“ Nieuwsgierigheid is essentieel  
voor vooruitgang”



SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI PO trainingen 2022-202310 11

Ouders en school,  
samen sterk! Gelijkwaardig, 
cultuursensitief en  
constructief samenwerken 
met ouders 

Goede samenwerking tussen school en ouders is natuurlijk voor alle 

leerlingen belangrijk, maar misschien nog wel meer voor de leerlingen 

met extra (onderwijs)ondersteuningsbehoeften. Vaak wordt er dan 

gesproken over: ‘Gelijkwaardig partnerschap met ouders’. Maar wat is 

dat nou eigenlijk en hoe doe je dat op een constructieve manier?

De samenwerking met ouders kan op school veel uitdagingen met zich 

meebrengen. Ouders worden mondiger, klassen zijn groot en de werk-

druk is hoog en wachtlijsten in de jeugdhulp/jeugdzorg worden langer 

waardoor hulp soms op zich laat wachten. Leerlingen kunnen in de 

klas ander gedrag laten zien dan thuis. Ondersteuningsbehoeften van 

een leerling zijn, thuis of op school, daarom niet altijd goed zichtbaar. 

Om dan samen het gesprek aan te gaan, vraagt veel (wederzijdse) 

vaardigheden. 

Samenwerken met ouders is niet alleen het voeren van gesprekken. 

Het houdt in dat ouders tijdig en op een structurele en planmatige 

manier bij de ontwikkeling van hun kind betrokken worden. Hoe je 

dit doet en hoe je omgaat met weerstanden komt aan bod in deze 

training.

Hoe
Deze training biedt theoretische achtergronden en concrete handvatten om de samenwerking met ouders te bevorderen. 

Tijdens deze interactieve training gaan we dieper in op vraagstukken die vanuit de praktijk naar voren komen; we zoomen in 

op de dagelijkse onderwijspraktijk door middel van ingebrachte voorbeelden en gerichte leervragen.

Opbrengst
 •  Kennis opdoen over samenwerken met ouders (al dan niet met een andere culturele achtergrond,  

persoonlijkheidsproblematiek).

 •  Het inzien en begrijpen van het belang van een constructieve samenwerking met ouders. 

 • Bevorderen van een constructieve communicatie en samenwerking met ouders.

 •  Handvattenen tools om aan de slag te gaan met teamafspraken over gelijkwaardig partnerschap.

Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, intern begeleiders,  

onderwijsassistenten en ander  

ondersteunend personeel op school

Door
Sharon Das en Marijke Wildeboer, 
van de Kleine Prins

nieuw
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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, 

onderwijsassistenten, intern begelei-

ders, remedial teachers

Door
Marcelle van der Plas,
Specialist bewegend leren & lerend 

bewegen en Kinderergotherapeut bij 

Spelenderwijzer

Bewegend leren  
FIJN VOOR JE BREIN

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 onderwijs-

aanbod. 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 verbete-

ren 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 leervermo-

gen? 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? Ja, dat is zeker mogelijk! 

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 natuurlijker?  

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 zicht op prikkelverwerking en de neurologische ontwikkeling te vergroten. Deze in-

valshoek 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 stapsge-

wijs duidelijk wordt. Tussen de bijeenkomsten door krijg je korte opdrachten. Je leert ook van en met elkaar.

Opbrengst
Na de 3 bijeenkomsten

 • heb je zicht op de samenhang tussen prikkelverwerking, neurologische ontwikkeling en bewegend leren.

 • heb je inzicht in positieve invloed van bewegend leren op de ontwikkeling van het optimale lerend vermogen

 • heb je zelf ervaren hoe het bewegend leren werkt

 • heb je praktische tools om invloed uit te oefenen op begrippen als lichaamsgevoel en concentratie

 • 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 vanuit een natuurlijke balans tussen leren en bewegen.

herhaling
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Eerst begrijpen,  
dan begeleiden:  
over het leren en (brein)  
gedrag van leerlingen met 
en zonder autisme

Leerlingen met autisme kom je tegen in alle vormen van onderwijs, zo 

ook in het basisonderwijs. Het (leer)gedrag van leerlingen met autisme 

kan verrassend, uniek en in sommige situaties ook zorgelijk zijn. De 

wijze waarop je dit gedrag interpreteert is uiteraard bepalend voor je 

handelen. Sinds begin van vorige eeuw zijn verschillende theorieën 

ontwikkeld over autisme om de gedragskenmerken te verklaren. De 

bekendste theorieën hebben betrekking op de Theory Of Mind, Cen-

trale Coherentie en Executieve Functies. Echter komen deze bekendste 

theorieën in een ander daglicht te staan door de nieuwe theorie in de 

cognitieve neurowetenschappen: ‘The Predictive Mind’.

Tijdens de training koppelen we de informatie en theorieën steeds 

aan alle leerlingen, dus ook de leerlingen zonder autisme. Autisme 

is namelijk een verzamelterm voor gedragskenmerken. De diagnose 

zelf verklaart nog niet het gedrag van het kind en leidt ons niet naar 

de oorzaak van het gedrag.  Wil je beter leren aan te sluiten op jouw 

leerlingen met (en zonder) autisme, dan is het wijs om verder te leren 

kijken dan het gedrag.

Om verder te kijken dan het gedrag van de leerling is het belangrijk te 

weten hoe het brein van iemand met ASS-kernmerken denkt, of beter 

gezegd, hoe we denken dat dat brein denkt. 

We stellen onszelf de vraag: is dit eigenlijk wel zo verschillend van 

leerlingen zonder de diagnose autisme? Werkt hun brein hetzelfde en 

hoe kan ik als professional op basis van deze informatie alle leerlingen 

ondersteunen op het gebied van pedagogiek en didactiek?

Hoe
 • 1e bijeenkomst: Ervaringsopdrachten uit het Autisme Belevingscircuit (ABC).  

 •  2e bijeenkomst: Hoe staat het ervoor met het voorspellende brein, theory of mind, centrale coherentie  

en executieve functies?

 • 3e bijeenkomst: Wat betekent dit voor mijn onderwijspraktijk, op pedagogisch, didactisch en ondersteunend vlak?

Opbrengst
 •  Je beleeft op een praktische manier hoe het zou kunnen zijn om een autistisch brein te hebben en krijgt meer begrip voor 

de werking van het autistische brein. 

 •  Je leert over hoe het brein werkt van kinderen met én zonder ASS-kenmerken. 

 •  De theorie geeft je praktische handvatten op pedagogisch, didactisch en ondersteunend vlak voor alle leerlingen in je 

groep of school.

Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, onderwijsassistenten, 

intern begeleiders, zorgcoördinatoren, 

teamleiders, etc., directeuren

Door
Silke Polman, De Onderwijsspecialisten

Marije Verkerk-Prins, intern begeleider 

Groene Vallei

nieuw
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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, intern begeleiders en 

onderwijsassistenten. 

Door
Wilma van Leersum, 
Visible Coaching

Hoog sensitiviteit  
(HSP); Wat kun jij ermee als 
leerkracht en als persoon?

Een inspirerende en praktische training over (hoog)gevoelige kinderen. 

Door kennis over te dragen en bewustzijn te creëren wil ik je inspireren 

om anders naar deze kinderen te kijken. Door (hoog)gevoelige kinderen 

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 eigenschap 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

herhaling
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Trauma-sensitieve  
ondersteuning in  
het onderwijs

Een ernstig verkeersongeluk, plotseling overlijden van een gezinslid, een vechtschei-

ding, 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 pro-

bleemgedrag 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 ontwikkelings¬mo-

gelijkheden, 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, waarbij ook de cultuur-sensitieve 

benadering wordt belicht. 

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 
De training bestaat uit 4 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Voor leerkrachten, intern begeleiders 

en overig (ondersteunend) personeel. 

Door
De trainers van Trauma Company: 

Anne van den Ouwelant, Saskia 
Bok en Anne Don, (internationaal) 

deskundigen in trauma-sensitieve 

ondersteuning.

herhaling
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Wanneer 
Een terugkomdag bestaat uit  

1 bijeenkomst van een volledige dag 

van 10.00 tot 17.00 uur. De datum en 

trainingstijd is terug te vinden op het 

inschrijfformulier.

Voor
Voor iedereen die de Training Trau-

ma-Sensitieve Ondersteuning in het 

Onderwijs van Trauma Company via 

het samenwerkingsverband heeft 

gevolgd (in 2019-2020, 2020-2021  

of 2021-2022). 

Door
De trainers van Trauma Company: 

Anne van den Ouwelant, Saskia 
Bok en Anne Don, (internationaal) 

deskundigen in trauma-sensitieve 

ondersteuning.

Terugkomdag:  
trauma-sensitieve  
ondersteuning.  

Een terugkomdag voor iedereen die de Training Trauma-Sensitieve 

Ondersteuning in het Onderwijs eerder heeft gevolgd. Deze terugkom-

dag bestaat uit een refresher, verdieping en supervisie. Ook zal op deze 

terugkomdag weer aandacht zijn voor het goed zorgen voor jezelf. 

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 eigenschap 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. Op deze dag wordt 

enerzijds herhaald wat tijdens de eerdere Training is behandeld – de kracht van herhaling! Vervolgens wordt zowel theore-

tisch 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

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

herhaling
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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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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten en intern begeleiders

Door
Nicole Wassink-Mijnders, onderwijs-

adviseur bij Centraal Nederland.

Omgaan met gedrag  
in een dynamische  
groep

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 leer-

kracht probeert iedere leerling zo goed mogelijk 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 vervol-

gens 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 effectief beïnvloeden 

van lastig gedrag.

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

vandaan, wat zijn mogelijke invalshoeken? We kijken naar groepsdynamiek en zoeken we uit waar je de grens voor veilige en 

onveilige groepen legt. Tevens bespreken we eigen praktijkvoorbeelden.

 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. We bekijken observatiemodellen om gedrag 

helder in beeld te krijgen, zodat je weet waar, wanneer en hoe de problemen zich manifesteren.

 In de derde bijeenkomst bespreken we de opdrachten die jullie in de praktijk hebben gedaan. Hoe ging het met de aan-

passingen in je groep, wat werkte, wat nog niet? Wat is de rol van jou als leerkracht? Daarnaast 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.

nieuw
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Pedagogisch tact; 
het goede doen, op het 
juiste moment, óók in de 
ogen van de leerling

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 leer-

ling 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 op-

brengsten 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 
De training bestaat uit 5 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, onderwijsondersteunend 

personeel en intern begeleiders  

Door
Trainers van Stichting NIVOZ

herhaling
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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, intern begeleiders,  

onderwijsassistenten en ander onder-

steunend personeel op school.

Door
Sylvia en Peters en Maud Versteeg, 
KANS in Onderwijs

Doen in plaats van praten! 
Wat als je vast loopt in  
contact met een leerling op 
school?

Soms verloopt een dag niet altijd even soepel en kan het contact met 

een leerling vastlopen. Door allerlei omstandigheden kan een leerling 

blokkeren en dan is praten niet altijd haalbaar. Op zo’n moment is 

‘doen’ soms beter dan praten. Door het inzetten van de juiste tool komt 

het gesprek weer op gang.

Hoe
In deze training zoomen we in op tools en technieken die toepasbaar zijn wanneer het contact tussen leerkracht en leerling is 

vastgelopen. Je maakt kennis met, en leert technieken inzetten, om het contact weer op gang te krijgen en om te gaan met 

gedrag van leerlingen in de groep. 

Het uitgangspunt van de training is de leerling eigenaar te maken van de situatie en (mede) de regie te geven over oplos-

singsmogelijkheden in de vastgelopen situatie. Hoe doe je dit op een pakkende manier? Wat zit er in je eigen gedrag en wat 

kun je aanbieden om het contact te herstellen?

In de eerste bijeenkomst wordt de basiscommunicatie behandeld en worden verschillende communicatietechnieken  

aangereikt. Verloopt de afstemming goed? Ligt het aan de didactiek? Is de negatieve spiraal te doorbreken?  

Vragen die naar voren kunnen komen.

In de tweede bijeenkomst wordt groepsdynamica besproken en uitgediept. Wat kan een positieve verandering brengen  

in de groep?

In de derde bijeenkomst wordt de communicatie bij ontwikkelingsproblematiek behandeld en worden oplossingsgerichte 

tools aangereikt. 

Opbrengst
 •    Het kennen en kunnen toepassen van verschillende communicatietechnieken in verschillende situaties.

 •    Bewustwording van eigen gedrag, houding en emoties en de effecten op het contact met leerlingen.

 •    De professional kan samen met de leerling oplossingsgericht naar situatie kijken en samen de juiste oplossingsmogelijk-

heden te kiezen.

 •    Het inzetten van de juiste tools zodat zichtbaar wordt wat er achter het gedrag schuilgaat en hier adequaat mee omgaan.

nieuw
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Verdieping in gesprekken 
met ouders: omgaan met 
weerstand, conflicten en 
heftige emoties van ouders

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. In de training leer je je professione-

le 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 bent bekend met hoe je effectief kan communiceren met ouders van een andere cultuur en hoe je om kan gaan met 

cultuurverschillen binnen oudergesprekken

 • 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 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten en intern begeleiders  

Door
Marjolijn Ham,
www.thuisinhetonderwijs  

en www.samenoversteken.nl

herhaling
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“ Onderwijs is niet het vullen 
van een vat. Maar het  
ontsteken van vuur. ”
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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten en onderwijsassistenten 

groep 1-2 en intern begeleiders

Door
Janneke van Druenen, adviseur bij V 

an Druenen Onderwijsadvies.

Spelbegeleiding 
bij jonge kinderen

Heerlijk spelen met zand en water, 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. 

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 komen wel tot 

spel maar haken snel af. En dan zijn er kinderen die altijd maar hetzelf-

de spel laten zien, of moeite hebben met samenspelen. Wat kan je dan 

doen als leerkracht? Hoe kan je het spel van kinderen op gang brengen, 

verrijken en verdiepen? Deze basistraining is bedoeld voor onderwijs-

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
We gaan tijdens deze bijeenkomsten in op de vraag wat spel is en waarom spel belangrijk is voor de ontwikkeling van kin-

deren. Vervolgens verdiepen we ons in de spelontwikkeling 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 spelbege-

leidingstechnieken 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? 

Tijdens de training zullen we steeds een vertaling maken naar de eigen praktijk en waar mogelijk maken we gebruik van 

eigen beeldmateriaal. 

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

 • Je (her)kent verschillende spelbegeleidingstechnieken;

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

 • Je hebt geoefend met het in kaart brengen van spelbehoeften. 
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Ernstige rekenwiskunde- 
problemen en dyscalculie  
in de praktijk

Leraren worden in alle leerjaren geconfronteerd met leerlingen die 

niet goed mee kunnen met de groep. Er zijn kinderen met ernstige 

rekenproblemen en kinderen waarbij we spreken van Dyscalculie. De 

begeleiding van deze kinderen valt binnen de basisondersteuning. 

In deze training leer je hoe je rekenproblemen kunt voorkomen in de 

klas. De nadruk zal liggen op preventie. Daar waar ondanks alles toch 

rekenproblemen ontstaan leer je ze herkennen en aanpakken. Dit doen 

we met behulp van de drie modellen uit het protocol ERWD (dries-

lagmodel, handelingsmodel en het model van de vier hoofdfasen per 

leerlijn). 

Hoe
De training richt zich op het voorkomen van ernstige reken- en wiskunde problemen. Besproken wordt hoe goed rekenonder-

wijs m.b.v. de drie modellen er uitziet. Wat moet je doen om te voorkomen dat kleine problemen groot worden?

De training is zeer praktisch gericht. Er wordt steeds een koppeling gelegd met de dagelijks praktijk. Van de deelnemers wordt 

verwacht dat ze tussen de bijeenkomsten huiswerkopdrachten maken.

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 
De training bestaat uit 4 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten in het PO, intern begelei-

ders, rekencoördinatoren en remedial 

teachers.

  

Door
Ceciel Borghouts,  
Borghouts Rekenadvies.

herhaling
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Wanneer 
De training bestaat uit 3 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Leerkrachten, onderwijsassistenten  

en intern begeleiders van groep 1 tot 

en met 8. 

Door
Corrine Brink, adviseur bij onderwijs-

adviesbureau Centraal Nederland

NT2: Een anderstalige  
leerling in de groep 
…hoe pak ik dat aan?

Bij anderstalige leerlingen denken we al snel aan vluchtelingenkinderen 

of kinderen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Maar wist je dat 

Nederland zo’n 200 verschillende nationaliteiten telt? 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-on-

derwijs. 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 wat meertaligheid in de dagelijkse 

praktijk voor een kind betekent. We horen hoe kinderen een tweede taal verwerven. Ook bekijken we hoe jij als leerkracht die 

tweedetaalverwerving positief kunt beïnvloeden, niet alleen in de NT2-lessen maar ook in de dagelijkse, algehele onderwij-

spraktijk. We bespreken hoe je de ouders van jouw leerlingen kunt betrekken bij die tweedetaalverwerving. Wat werkt daarbij 

goed, en wat niet?

In de tweede bijeenkomst buigen we ons over de vraag wat effectief NT2-onderwijs is. Uiteraard krijg je volop de gelegenheid 

om diverse NT2-methoden en materialen in te zien. Een beredeneerd aanbod NT2 komt 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 im-

mers 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, zowel in de kleutergroep als tijdens de gymles of een les wereldoriëntatie in de bovenbouw.

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

 •    Je weet hoe je ouders van anderstalige kinderen op een positieve manier bij het onderwijs kunt betrekken.

 •    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.

nieuw
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Sensorische informatie- 
verwerking; reageren op 
prikkels

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 bewe-

gen 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 geke-

ken 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 
De training bestaat uit 2 bijeen- 
komsten. De data, tijden en locaties 

zijn terug te vinden op het inschrijf- 

formulier.

Voor
Voor leerkrachten, intern begeleiders 

en overig (ondersteunend) personeel.

  

Door
Claudia van Hout, fysiotherapeut en 

Hester Stam, logopedist

herhaling
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