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Met veel zin in het nieuwe schooljaar kijken we er naar uit weer in verbinding met elkaar en  
de wereld om ons heen te kunnen zijn. Vol nieuwe ontmoetingen, fysiek en online.  
Vanuit de overtuiging dat ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is, zetten wij ons in 
voor een verbonden beroepsgroep. Voor onderwijsprofessionals die vanuit de verbinding met 
elkaar, de kinderen en met zorg voor onze aarde, vanuit hun hart, invulling geven aan hun 
onderwijs. En zichzelf hierin blijven ontwikkelen. Want wij zijn trots op onderwijs professionals 
die het anders durven doen. En op zoek zijn naar duurzame innovatie in hun vak en innovatieve 
manieren om hun onderwijs met elkaar te organiseren.
 
Onze programmering voor 2022-2023 is daarom weer volledig geactualiseerd. Vanuit ons 
actieve netwerk van opleiders, praktijkexperts en partnerorganisaties, bieden we jou tal van 
mogelijkheden met aandacht voor het ontwerp en de uitvoering van jouw onderwijs. Maar ook 
voor jouw welbevinden, tijd om te vertragen en momenten van bezinning. Zodat jij je met hart & 
ziel kunt blijven inzetten voor de optimale onderwijskansen voor onze kinderen. Samen houden 
we de ballen hoog! En als de bal onverwacht toch wegrolt, bedenken we een nieuw spel.

Ons aanbod sluit aan op de volgende programmalijnen, die jou als onderwijsprofessional 
ondersteunen bij het nastreven van deze pijlers:

P Floreer in je professie
Binnen deze programmalijn staan tal van professionaliseringsactiviteiten op de agenda 
waarbinnen jij aan je pedagogische en (vak) didactische kennis en skills kunt werken. Waarbij 
we bouwen aan positief onderwijs voor gelijke kansen, waarin kinderen zich veilig, gezien, 
gehoord en verbonden voelen met elkaar en de wereld. En waarbinnen jij met goed zicht op hun 
onderwijsdoelen, de leerlijnen, kritische en bewuste keuzes maakt ten aanzien van jouw 
pedagogische en didactische aanpak.

P Wortel in een nieuw tijdperk
We leven in een bijzondere tijd met grote maatschappelijke en mondiale uitdagingen.  
Binnen deze programmalijn worden activiteiten geprogrammeerd waarbij we samen op zoek 
gaan naar mogelijke benaderingen binnen het onderwijs om bij te dragen aan een betere 
wereld, een meer inclusieve wereld, een wereld in verbinding met elkaar. We bieden je inspiratie 
om hier in jouw onderwijs praktijk met de kinderen mee aan de slag te gaan. En ook activiteiten 
waarbij jij werkt aan jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Welbevinden en vitaliteit krijgen hierin 
een plek. Want meer dan ooit maakt jouw veerkracht, flexibiliteit en energie het verschil.

Professionalisering  
voor onderwijsprofessionals

VOORW
OORD

Inspiratiemaandagen
Wees welkom en join in voor een 

masterclass, lezing of inspirerend 
programma. Eet een hapje van te  

voren mee in Café 80, duik in  
nieuwe inspiratie en verdiep dit met 

elkaar tijdens onze vrijblijvende 
‘kampvuursessie’ na afloop. 

Kom je ook? 

NIEUW! 
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P Durf het anders te doen
Grote vraagstukken kunnen niet worden opgelost op de manier 
zoals we dit altijd gedaan hebben. Dit vraagt om nieuwe inzichten 
en nieuwe invalshoeken. Om onderwijsprofessionals die het 
anders durven te doen en die samen op zoek gaan naar nieuwe 
mogelijkheden.

P Ervaar ruimte voor ontmoeting
In de ruimte tussen jou en mij vindt de ontmoeting plaats. Door 
met elkaar in gesprek te gaan en elkaars zienswijze te verkennen 
en verschillende perspectieven te benutten ontstaat nieuwe 
kennis. Kennis waaraan we allemaal een bijdrage hebben 
geleverd vanuit het horen, zien en erkennen van elkaars 
verschillen en overeenkomsten, dit op waarde te schatten en 
keuzes uit te kunnen maken voor je eigen context.

P Vergroot je impact
Ben je er aan toe om jouw impact te vergroten? We hebben 
binnen ons aanbod tal van opleidingen waarbij je naast een 
inhoudelijke verdieping en specialisatie ook leert over aspecten 
van persoonlijk leiderschap en veranderkunde. Zo leer je hoe je 
buiten je eigen klas invulling kan geven aan onderwijs 
ontwikkeling binnen de school en daarbuiten. Hoe jij samen met 
het team het onderwijs kunt verbeteren en verduurzamen.

Heb je iets gemist in ons aanbod? Laat het ons weten!  
We stemmen graag zo goed mogelijk af op jouw professio na
liseringsvragen en staan dus altijd open voor goede ideeën. 

namens 
Team Thomas More Academie

Nyree Schipper
Directeur Thomas More Academie

Investeer samen met ons in een 
betere wereld. Voor iedere 
investering die jullie doen  

in jullie team, investeren wij op  
onze beurt € 1,-,  

per participerende onderwijs
professional, in Rotterdamse 

kinderen die opgroeien in 
armoede. Zo investeren we  

met elkaar extra in de kansen van 
de meest kwetsbare kinderen.
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Thomas More Academie is een echte netwerkorganisatie. We werken samen met tal van experts, organisaties en zelfstandigen. 
Dit maakt dat we veel ervaring hebben in het samenbrengen van de gewenste expertises. Dit doen we op maat en op basis van de 
actuele behoefte van de school. Deze behoefte wordt vooraf verkend. We verkennen samen een zinvolle invulling van studiedagen 
en beoogde schoolontwikkeling. Tijdens het traject zelf komen we vaak ook weer nieuwe vragen en wensen op het spoor.

In het schooljaar 20222023 werkt Thomas More Academie onder meer samen met de volgende partners:

SAMENWERKING

Scholen met passie

WSKO
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INSCHRIJVEN

Type scholingstrajecten

Heb je het traject gevonden dat je het meeste aanspreekt?  
Dan kun je je tot een maand voor aanvang van het traject  
inschrijven. Maar wacht niet te lang! Als we vol zitten, houden  
we de volgorde van inschrijving aan. We beslissen uiterlijk een 
maand voor aanvang van de scholing of deze door kan gaan.  
Dit doen we op basis van het aantal inschrijvingen.

Voor vragen over het aanbod, studieadvies, inschrijven of voor  
een offerte op maat kun je ons mailen via pro@thomasmorehs.
nl of bellen op nummer 010 - 465 70 66.

Het aanbod van Thomas More Academie bestaat uit  
verschillende soorten scholingstrajecten. We sluiten daarbij 
aan op uiteenlopende scholingsbehoefte, intensiteit en 
verdiepingsniveaus. 

Je komt de volgende typen scholing tegen:

WORKSHOPS en INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN zijn erop 
gericht je vanuit een specifieke expertise te inspireren.  
We combineren hierbij theorie met het opdoen van nieuwe 
ideeën voor je eigen praktijk. 

In een MASTERCLASS deelt een spreker die zich (weten-
schappelijk) heeft verdiept in een specifiek onderwerp 
waardevolle inzichten die hij/zij de afgelopen jaren heeft 
opgedaan. De zogenaamde ‘ideas worth sharing’. Na het 
volgen van een Masterclass is het vaak mogelijk een 
verdiepende cursus of training over hetzelfde onderwerp  
te volgen aan onze Academie. 

In onze CURSUSSEN pendelen we voortdurend tussen 
theorie en praktijk. Je krijgt specifieke theorie aangereikt  
en brengt eigen praktijkervaring en vragen in. Vervolgens ga 
je samen creëren voor toepassing in je eigen praktijk en 
probeert tussen de bijeenkomsten door ideeën uit.  
Je reflecteert als deelnemers met elkaar op de opgedane 
kennis en de praktijkwaarde van de gevormde ideeën. 

H A N D I G  O M  T E  W E T E N

Tijdens een TRAINING is het doel je vaardigheid en deskun-
digheid te vergroten. Een training is een combinatie van 
korte en praktische theorie en veel praktijk(handelingen). 
Tussen de bijeenkomsten in krijg je de tijd om de nieuw 
aangeleerde vaardigheden eigen te maken. 

In onze OPLEIDINGEN werk je een langere periode gericht 
aan specialisatie op een bepaald gebied. Je leert op een 
actief onderzoekende manier en verdiept zo je kennis. 
Daarnaast doe je ervaring op en ontwikkel je een eigen 
onderbouwde visie ten opzichte van het onderwerp. 
In leerteams creëer je toepassingen voor in de praktijk en 
reflecteer je met elkaar op jullie ontwikkelingen en ervaring. 
Je wordt opgeleid tot een specifiek profiel, zoals bijvoor-
beeld specialist, schoolopleider of conceptleerkracht. 
Duurzame groei staat tijdens onze opleidingen centraal.

TEAMTRAJECTEN zijn altijd op maat. Vrijwel alle onder
werpen die in dit magazine worden besproken kunnen ook op 
maat worden aangeboden voor teams. In samenspraak met 
jou, of je leidinggevende ontwerpen we een scholing die 
volledig aansluit op jullie leervraag. 
Teamtrajecten kunnen een inhoudelijke focus hebben, in de 
vorm van een inspiratiesessie of cursus. Maar ook gericht zijn 
op het samen ontwikkelen van een leergemeenschap of 
Expertteam in de school. 

PROFESSIONALISERING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS
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Subsidie Meer muziek in de  
klas voor Post-hbo opleiding  
vakspecialist muziek
Meer vakbekwame leerkrachten voor muziekonderwijs  
in de school is natuurlijk fantastisch voor ieder kind! 
Op dit moment is Thomas More Academie daarom in 
gesprek met Meer muziek in de klas. 
We verkennen de mogelijkheid om subsidie te krijgen 
voor onze Posthbo opleiding vak  specialist muziek.  
Het is op dit moment nog niet zeker of dit lukt en zo ja 
welk kortingsbedrag kan worden verrekend.  

Wil je graag weten wanneer er definitief uitspraak  
is gedaan over de subsidie?  
Neem dan even contact met ons op  
via 010  465 70 66 of 
pro@thomasmorehs.nl

Rotterdamse lerarenbeurs
Werk je op een basisschool binnen de gemeente Rotterdam? Dan kun je tot  
15 april 2022 de Rotterdamse lerarenbeurs aanvragen voor professionalisering. 
Het aan te vragen budget is dit jaar maximaal € 1500,- per persoon. 

Heb je het afgelopen jaar ook een Rotterdamse Lerarenbeurs ontvangen?  
Houd er dan rekening mee dat je op de reservelijst komt. Als er na de eerste 
aanvraagperiode nog budget over is, wordt de reservelijst aangeschreven. 

De Rotterdamse Lerarenbeurs vraag je aan via je leiding gevende.  
De aanvragen van jou en je collega’s worden centraal via het bestuur  
aan de gemeente doorgegeven. Vraag bij je eigen leidinggevende of 

bestuursbureau na welke specifieke afspraken er gelden 
voor jou en jouw collega’s. Meer informatie over de  
Rotterdamse lerarenbeurs vind je op: 

Houd er rekening mee dat wanneer  
je beurs is toegekend door de gemeente, 

je je altijd nog moet inschrijven voor  
het desbetreffende scholingstraject  

bij de aanbieder zelf! 
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Daarnaast wil men democratisch 
burgerschap in en om de school 
versterken. Dankzij de subsidie kan 
maximaal € 10.000,- per school worden 
ingezet voor scholingstrajecten die 
bijdragen aan deze doelen. 

In het aanbod van Thomas More 
Academie zijn trajecten opgenomen die 
bijdragen aan het thema Burgerschap. 

Ook is het mogelijk samen met onze 
experts een traject op maat te ontwikke-
len dat in aanmerking komt voor de 
subsidie. Voor meer informatie over het 
aanvragen en inzetten van deze subsidie 
kun je terecht bij je bestuur.  

Lees meer over het  
beleid op: 

Tot voor kort kon je via de Belastingdienst aftrek krijgen op je terug - 
gaaf als je zelf investeerde in het volgen van een studie. Per 1 maart 
2022 is deze regeling vervallen. De overheid heeft daarvoor in de 
plaats het STAP-budget ontwikkeld.  

Met deze regeling wordt een Leven Lang Ontwikkelen gestimu leerd.  
De overheid stelt jaarlijks € 1.000,- per burger ter beschik king om aan 
scholing te besteden, zodat je goed inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. 
Thomas More Academie is als opleider toegelaten tot  
het scholen register. We zorgen er op dit moment voor  
dat verschillend aanbod in het register wordt opgenomen.  
Houd de landelijke berichtgeving over STAP-budget  
in de gaten voor de laatste ontwikkelingen! 

Burgerschap, scholing via Subsidie 
Gelijke kansen voor elk talent
Eén van de acht thema’s van het Rotterdamse onderwijs beleid ‘gelijke kansen voor elk 
talent’, is burgerschap. De deskundigheidsbevordering van leraren en teams op het 
gebied van burgerschapsonderwijs is hierbij een speerpunt. Het doel van de subsidie  
is dat leerlingen zich ontwikkelen tot democratische Rotterdammers. 

LANDELIJKE  
LERAREN-
BEURS
Ben je bevoegd leerkracht en  
wil je een Master gaan volgen? 
Dan kom je in aanmerking voor 
een landelijke lerarenbeurs.  
Deze vraag je aan via DUO. 
De aanvraagperiode loopt van  
1 april tot en met 15 mei 2022. 
Meer informatie  
en een beurs  
aanvragen kan via: 

Belastingteruggaaf wordt STAP budget
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Als je binnenkort een bezoek brengt 
aan de Stationssingel 80 in Rotter
dam, kun je nu echt op de geur 
van koffie afgaan. Op de eerste 
verdieping van de Hogeschool vind 
je namelijk het oergezellige Café 
80, waar Joke met hart en ziel het 
scepter zwaait.

Studenten, medewerkers en profes-
sionals uit het werkveld ontmoeten 
elkaar in het Café voor een lekker 
Rotterdams bakkie, een vers crois-
santje of een gezonde maaltijd.  
Zo worden er voor de opleidingen van 
Thomas More Academie ook lunches 
verzorgd en geserveerd in het Café. 

Een welkome onder breking tijdens een intensieve lesdag!
Voor teamscholing op maat en vergaderingen bij ons  
op locatie, is het ook mogelijk arrangementen af te nemen.  
Neem voor meer informatie contact op via  
pro@thomasmorehs.nl.

Café 80
PROFESSIONALISERING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS
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Of je nu een actieve werksessie hebt, een persoonlijk gesprek 
hebt, of een masterclass volgt; met de mobiele inrichting kan 
het allemaal.
Op Thomas More Hogeschool worden al jaren professionalise-
ringsactiviteiten gegeven vanuit de Academie. Omdat we graag 
met onze doelgroep in gesprek blijven, kwamen we erachter 
dat onderwijsprofessionals niet het gevoel willen hebben weer 
terug te gaan naar de schoolbanken. 

Thomas More Academie heeft in het verbouwingsplan van de 
Hogeschool daarom een eigen ruimte gekregen dat naar  
de wensen en gebruiksbehoefte van professionals is ingericht. 

In het nieuwe nascholingslokaal voelt professionaliseren dan 
ook als een momentje voor jezelf.
Het nascholingslokaal kan ook als inspirerende externe locatie 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergaderingen, werksessies 
en trainingen voor jullie team. 

Informeer naar de mogelijkheden via 
pro@thomasmorehs.nl en wees welkom!

Nascholingsruimte
Het afgelopen schooljaar opende Thomas More Academie haar eigen ruime 
nascholingslokaal. Het is een lichte, ruim opgezette en gezellige ruimte. 
Professionals komen hier echt ‘thuis’ na een werkdag, om ruimte te bieden 
aan hun eigen professionele ontwikkeling en gelijkgestemde collega’s te 
ontmoeten.

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PROFESSIONALISERING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

14



OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PROFESSIONALISERING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

15



Het Innovatielab van Thomas More Hogeschool is geopend  
en draait op volle toeren! Het is een echt ‘makerslab’ voor  
het ontdekken en ontwerpen van innovatief onderwijs.  
De spannende leeromgeving van het Lab lokt direct ander 
gedrag uit bij iedere bezoeker.

Het Innovatielab is een ruimte om te experimenteren met  
High tech en Low tech toepassingen. Studenten, kinderen, 
leerkrachten en andere onderwijsprofessionals ontmoeten 
elkaar hier regelmatig. 
Voel je vrij om ook een kijkje te komen nemen in het Innovatie
lab. Leef je uit op het gebied van onderwijs innovatie, ICT, 
wetenschap en technologie. Test nieuwe innovaties en digitale 
tools uit en raak geïnspireerd. Of ontwerp ook innovatief 
onderwijs met elkaar, ontmoet andere onderwijs pioniers en 
breid je netwerk uit.

Innovatielab
voor onderwijspioniers
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A.
LEIDERSCHAP EN 
SCHOOLONTWIKKELING
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12.  Flexibele Post-hbo 
opleiding  
Veranderkunde

 Richting Teacher Leadership

Duurzaam investeren in je eigen professionele expertise. 
Breng vanuit een onderbouwde aanpak en bevlogenheid 
anderen in beweging en enthousiasmeer ze. 
Zo draag je bij aan de verbetering van het onderwijs.  
Daar draait het om in deze flexibele Posthbo opleiding, 
waarin je je stapsgewijs ontwikkelt richting een  
veranderkundige ‘Teacher Leader’.

Als leerkracht ben je altijd in ontwikkeling. Je doet dagelijks 
waardevolle ervaringen en nieuwe inzichten op en raakt  
geïnspireerd door uitwisseling met collega’s. 
Ben je er aan toe om je eigen ontwikkeling te verdiepen en  
je impact in jouw organisatie te verbreden en ook daar
buiten? Ontwikkel je dan door met de Posthbo opleiding 
Veranderkunde.

Tijdens de opleiding stel jij zelf je eigen leertraject samen.  
We maken een persoonlijk groeiplan. Je werkt aan de  
ontwikkeling van je pedagogisch en didactisch meester-
schap. Daarnaast ontwikkel je persoonlijk leiderschap en 
breng je je professionele identiteit in kaart. 

Tenslotte ontwikkel je je tot Teacher Leader en leer je  
mede leiding te geven aan verandering en onderwijs
ontwikkeling. Je leert anderen in beweging te krijgen  
en te enthousiasmeren.

NIEUW! 
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13.  Cursus Coachend leiding geven voor 
IB-ers en bouwcoördinatoren

Hoe mooi zou het zijn om als leidinggevende te 
werken met een team waar ieders potentieel  
optimaal ingezet wordt? Om samen met de ander 
krachtgericht te leren en ontwik kelen. En te 
bouwen aan duurzame relaties. Een coachende 
houding is hiervoor de basis!

In deze cursus sta jij als persoon centraal. We ver-
kennen je persoonlijke levensverhaal en kijk op  
leidinggeven. Je leert welke invloed dit heeft op de 
mensen waar je mee werkt en hoe dit zich verhoudt 

tot hun levensverhaal. Je ontwikkelt een theore-
tisch en methodisch repertoire voor coachen en 
leidinggeven. Dit kun je dagelijks gebruiken om het 
effectief functioneren en communiceren in de 
school te bevorderen. We besteden veel aandacht 
aan gespreksvoering (techniek en modellen),  
leiderschapsstijlen, zelfreflectie, het herkennen  
van mentale modellen en  
ethische dilemma’s.
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Ben jij gepassioneerd om het beste uit de ander te 
halen? Handel jij inclusief en altijd in het belang van 
de ontwikkeling van leerlingen? Wil jij de kwaliteit  
in jouw schoolorganisatie goed in beeld krijgen en 
houden? En daarvoor constructief samenwerken? 

Dan is deze posthbo opleiding iets voor jou!  
De Posthbo opleiding Intern Begeleider zorgt er voor 
dat de begeleidende en ondersteunende structuur 
voor ieder kind bij jullie op school zichtbaar is. 

Je leert te kijken naar onderwijsbehoeften van leer
lingen, maar ook van leerkrachten door een inclusieve 
bril. We hanteren daarbij de principes vanuit  
de positieve psychologie en dat is tegelijk wat deze 
opleiding uniek maakt. 
Daarnaast breng je kwaliteit in beeld vanuit open, 
onderzoekende samenwerking en zorg je ervoor dat er 
vanuit verbinding én autonomie gehandeld wordt  
door jullie team. Dit doe je door middel van verander-
kundige principes.

14.  Post-hbo opleiding Intern Begeleider
 De veranderende rol van intern begeleider
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B.
PEDAGOGISCH  
MEESTERSCHAP
Bouw aan positief onderwijs, waarin kinderen zich veilig, gezien en gehoord 
voelen. Creëer onderwijs waarin kinderen op hun talent, kracht en gedeelde 
verantwoordelijkheid worden aangesproken. Zodat ze vanuit eigenaarschap 
een stem hebben in hun eigen ontwikkeling en onderwijs.
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De focus binnen deze masteropleiding 
ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar 
tijd ontwikkel je je tot een professional 
die in staat is om te gaan met de meest 
uitdagende situaties in de eigen groep. 
Je ontdekt bovendien hoe je iedere leer-
ling de kans geeft zijn eigen waardevolle 
bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe 
je door verschillen niet uit te vergroten, 
maar ze te waarderen en te benutten. 
Dit vraagt van jou als student een onder-
zoekende houding gericht op je eigen 
houding, kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossings-
gerichte houding leer je hoe je de leer-
omgeving zo optimaal mogelijk in kunt 
richten voor alle leerlingen. Ook leer je 
de sterke kanten van collega’s, ouders en 
externe professionals in te zetten, zodat 
de leer omgeving van de leerlingen wordt 
versterkt. Je krijgt kennis over onder 
andere ontwikkelingspsycholo gische 
theorieën, pedagogische stromingen, 
communicatie theorieën en onderzoeks-

vaardigheden. Een greep uit de onder-
werpen die zoal aan bod komen: visie op 
gedrag en leren, werken vanuit het 
talentmodel, de leerlingen als partners in 
leren en onderzoek, oplossingsgerichte 
interventies in de klas, deep learning en 
systemisch denken, samenwerken.

De colleges, thema-netwerken, bege-
leide intervisie en begeleide leerkringen 
staan in het teken van de coachende 
leraar. De nadruk ligt op het verwerven 
van praktische vaardigheden om leer-
lingen te begeleiden in hun (leer)gedrag.  
De Master Passend Meesterschap is dan 
ook praktijkgericht. Leervragen, dilem-
ma’s en casuïstiek uit je eigen onder-
wijspraktijk neem je mee naar de  
opleiding en na gezamenlijk onderzoek 
neem je inzichten en ideeën mee terug 
naar de school en je groep.

15.  Master Passend Meesterschap
Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun 
leerbehoeftes ook zijn? De Master Passend Meesterschap helpt je hierbij.  
In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot een kritische professional met 
een krachtige visie op verschillen.
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Een (hoog)begaafd kind heeft soms net iets anders nodig. Een aanpassing  
in aanbod of aanpak waardoor het kind ‘aan’ kan gaan. Word jij degene  
die het verschil maakt? Ontwikkel jezelf als persoon en maak kennis met  
veranderkundige principes. Zo word jij die begaafdheidsspecialist bij jou  
op school, met impact voor het onderwijs aan het (hoog)begaafde kind.  
Thomas More Academie ontwikkelde in samenwerking met PPO Rotterdam 
een Post-hbo opleiding begaafdheidsspecialist. 

Met deze opleiding wordt je breed onderlegd om aan de onder wijs behoefte  
van begaafde kinderen tegemoet te komen. Na afronding van de opleiding kun  
je op een praktische manier nadenken over de onderwijs behoeften van (hoog)
begaafde kinderen. Je herkent de kenmerken van (hoog)begaafde leer lingen  
en hoe je hen ‘verstaanbaar’ kunt maken. Ook voor zichzelf en jouw collega’s.  
Vervolgens maak je de onderwijsbehoeften van deze kinderen zichtbaar in  
het team en past het onderwijs samen met collega’s aan.

Onderwerpen die in deze Post-hbo opleiding onder meer aan de orde komen zijn: 
de verschillende definities van hoog begaafdheid, de inzet en organi satie van  
verrijking en het afwegen van een passende versnelling. Je maakt kennis  
de werking van het brein en de ontwikkeling van cognitie. Ook verdiep je je in  
de ontwikkeling van een mindset en leer je kijken vanuit het ‘zijnsluik’ van (hoog)
begaafde kinderen.

16.  Post-hbo opleiding  
specialist begaafdheid

NIEUW! 
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Krijg beter zicht en vat op de dynamiek in jouw 
groep(en). Voel je uitgenodigd om deze door een 
groepsdynamische bril in kaart te brengen!

In deze cursus achterhaal je waar de symptomen  
die spelen in je klas vandaan komen. Je onder  
vindt wie daar welke rol in speelt en vanuit welke 

oorzaken en motieven dat gebeurt. Daarbij gebruiken 
we de verschillende fases uit het boek IK in de WIJ 
van Ivo Dokman e.a. (2021). 
Groepsdynamisch observeren staat in deze cursus 
centraal, maar we staan ook stil bij het maken  
van een doel en een plan, interventie en monitoren, 
en delen is vermenigvuldigen.

17.  Cursus 
Groepsdynamisch  
werken - basis

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PA S S E N D  M E E S T E R S C H A P

26



Wat doe je als een kind een woedeaanval krijgt en je net aan je instructie 
moet beginnen? Wat gaat er door je heen als een leerling regels overtreedt  
en niet tot rede vatbaar is? Wat doe je als je vindt dat de veiligheid van  
de groep in het geding is?

De invloed van trauma of stressvolle 
gebeurtenissen op de ontwikkeling 
en het gedrag van een kind is groot. 
In iedere klas zitten wel een paar  
kinderen die in hun leven al een 
opeenstapeling van stressvolle 
gebeurtenissen hebben mee-
gemaakt. Van vechtscheidingen  
en pestgedrag tot armoede en vluch-
ten uit een oorlogsgebied...  
Dergelijke gebeurtenissen kunnen 
kinderen ernstig beschadigen.  
Leer hoe jij een actieve rol kunt 
spelen bij het herstel van het getrau-
matiseerde kind. De kinderen voelen 
zich veiliger en komen meer aan 
leren toe, terwijl jij daarnaast zelf 

minder snel uitgeput raakt en de 
groep door kan gaan. 

Tijdens de training leer je wat trauma 
is en welke verschillende soorten 
trauma er zijn. Je leert de effecten 
van trauma te begrijpen en wat de 
oorzaken en gevolgen kunnen zijn 
voor de ontwikkeling van een kind. 
We behandelen de basis van trauma-
sensitief les geven. Daarnaast gaan 
we in op het bieden van steun, veilig-
heid en zelfregulatie.

18.  Cursus Lesgeven aan kinderen  
die stressvolle gebeurtenissen 
hebben meegemaakt
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Herken jij ook dat het soms zo puzzelen is of  
de taalverwerving de grootste factor van invloed 
is op de ontwikkeling van een kind? Of dat er  
toch andere factoren meespelen?

Ontwikkel een meertalige en interculturele houding 
door verbinding te leggen tussen welbevinden, 
identiteit, educatief partnerschap, taal en meer
taligheid. Want pas wanneer je het kind écht  
centraal zet, ga je ervaren dat je je beter af kunt 
stemmen op een superdiverse populatie.

Problemen los je niet op met dezelfde manier van 
denken. Doe daarom theoretische en praktische 
kennis op om je beter af te kunnen stemmen en 
ieder kind echt te zien. Dit doen we vanuit de visie 
‘taal en cultuur is identiteit’. 

Vanuit vier losse workshops leer je het kind echt 
centraal te stellen. Je kunt de workshops ook  
los volgen om je te laten inspireren. Maar juist de  
verbinding tussen de thema’s vormt dat je een 
krachtige visie kunt vormen vanuit totaliteit.  
Het is daarom aan te raden alle vier de workshops 
te volgen. De uitwerking van het programma vind  
je terug op de website.

19.  Training Taalverwerving en cultuur  
sensitiviteit in de grootstedelijke context
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Veel kinderen in Nederland kunnen hun volle potentie 
niet bereiken. Juist de kinderen die het onderwijs  
het hardste nodig hebben, zijn hier de dupe van. 

Hoog tijd dus om dat aan te pakken. Thomas More 
Academie werkt samen met Karim Amghar om te 
werken aan kansen gelijkheid. In de documentaire 
Karim Pakt Zijn Kans! laat hij zien wat de ernst is van 
kansenongelijkheid in het onderwijs. Kansengelijkheid 
gaat niet alleen over onder-advisering, maar ook over 
de samenwerking met ouders, de inrichting van het 
onderwijs en de cultuur op school. Hoe kun je bijvoor-
beeld samenwerken met ouders die geen ervaring 
hebben met het Nederlandse onderwijssysteem? 

En hoe zorg je dat alle kinderen uitgedaagd worden  
in de lessen? Hoe spreek je in de lerarenkamer op een 
constructieve manier over de leerlingen?

Tijdens deze training van vier bijeenkomsten gaan  
we dieper in op jouw rol als onderwijsprofessional. 
Daarbij richten we ons op de samenwerking met 
ouders, de inrichting van het onderwijs en de cultuur 
op school. Onder begeleiding van inhoudelijke experts  
bespreken we hoe je in jouw onderwijspraktijk kunt 
werken aan gelijke kans.

20.  Training Aardig op weg naar  
kansengelijkheid

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

O P T I M A L E O N D E R W I J S K A N S E N

29



Hoe leren we kinderen om samen, in dialoog  
na te denken over de toekomst? Hoe stimuleren 
we hun verbeeldingskracht? Waarom zouden 
we daar ruimte voor creëren?

In een filosofisch gesprek denken kinderen na 
over een betekenisvolle vraag aan de hand van 
ervaringen. Ze onderzoeken oordelen en hande-
lingsperspectieven, zoekend naar wijsheid.  
Filosofische gesprekken bevorderen niet alleen 
reflectie, maar ook anticipatie. Ze kunnen rich-
ting geven en bijdragen aan zoiets als een goed 
en betekenisvol leven. 

Maar je kunt toekomstscenario’s ook op een 
meer directe manier doordenken. Wanneer we 
het toekomstdenken structureren en gewenste 
én ongewenste toekomstscenario’s in beeld 
brengen, zijn we beter in staat zelf ons leven 
vorm te geven. We kunnen individueel en geza-
menlijk denken over een gewenste toekomst én 
eraan werken. 

Gezien de talloze uitdagingen - sociaal, politiek, 
economisch, ecologisch, demografisch, techno

logisch - is toekomstdenken 
geen luxe, maar een keiharde 
noodzaak. Zeker in het  
onderwijs!

21.  Training Toekomst denken en  
filosoferen met kinderen
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Pedagogische dimensie van onderwijs: bezield en bezielend onderwijs

Momenten van onderbreking. Het zijn van die 
momenten die je niet kunt oplossen, maar waar je je 
wel verantwoordelijk voelt. Stel je je open, ben je 
ontvankelijk? Heb je er vertrouwen in dat het goed 
gaat komen? Heb je de moed om tijd te nemen voor 
wat hier en nu belangrijk is? Hoor je het appèl?  
Kun je daarop afstemmen? Wanneer je dat kunt, leef 
je dat ook voor aan kinderen: dat je de verbinding 
kunt aangaan, in plaats van uit de weg gaan.

Binnen het lectoraat Professionaliseren met Hart & 
Ziel van Thomas More Hogeschool wordt onderzoek 
gedaan naar bezieling en onderbreking als onderdeel 
van leraar-zijn. Momenten van onderbreking zijn  
volgens lector Hester IJsseling vormende gebeurte-
nissen. In die ruimte kunnen kinderen ontdekken 

hoe zij kunnen zijn in de wereld. Het lectoraat ontwik-
kelt ‘praktijken van bezinning’ voor momenten van 
onderbreking. Bezinning is een oefening in luisteren 
met het hart. Dit doen de onderzoekers van het  
lectoraat met behulp van pedagogische gesprekken. 

De Praktijkgemeenschap Met hart en ziel is een groep 
onderwijsprofessionals die betrokken is bij het vraag-
stuk van vorming. Op uitnodiging van lector Hester 
IJsseling staan we vijf keer per jaar met elkaar stil bij 
praktijk-ervaringen en wat die ons te zeggen hebben 
over vorming en verbinding.

22. Professionaliseren met hart en ziel
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Het aantal prikkels dat dagelijks op ons af komt is 
de afge lopen decennia flink toegenomen.  
Veranderingen volgen elkaar snel op en we willen 
het allemaal ‘goed’ doen op de maatschappelijke en 
sociale ladder. Dit zorgt ervoor dat we gevoels
matig veel moeten en willen. Vooral van onszelf…

De evolutionaire ontwikkeling van ons brein kan  
de verwerking van de prikkelstroom vaak helemaal 
niet bijbenen. Steeds vaker lopen grote en ook 
kleine mensen vast. Het goede nieuws is: je kunt 
hier zelf invloed op uitoefenen! Hoe? Dat leer je  
tijdens deze praktische MBSRtraining.

We combineren moderne psychologische inzichten 
met oude en beproefde vormen van meditatie en 
yoga. Je leert over het aanleggen van helpende 
neurale verbindingen en brengt meer balans aan  
het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel 
door middel van oefeningen. 

Dit zorgt voor meer ontspanning en 
helpt je fysiek gezond te blijven.

23.  Training Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) training
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24.  Training Just Me:  
alles valt of staat  
met de leraar

Voor een vrijer, werkend leven met meer focus, veer-
kracht en betekenis! Er wordt veel van jou verwacht 
als leerkracht. Iedere dag ben je weer vroeg in  
de weer voor de kinderen van nu en de maatschappij 
van morgen. Sta even stil. Haal adem. Het is tijd  
om je aandacht te richten op waar het nu echt om 
gaat. Om jou!

Richt je vanuit positieve energie op jouw zelfbewust-
zijn, focus en motivatie. Zodat jij iedere dag vol  
energie het allermooiste en -belangrijkste beroep  
ter wereld kunt blijven uitoefenen.

De Just Me-training is specifiek gericht op onder wijs-
profes sionals en gebaseerd op de Mindfulness Based 
Emotional Intelligence methode (MBE). Deze kenmerkt 
zich door de combinatie van mindfulness toepassing, 
wetenschappelijke onderbouwing en de ontwikkeling 
van emotionele intelligentie. 

Je leert tijdens deze training mindfulness, meditatie 
en technieken, die allen wetenschappelijk onder- 
bouwd zijn. Maar het bijzondere aan deze training is 
dat je daarnaast ook werkt aan meer zelfbewustzijn, 

zelf management, motivatie, empathie 
en compassie. Dit zijn belangrijke 
vaardigheden voor de leiders van  
de toekomst!

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

B E Z I N N I N G & V E E R K R A C H T

33



OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PROFESSIONALISERING VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

34



C.
ONDERWIJS
ONTWERPEN,  
DIDACTIEK  
EN VAKINHOUD
Verdiep je vakmanschap en eigenaarschap als leerkracht. Houd zicht  
op leerdoelen, leerlijnen en ontwikkeling. Versterk je didactische aanpak,  
differentieer naar de leerbehoefte van je leerlingen. Of specialiseer  
je in een specifiek onderwijsconcept, vind vakinhoudelijke verdieping en  
ontwerp boeiend onderwijs.
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Alles dat kinderen al kunnen, hoef je ze niet 
meer te leren. En alles dat de leerlingen  
zelf kunnen, moet je als leerkracht niet doen.  
Het klinkt eenvoudig. Maar om goed les te 
kunnen geven volgens de daltonprincipes, 
moet je over de juiste kennis en vaardigheden 
beschikken.

Ga jij binnenkort werken op een daltonschool, 
of werk je daar misschien al? Word dan erkend 
daltonleerkracht met deze opleiding. Zo haal 
je het beste uit het daltononderwijs en je  
leerlingen! Zodat zij initiatief durven nemen, 
verantwoordelijkheid durven dragen voor  
zichzelf, de medemens en hun omgeving.  
En zodat jij als dalton collega een bijdrage 
kunt leveren aan de (door)ontwikkeling van  
het onderwijs bij jou op school.

In deze opleiding doorgrond je de vijf dalton 
kernwaarden, en de meerwaarde van de taak. 
Vervolgens zoeken we verdieping en behande-
len we onderwerpen als eigenaarschap, 
organi satie en borging. Intervisie en reflectie 
spelen in iedere bijeenkomst een belangrijke 
rol. Want dalton is geen systeem, het zit in jou 
en je hoeft het niet alleen te doen!

25.  Dalton  
opleiding voor  
leerkrachten 
Primair  
Onderwijs VERNIEUWD

PROGRAMMA!
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26.  Opleiding Verander management  
in Dalton onderwijs

Ontwikkel je tot dalton leidinggevende vanuit  
het gedachtengoed van Helen Parkhurst en de 
Golden Circle van Simon Sinek. Daarbij gelden 
dezelfde principes als voor jouw team en de  
leer lingen op jullie school. Dus; wat je team al 
kan, moet jij niet doen. Maar hoe geef je dit  
vorm in de praktijk? 

En hoe resoneert dit met jouw eigen visie op  
daltononderwijs? Word een leidinggevende  
zonder vrees, die al handelend durft te leren en 
dat steeds passender doet met het team en  
de leerlingen.

Samen onderzoeken we wat de dalton ‘way of life’ 
betekent voor jouw dagelijks handelen, de keuzes 
die je maakt en de verantwoordelijkheden die  
je draagt. We onderzoeken op een inspirerende 
manier de oorsprong van daltononderwijs. 

Je formuleert je persoonlijke leervragen, we door-
gronden de dalton kernwaarden, doen onderzoek 
in de eigen praktijk en werken samen tijdens 
intervisiemomenten om je per-
soonlijke ontwikkeling als leiding-
gevende kracht bij te zetten.

NIEUW! 
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We zetten de traditie van de Nunspeettweedaagse voort! Deze tweedaagse is 
een inspiratie en werkbijeenkomst voor docenten in het voortgezet onderwijs. 
Elke deelnemer brengt expertise in vanuit zijn/haar school. We inspireren  
elkaar enerzijds door nieuwe theoretische concepten en ontwikkelingen en 
anderzijds door de ideeën en uitwerkingen van andere scholen.

Tijdens de tweedaagse brengen we je op de hoogte van nieuwe theoretische con-
cepten en ontwikkelingen. Je neemt input mee vanuit je eigen lespraktijk en we 
dagen je uit een dilemma in te brengen dat op dit moment binnen jouw school 
actueel is. Zodat we samen kunnen werken aan het vinden van mogelijke oplossin-
gen. Uitwisseling van kennis en ervaringen staat centraal tijdens de tweedaagse. 
We gebruiken bovengenoemde theoretische inzichten als referentiekader en 
toetssteen voor de werkwijze van de verschillende deelnemende scholen.

27.  Dalton inspiratie -tweedaagse voor 
docenten Voortgezet Onderwijs

  Nunspeet tweedaagse: Raak geïnspireerd en wissel kennis en expertise uit!
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Thomas More Academie investeert in de 
ontwikkeling van een actief netwerk. 
Vanuit gebundelde expertise worden op 
deze manier professionaliseringstrajecten 
voor Dalton docenten voortgezet onder-
wijs gerealiseerd. We zijn daarom met een 
‘daltontrainersopleiding’ gestart volgens 
het traindetrainer principe.

Tijdens de Dalton opleiders tweedaagse 
voor VO verkennen verschillende kaders en 
inhouden. De scholingsbehoefte van de 
opleider zelf staat centraal. We stellen de 
inhoud van het programma dan ook samen 
met de deelnemers. 

Ook zullen we elkaar inspireren in de vorm 
van een inhoudelijk circuit, waarbij we 
gebruik maken van ieders talent. 
Deelnemers brengen elkaar tenslotte ook 
iets bij vanuit ieders expertise.

28.  Dalton inspiratie-tweedaagse voor 
opleiders Voortgezet Onderwijs
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29.  Montessori opleiding voor leerkrachten, 
leraarondersteuners en onderwijs- 
assistenten (basisbekwaam)

Het werken op een montessorischool vraagt specifieke bekwaamheden.  
Tijdens deze opleiding nemen we je op een actieve manier mee in het  
gedachtengoed van Maria Montessori. Samen maken we een eigentijdse  
en eigenwijze vertaling van het montessorigedachtengoed naar jouw  
actuele onderwijspraktijk.

30.  Montessori opleiding voor 
leerkrachten (vakbekwaam)

Ontwikkel je montessori bekwaamheden door tot het niveau van een vak-
bekwame montessori leerkracht. Verdiep je nog verder in het montessori 
gedachtengoed en maak je professionele groei zichtbaar. In deze opleiding 
kies je een thema uit dat het dichtst bij jouw passie ligt.

Tijdens deze eenjarige opleiding gaan we uit 
van 5 pedagogische basisprincipes van het 
montessorionderwijs. Deze principes vormen 
de basis van de bijeenkomsten en worden 
altijd vanuit het perspectief van de leerling en 
het perspectief van de leerkracht benaderd. 

Er staan iedere bijeenkomst 
een aantal bekwaamheden 
centraal die door de NMV  
zijn opgesteld. We wisselen

ervaringen uit, we werken gezamenlijk aan  
je portfolio en je krijgt voorbeelden van werk-
plekopdrachten om mee te oefenen. 

Naast de montessori literatuur maken we de 
koppelingen naar hedendaagse literatuur. Ook 
organiseren we de materiaaloefen middagen 
in samenwerking met de Montessori  
Movement 010, waar je montessoricollega’s 
ontmoet en elkaar inspireert.

Je bewandelt je eigen pad in de  
uitwerking van je onderzoeks
thema, onder begeleiding van een 
procesbegeleider. Het leren op  
de eigen werkplek speelt daarbij 
een grote rol. Je onderzoekt hoe je 
je aanpak in de praktijk versterkt. 

De kinderen in jouw groep en je 
collega’s profiteren op deze manier 
direct van de opleiding en jouw 
leeropbrengsten.

Er is veel aandacht voor jouw  
professionele groei. Je maakt deze 
groei zichtbaar en zorgt voor  
overdraagbaarheid van de nieuwe 
verworvenheden. Ook ten behoeve 
van collega’s op je eigen werkplek. 
Extra individuele coaching is hierbij 
een optie.
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Het werken op de BSO van een montessorischool vraagt  
specifieke bekwaamheden. Tijdens deze opleiding, ontwikkel 
je jezelf als montessori begeleider op de BSO. We bieden je 
daarvoor een inspirerende voorbereide leeromgeving.  
Je onderzoekt, leert vanuit theorie en praktijk, oefent  
vaardigheden en deelt ervaringen in je leerteam. 

De visie van Maria Montessori wordt gekoppeld aan jouw  
praktijk. We gaan aan de slag met de uitgangspunten van 
Montessori: zelfstandigheid en zelfredzaamheid, gedrag en 
houding van de leidster. Het pedagogisch handelen in de 
groep is gekoppeld aan de pedagogische opvoedingsdoelen of 
competenties vanuit de Wet Kinderopvang. Voor de doelgroep 
BSO wordt extra aandacht gegeven aan sport  
en beweging, techniek, kosmisch, natuur en  
cultuur. Er zullen experts worden uitgenodigd  
om hierbij aan te sluiten.

32.  Montessori  
opleiding voor  
medewerkers BSO

31.  Montessori opleiding voor 
pedagogisch medewerkers

Krijg de ruimte om jouw eigenheid te onderzoeken en jezelf 
binnen de montessori bekwaamheden op eigen niveau en 
tempo te ontwikkelen. We bieden je daarvoor een inspire-
rende ‘voorbereide leeromgeving’.

Je onderzoekt, leert vanuit theorie en praktijk, oefent  
vaardigheden en deelt ervaringen in je leerteam. Op weg naar 
montessori basisbekwaam voor pedagogisch medewerkers  
en Montessori VVE!

De visie van Maria Montessori wordt gekoppeld aan jouw  
praktijk. We gaan aan de slag met de uitgangspunten van 
Montessori: zelfstandigheid en zelfredzaamheid, gedrag en 
houding van de leidster. Het pedagogisch handelen in de 
groep is gekoppeld aan de pedagogische opvoedingsdoelen  
of competenties vanuit de Wet Kinderopvang.

We onderbouwen alle uitgangspunten vanuit actuele inzichten.
Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol.
                     Montessori VVE wordt geïntegreerd aangeboden
                              binnen de opleiding voor pedagogisch  
                                        medewerkers.

UNIEK IN
NEDERLAND!
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33.  Montessori Movement 010
  Kom in beweging! Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

Wij geloven in de kracht van verbinding en samen-
werking tussen jullie als professionals. Wij geloven 
in het zelf oplossend vermogen van de leerkrach-
ten, geïnspireerd door collega’s. Wil je samen leren 
binnen deze montessoricirkel?

Wil je samen energie opdoen? Sluit dan aan en kom 
naar de bijeenkomsten van de Montessori Movement 
010! Van montessoristudent tot vakbekwame  

leerkracht: er is iets te kiezen voor iedereen.  
Afgestemd op jullie vragen en onderwerpen  
organiseren we verschillende bijeenkomsten. 

Met elkaar verdiepen we ons een stukje meer in het 
montessorionderwijs. We ontwerpen nieuwe ideeën, 
werken deze uit en delen dit weer met elkaar.
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35.  Cursus Close Reading Werken  
aan dieper tekstbegrip in  
het basisonderwijs!

‘Hoera, begrijpend lezen!’ Hoe vaak hoor je dat in je klas? Veel leerlingen 
vinden begrijpend lezen niet leuk. Nederlandse leerlingen zijn slecht  
gemotiveerde lezers. En dat terwijl begrijpend lezen ook wel de belangrijkste 
vaardigheid voor de 21eeeuw wordt genoemd. Leerkrachten vinden het 
lastig om een effectieve en toch ook boeiende les te geven.

Herken je dit? De cursus Close Reading zorgt dat jij tekst voor je leerlingen  
tot leven kunt laten komen! Close Reading is een verdiepende manier van 
begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat.  
We leren jou je leerlingen op een actieve manier te laten werken met een  
willekeurige tekst. Tijdens de cursus worden wetenschappelijke inzichten en 
de praktijk continu met elkaar verbonden. Daardoor kun je  
er morgen in de klas gelijk mee aan de slag en kun je ook  
je collega’s inspireren.

34.  Cursus Zelfsturing bij kinderen door 
middel van executieve functies

Kun je zelfsturing zelfgestuurd leren? Hoe kun je zelfsturing en eigenaar-
schap bevorderen in je groep of op school? Dat leer je in deze cursus!

Zelfsturing en zelfregulatie zijn de grootste voorspellers voor schoolsucces, 
naast intelligentie. Maar helaas hebben niet alle kinderen het vermogen om 
hun eigen leerproces aan en bij te sturen. Kennis over de ontwikkeling van 
executieve functies geeft je handvatten om het eigenaarschap van leerlingen 
te vergroten. Dit doe je in combinatie met een aanpak zoals bijvoorbeeld  
iSelf, of zelfregulatie. Kinderen krijgen zo meer inzicht in hun leerproces en 
eigenaarschap wordt in je groep bevorderd. Tijdens dit traject verkennen 
we op welke manier je leerlingen kunt begeleiden. Welke strategieën je kunt
aanbieden en hoe je hen helpt om inzicht te krijgen in hun  
leerproces. Op deze manier vergroot je het schoolsucces  
van de leerling.
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36. Cursus Technisch lezen in een doorlopende lijn
 Op naar en lezende generatie!

Er zijn veel zorgen over de dalende leesvaardigheid 
van Nederlandse leerlingen. Zo verlaten te veel  
leerlingen de basisschool met een onvoldoende 
leesniveau. Daarnaast heeft ook een kwart van 
de 15jarigen moeite om (complexe) teksten  
te begrijpen. Het is tijd om daar iets aan te doen!

Tijdens deze cursus word je meegenomen in de 
door lopende lijn van het leren lezen. Je leert wat 
technisch lezen inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot 
begrijpend lezen. Je leert welke vakinhoudelijke en 

didactische elementen van belang zijn om lessen 
effectief vorm te geven. Ook kan je vertellen waarom 
een vroege leesstart van belang is, hoe leerlingen 
leren lezen in groep 3 en wat er komt kijken bij  
effectief voortgezet technisch lees onderwijs.  

Hierbij wordt de link gelegd met tekstbegrip.  
Verder krijg je antwoord op de vraag wat de rol is 
van leesmotivatie, het belang van boekpromotie  
en bespreken we onderwijskundig leiderschap in 
relatie tot het leren lezen.
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Maak kennis met de kracht van Expliciete Directe Instructie (EDI) en leer hoe je kinderen 
actief betrekt bij je les. EDI is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en 
voordoet, waarna de leerlingen de lesstof inoefenen.

Dit kan samen met de leerkracht of met elkaar. Er is een duidelijk lesdoel en de leerkracht 
controleert voortdurend of alle leerlingen de uitleg begrijpen. Door middel van feedback  
en het afstemmen van instructie worden alle kinderen naar beheersing van het lesdoel 
geleid. Daarna werken de leerlingen zelfstandig verder om de leerstof verder in te oefenen 
en op te slaan in het langetermijngeheugen.

37.  Basistraining EDI 2.0
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Met deze Posthbo opleiding wordt je in  
1 of 2 jaar tijd opgeleid tot Rekencoör
dinator op jouw school, of bovenschools. 
Als Rekencoördinator specialiseer je je  
in het vormgeven van interactief, rijk en 
uitdagend rekenenwiskundeonderwijs op 
school. Je bewaakt en bevordert daar-
naast ook de inhoudelijke kwaliteit, om zo 
het rekenwiskundeonderwijs bij jou op 
school naar een hoger niveau te tillen.

De Posthbo opleiding Rekencoördinator 
bestaat uit twee modules die ook apart  
van elkaar gevolgd kunnen worden. 
Tijdens de eerste module van de Posthbo 
opleiding Reken coördinator, verdiep je  
je in de vak didactiek rekenenwiskunde  
en profes sionele gecijferdheid. Je kunt  
je collega’s al tijdens je opleiding inspireren 
en begeleiden bij het vormgeven van  
het vak.

In de tweede module van de opleiding  
blijven gecijferdheid en vak didactiek 
belangrijke pijlers van de opleiding. Maar er 
wordt ook steeds gekeken naar de relatie 
met colle giale consultatie en rekenbeleid. 
De aandacht verschuift naar de ontwik
keling van de gehele school. 

Centrale vragen zijn:
•  Wat hebben mijn collega´s nodig om  

hun reken onderwijs te ver beteren?
• Hoe kan ik hen ondersteunen?  
•  Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor 

rekenwiskunde onderwijs? 
•  Hoe zet ik onderzoek in om van vragen 

beantwoorden naar het verhogen van 
resultaat te komen?

•  Hoe komen we als school tot een helder  
rekenwiskundebeleid?

38.  Post-hbo opleiding  
Rekencoördinator
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In deze opleiding staat het kind, 
zijn omgeving en die van de 
school centraal.

De wereld om ons heen is de plek waar de 
vraagstukken van nu en de toekomst zich 
aandienen. Maar ook de plek waar deze 
vraagstukken worden opgelost.De plek 
waar we kinderen weloverwogen en ver-
standig mee willen leren omgaan: kritisch, 
positief en oplossingsgericht.

In deze opleiding gebruiken we de omge-
ving als plek van ontwikkeling en bron van 
kennis. Je leert onderwijs te ontwerpen 
waarin vakinhoud en doelen geïntegreerd  
aan bod komen. Ook wordt de intrinsieke 
motivatie van kinderen aangesproken.  
Zij leren essen tiële skills voor de toekomst 
ontwikkelen (oplossend denkvermogen, 
creëren, ondernemen, samenwerken,  
presenteren, reflecteren).

In elke bijeenkomst zijn activiteiten in de 
school omgeving opgenomen. De opleiding 
is zo opgezet dat je tot de herfst vakantie 
jouw eigen ‘naslag’werk maakt, gebaseerd 
op de thema’s van onderzoekend en  
ontwerpend leren in de schoolomgeving. 
We brengen veel inspirerende bezoeken 
aan bijvoorbeeld Diergaarde Blijdorp, Lely, 
en Maakotheek.

39.  Post-hbo opleiding  
Specialist Onderwijs  
in omgeving
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In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het 
vak muziek. Aan leerkrachten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat  
op school. Met de opleiding Vakspecialist muziek kun je die leerkracht worden. 

Deze opleiding is een uniek samenwerkings-
verband tussen Thomas More Hogeschool, 
Codarts, Inholland en Hogeschool Rotterdam.  
De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom 
muzikale thema’s: we zingen, luisteren, lezen 
muziek en bespelen instrumenten. 

Elke bijeenkomst bestaat uit een gezamenlijk 
practicum, pedagogische didactische uitwis
seling en theoretische input. 
Een gezamenlijk practicum is bijvoorbeeld 
vocale training, instrumentale training in samen-
spel, of uitwis seling van eigen materialen.

40.  Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek
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De waarde van muziek laat zich niet  
beschrijven. Je moet het beleven!

Maak kennis met nieuwe muzikale activiteiten voor 
jonge kinderen: onderzoek liedbundels, methodes en 
materiaal om inspiratie op te doen.

We creëren een rijke muzikale leeromgeving voor kleu-
ters en thematisch muziekonderwijs bij jonge kinderen. 
Je leert muziekles te geven vanuit een thema waarbij 
we zingen, bewegen en luisteren. Tenslotte ontwerp je 
zelf een activiteit, welke je ook uitvoert. 
Tijdens deze cursus werk je aan twee perspectieven: 
muzikaal didactische vaardigheden én  
aanbod van lesideeën met kleuters.

41.  Cursus Muziek  
en kleuters
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De waarde van muziek laat zich niet  
beschrijven. Je moet het beleven!

Maak kennis met nieuwe muzikale activiteiten voor deze doel
groep: onderzoek liedbundels, methodes en materiaal om 
inspiratie op te doen. Ga creatief aan de slag met kinderen:  
leer ze zelf componeren aan de hand van een thema en maak 
gebruik van instrumenten in de klas.

Werk stapsgewijs naar muzieknotatie en hoe je dit in verschil-
lende werkvormen kunt aanbieden in de klas. 

Tenslotte ontwerp je zelf een activiteit, welke  
je ook uitvoert. Tijdens deze cursus werk je aan 
twee perspec tieven: muzikaal didactische  
vaardigheden én aanbod van lesideeën met  
kinderen in de bovenbouw.

42.  Cursus Muziek  
maken met kinderen 
in groep 5 t/m 8
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D.
JONGE KIND
Over spelend leren en zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen
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Je krijgt tijdens deze opleiding een 
breed pallet aan kennis, waarbij je 
van en met elkaar leert. De doelstel-
lingen van de opleiding zijn geba-
seerd op het compe tentieprofiel 
jonge kind.Een belangrijk onderdeel 
van de opleiding is werken in leer-
teams. Daarbij kiest elk leerteam een 
thema voor onderzoek en verdieping. 
De uitkomsten van je onderzoek 
wordt geïntegreerd in het totaal-

aanbod op het gebied van taal en 
rekenen. Het unieke aan deze Post-
hbo opleiding jonge kind specialist, is 
dat er waardevolle gastlessen worden 
gegeven door experts uit het vak-
gebied. We gaan intensief het dialoog 
aan met elkaar over de theorie en 
blijven voortdurend vertalingen  
maken naar de eigen lespraktijk.

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op 
een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het de wereld 
te ontdekken, wat vraagt om een specifieke pedagogische 
en didactische benadering. Als specialist jonge kind bied 
jij dit je leerlingen dit!

43.  Post-hbo opleiding  
Jonge kind specialist
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In elke klas zit wel een leerling van wie je 
weet dat hij/zij meer uitdaging kan 
gebruiken. Krijg praktische handvatten, 
laat je inspireren en daag kinderen met 
een ontwikkel voorsprong uit door middel 
van spel!

Theorie en praktijk worden samenge-
bracht. We bespreken wat er komt kijken 
bij signaleren van een ontwikkelings
voorsprong. Je leert hoe het werkt met 
de overgang naar groep 3 en de lesstof 
van die groep en verdiept en verrijkt 
activiteiten tijdens het spel.

44.  Cursus Spelend leren met een  
ontwikkelvoorsprong
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Spelen, ervaren en bewegen kleuren de dag van 
jonge kinderen! In deze cursus leer je wat de 
relatie is tussen het ervaren en bewegen met je 
hele lijf en de taaldenkontwikkeling. 

Vanuit die kennis ga je taalonderwijs ontwerpen, 
waarbij je de natuurlijke drang tot bewegen en 
ervaren kunt inzetten voor de taalontwikkeling 

van jonge kinderen. Je leert de theoretische 
achtergronden van taalontwikkeling bij jonge 
kinderen. Daarbij stimuleer je gespreks 
vaardigheid, zodat je die kunt toepassen om  
het taaldenken te versterken.

45.  Cursus Taal in beweging:  
taalontwikkeling jonge kind
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De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt 
zich gedurende de basisschool. Steeds vaker constate-
ren leerkrachten in groep 1 tot en met 4 dat de fijne 
motoriek zich slecht ontwikkelt. Dit hangt samen met 
de schrijfmotoriek.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. Je ontwikkelt hierbij kennis en vaardigheden 
over fijnmotorische ontwikkeling en de rol van rijping  
en omgeving. Je leert leerlingen te begeleiden vanuit 

observatie en kennis en weet hoe je  
aan schrijfvoorwaarden kunt werken. 
Daarbij maak je gebruik van activerende 
oefeningen.

46.  Cursus Fijnmotorische  
ontwikkeling:  
van voorwaarden  
tot schrijven
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Schrijven is communiceren op papier, met letters 
en woorden. Bij kleuters gebeurt dit spontaan  
via beeld en tekenschrift. In groep 3 leren de  
kinderen bewust de lettervormen en trajecten 
aan, waarbij meestal een schrijfmethode wordt 
ingezet als didactisch hulpmiddel. 

Het kiezen van een schrijfmethode is een team
aangelegenheid. Welke visie heeft het team op 
onderwijs in het algemeen, en op handschrift  
in het bijzonder? 

Naast de mogelijkheid om lezen en schrijven wel  
of niet te koppelen, bieden schrijf  methodes ook 
steeds meer de keuze aan van een verbonden  
of niet verbonden schrift. Wat zijn de voor en 
nadelen en waar moet je op letten bij de keuze 
van de lettervormen van niet verbonden schrift?

47.   Cursus Verbonden of niet verbonden schrift
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E.
SAMEN OPLEIDEN 
& COACHEN
Ontwikkel coachvaardigheden, zodat je leerkrachten in  
opleiding en collega’s in je team kunt begeleiden en laten  
groeien in hun zijn en professie.
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Wil je iets betekenen in de ontwikkeling van 
(jong) volwassenen naar het beroep van 
leerkracht? Dan is deze cursus geknipt voor 
jou! Je leert hoe je een student en dus 
toekomstige collega kunt coachen in zijn of 
haar leerproces.

We besteden aandacht aan jouw coachings-  
en begeleidingsvaardigheden. De afwisselende 
en (inter)actieve werkvormen nodigen ertoe  
uit deze vaardigheden toe te passen in de 
coachingscyclus (voorgesprek, observatie  
en nagesprek). De bekwaamheidseisen van  
de opleiding en de persoonlijke doelen van  
de student zijn hierbij het uitgangspunt.  
We werken met filmopnamen van lessen  
van studenten. Verder komt het geven van 
feed back en belemmerende factoren bij 
begeleiden en beoordelen aan bod.

48.  Cursus Coachend  
begeleiden (basis)
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50.  Opleiding tot  
schoolopleider

Wil je graag van betekenis zijn voor studenten en 
startende leerkrachten op jouw school? Word dan 
schoolopleider! Ontwikkel je verder en geef het 
samen opleiden een duidelijke plek op je school.  
Als Schoolopleider heb je een inter mediaire rol in 
het ontwikkelingsproces van de student. 

Je bent de link tussen de praktijk van de basisschool, 
de student, de mentor, de paboopleider en het  
curriculum van de pabo. Tijdens de opleiding leer je 
hoe je deze taken vorm geeft op jouw school. Ook 
gaan we in op het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden’ 
en hoe je dit in samenspraak met de directie  
en het team kan vertalen in beleid.

49.  Cursus Coachend  
begeleiden  
(verdieping)

 De authentieke coach

Ontdek hoe je eigen levensverhaal van invloed is op 
jouw manier van coachen. Maak kennis met verschil
lende theorieën, technieken en modellen die je helpen 
om het coachingsproces vorm te geven. 

Verdiep je coachingsvaardigheden en zet ze in bij 
studenten, (startende) collega’s, ouders en kinderen. 

Filmopnamen van coachgesprekken, 
ingebracht door de cursisten zelf, 
dragen in hoge mate bij aan je 
ontwikkeling tijdens deze cursus.
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F.
INNOVATIE 

EN DIGITALE  
DIDACTIEK
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51. Post-hbo opleiding Specialist innovatie en digitale didactiek

Ben jij geïnteresseerd in de impact van innovatie op het 
onderwijs? En wil je onderzoeken welke mogelijkheden er op 
dit vlak allemaal zijn? Wil je meer leren over innovatief onder-
wijs en zo jouw eigen vaardigheden vergroten en jouw team 
inspireren? Dan is deze Posthbo opleiding echt iets voor jou!

Tijdens dit opleidingstraject staat het ervaren van onderwijs 
van nu en de toekomst centraal. Je vergroot je eigen digitale 
vaardigheden en past ze direct toe in je eigen onderwijs
praktijk. Hierdoor sluit je aan op de belevingswereld van je 
leerlingen.
In samenspraak met de directie van jouw school ontwikkel je 
een lange termijnvisie. Je denkt beleidsmatig mee en vertaalt 

de visie naar concrete actiepunten voor de collega’s in je 
team. Het is aan jou om hen vanuit jouw rol als Specialist te 
motiveren voor innovatie en digitale didactiek door het hen  
te laten ervaren.

Aan het begin van de opleiding formuleer je een probleem
stelling vanuit je eigen praktijk en bepaalt samen met je  
begeleider de focus. Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke 
opleidingsplan. Gedurende de opleiding doe je praktijkonder-
zoek en aan de hand van je leeruitkomsten  
sluit je de opleiding af.
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53.  Leernetwerk OOL en  
maakonderwijs

Thomas More Academie organiseert in samenwerking 
met de Maakotheek een Communicty of Learning voor 
OOL en maakonderwijs en het wetenschapsknooppunt 
van de TU Delft. 

Dit leernetwerk komt ongeveer 3 keer bij elkaar per 
schooljaar. Per bijeenkomst staat een thema centraal, 
zoals bijvoorbeeld verdieping in OOL, een eigen project 
opzetten, formatief evalueren, etc. 
We dragen theorie aan bij dit thema, en vervolgens 
brengen de deel nemende scholen een best practice in. 

We delen ervaringen, wisselen ideeën en 
tips uit, waar een ieder op de eigen 
school weer mee verder kan.

52.    Training Blended  
learning in het  
basis onderwijs

Het onderwijs is de afgelopen jaren in een stroom-
versnelling gedigitaliseerd. We hebben allemaal 
ervaring opgedaan met online leren. En daar de 
voordelen, en soms ook nadelen van mogen  
ervaren. Hoe breng je nu blijvend de juiste mix  
van leervormen aan in je onderwijspraktijk? 

Hoe houd je grip op al die verschillende leer vormen 
en monitor je alle resultaten? Krijg je lesdag in 
balans voor jou en je leerlingen, zodat jullie vooral 
van de voordelen van blended learning kunnen 
genieten! Leer op een inspirerende manier vorm te 
geven aan blended learning tijdens deze praktische
training van twee bijeen komsten. 
Want de revolutie van Blended 
Learning zit ‘m in het ontwerp van  
je onderwijs!
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G.
JOIN IN!
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Doe nieuwe energie op tijdens onze Inspiratiemaandagen met 
interessante masterclasses, workshops en kampvuursessies! 
Haal bruikbare input op die je direct de volgende dag kunt  
toepassen in je eigen onderwijspraktijk.  
Creëer samen, of vertraag juist even en schep ruimte voor  
ontmoeting en bezinning.

Op maandagavond programmeren we uiteenlopende bijeenkomsten 
die in het teken staan van actuele onderwerpen. Deze bieden we 
zowel fysiek als online aan. We nodigen inspirerende gastsprekers uit 
die je absoluut gehoord wil hebben. Denk hierbij aan Karim Amghar, 
Barend Last, Rinka van Zundert, Dr. David Maij, en vele anderen.  
Voor de start kun je gezellig mee eten in Café 80. En na afloop van 
ieder programma sluiten we af met een kampvuursessie in ons nieuwe 
Innovatielab. We wisselen gedachten uit en ontmoeten elkaar onder 
het genot van een drankje.

Heb je een interessant onderwerp om de programmering mee aan  
te vullen, of wil je zelf een bijdrage leveren? Laat het ons weten via 
het contactformulier en Join In!

Hieronder vind je een preview van de programmering die al staat.  
Maar gaandeweg het jaar vullen we het programma zeker aan.  
Dit communiceren we via de website en op onze social media kanalen  
(links en picto’s Insta, LinkedIn, Facebook). 

Volg ons dus, zodat je niets mist!

JOIN IN!
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Druk in je hoofd, een volle agenda en het gevoel 
veel te moeten of ieder moment vast te kunnen 
lopen. Herkenbaar? Wat er op ons afkomt, daar 
hebben we veelal geen invloed op, wel op de 
manier waarop we er vervolgens mee om gaan.  
Aandachttraining kan een waardevolle bijdrage 
leveren aan het onderwijs. Aan zowel de leer
lingen, als de leerkrachten. Maar hoe? 
Krijg een completer beeld van wat mindfulness 
is en hoe het jouw mentale veerkracht kan  
ontwikkelen en optimaliseren!

Spreker: Bernadette Lensen
Datum: januari 2023

54. Inspiratielezing Mindfulness
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55.  Masterclass Veerkracht en  
Welbevinden op School vanuit  
de Positieve psychologie

In het onderwijs wordt al jaren massaal veel druk ervaren... Hoe ga jij 
hier zelf mee om? Vanuit de Positieve Psychologie plakken we nu  
eens geen pleisters op dat wat er misgaat. We kijken naar mensen en 
situaties vanuit hun kracht. Datgene dat goed gaat, versterken we 
juist. De Positieve Psychologie geeft ook wetenschappelijke inzichten 
over hoe je veerkracht en welbevinden in de school kunt bevorderen. 
Van zowel teamleden als leerlingen. Tijdens deze masterclass krijg  
je deze achtergronden mee. Daarnaast wordt de avond gekleurd door 
inspirerende én realistische verhalen uit de praktijk. Ook doen we 
krachtige, ervaringsgerichte oefeningen. Je kunt de volgende dag 
direct met je opgedane ervaring aan de slag!

Spreker: Rinka van Zundert en Bernadette Lensen
Datum: maart 2023
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Leerkrachten zijn de beroepsgroep met het 
hoogst aantal burnoutklachten. Inmiddels kampt 
ook één op de drie jongeren met stressklachten 
(mede als gevolg van de coronaperiode). 
 
Het probleem ligt niet aan een gebrek aan 
informatie over hoe je gezonder wordt; iedereen 
weet inmiddels wel dat het verstandig is om acht 
uur te slapen en voldoende te bewegen. Het is 
alleen lastig om dit vol te houden in een school
omgeving waar er voortdurend piek momenten 
zijn, overvolle klassen hun emotionele tol eisen, 

collega’s uitvallen en waarbij je een achterstand 
op je curriculum wilt inhalen. De duurzame oplos
sing ligt in het omvormen van een ongezonde 
school cultuur naar een cultuur met goede en 
gezonde gewoontes. In dit webinar geven we het 
startschot om dit aan te pakken aan de hand van 
gedragswetenschap.

Spreker: Jay Borger,  
MSc. Biopsycholoog Neuro Habits
Datum: 9 januari 2023

56. Webinar Goede gewoontes
 De oplossing voor vitale scholen, minder verzuim en rust in het onderwijs
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In essentie komt onderwijsverbetering 
neer op gedrags verandering. Verande-
ring van het gedrag van de leerkracht en 
uitein delijk die van leerlingen.  
Om gedrags verandering door te voeren 
wordt veel informatie verstrekt via con-
gressen, masterclasses, lezingen, semi-
nars, trainingen, boeken en websites… 

Het probleem is dat het verstrekken van 
informatie doorgaans onvoldoende is om 
gedragsverandering te bewerkstelligen. 
Verandering kan op weerstand stuiten, 
zeker als je ver anderingsmoe bent of  
het ontzettend druk hebt. Daarnaast is 
het ongelofelijk moeilijk om gewoontes 
te veranderen die er door jaren heen  
in zijn geslopen. 

In dit webinar gaan we daarom in op  
de wetenschap achter onderwijs  
ver bete ring. Hoe kun je ervoor zorgen 
dat profes sionalisering beklijft en zijn 
weg vindt naar het klaslokaal?  
Aan het einde van het webinar weet  
je welke stappen je moet volgen om 
onderwijsverbetering te borgen.

Sprekers: Dr. David L. R. Maij, Neuro & 
gedragspsycholoog Neuro Habits
Hannelore Hemeltjen MEd  Onderwijs 
kundige en VO docent Neuro Habits
Datum: 31102022 / 18:00  21:30 uur

57.   Webinar De gedragswetenschap  
achter onderwijs verbetering

 Leerkrachtprofessionalisering die beklijft en zijn weg vindt naar het klaslokaal

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PRE VIE W JOIN IN! PROGR AMMERING 2022-2023

68



Hoe is het om als onderwijsprofessional werk en 
ouderschap te combineren? Wat doe je als je kind 
ziek is, maar je ook voor de klas moet staan?  
Ben je zwanger, en is vervanging moeilijk te rege-
len? En hoe kolf je als er 30 kinderen op je zitten  
te wachten?

Corona heeft bij velen van ons veel stress veroor-
zaakt. Zeker onder werkende ouders in het onder-
wijs. Lerarentekort, verantwoordelijkheidsgevoel 
en werkdruk maken dragen daar niet aan bij. 
In dit interactieve webinar krijg je de herkenning 

en erkenning die je nodig hebt om meer ontspan-
nen te schakelen tussen werk en thuis. We maken 
het onderwerp ouderschap op een laagdrempelige 
manier bespreekbaar. Welke vooroordelen leven  
er rondom ouderschap?  
Hoe kun je elkaar beter ondersteunen? Waar lopen 
anderen tegenaan? Wat kan ik zelf doen en wat 
mag ik vragen van anderen?

Sprekers: Lotte Bode en Sanne Nout, Mom Inc.
Datum: 21112022 / 19:00  21:00 uur

58. Webinar Ontspannen in werk en ouderschap
 Voor werkende ouders
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59.  Webinar Sterk 
terug aan  
het werk

  Voor vrouwen die terug aan  
het werk gaan na verlof

De terugkeer naar werk wordt door veel vrouwen in  
het onderwijs als zeer intensief en stressvol ervaren.  
Als medewerker leg je zelf de basis voor een nieuwe 
werkouderschap balans. Maar hoe doe je dat in het 
onderwijs waar je niet rustig kunt opstarten? 

Je klas wacht immers op je. Je gaat weer vol aan!  
Hoe deal je met schuldgevoelens? En wat als je kindje 
ziek is? Laten we samen meer aandacht aan deze 
belangrijke fase besteden! Het interactieve webinar 
‘Sterk terug aan het werk’ geeft je praktische tips, 
kennis en herkenning over het terugkeren op het werk 
na een zwangerschap. Je ontdekt wat je in deze fase 
kunt verwachten en wat je kunt bespreken, thuis én  
op het werk.

Sprekers: Lotte Bode en Sanne Nout, Mom Inc.
Datum: 22052023 / 19:00  21:00 uur 
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Wat denk jij als een moeder niet bereikbaar is, 
maar je wel een lastige vraag hebt? Ben je als 
collega zonder kinderen in het nadeel, omdat je 
opdraait voor collega’s met kinderen? Mogen 
mannen ook een papadag? Kan kolftijd ten koste 
gaan van lestijd?

Er bestaan een hoop vooroordelen over jonge 
ouders. Ze zouden vaker wegmoeten en meer 
afgeleid zijn. Andere prioriteiten hebben en 
minder ambitie. Veel jonge ouders voelen zich 
daarom bezwaard als ze weg moeten om kinde-
ren op te vangen. “Je kunt nog beter zeggen  
dat je goudvis naar de dokter moet, dan dat je je 
kind moet opvangen” stond laatst nog in de 
Volkskrant. Zeker in het onderwijs, waar de  
verantwoordelijkheid groot is en het personeel 
schaars, leeft dit gevoel. Maar waarom is dit zo? 
Hoe zit het echt? En welke oordelen bestaan 
onder onderwijsprofessionals? Het is tijd voor 
een goed gesprek: eerlijk over ouderschap!  
We nodigen je uit voor een sessie met collega’s 
onder elkaar. Met én zonder kinderen.

Sprekers: Lotte Bode en Sanne Nout, Mom Inc.
Datum: 17042023 / 19:00  21:00 uur

60.  Campfiresessie  Eerlijk over 
ouderschap

 Een goed gesprek over werk en ouderschap
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Wie wij zijn, doet ertoe in ons werk. Dat geldt 
voor leerkrachten en ook voor schoolleiders.  
Hoe kunnen wij er op inspirerende wijze zijn voor 
onze leerlingen en onze collega’s? Door de rode 
draad in onze biografie op het spoor te komen, 
vinden we antwoorden op deze vraag.

In een interactieve masterclass verkennen we de  
betekenis die we toekennen aan levensgebeurte-
nissen en ontdekken hoe dit onze persoonlijke  
en professionele identiteit vormt. Deze inzichten 
geven nieuwe energie voor je werk en geven  
je de vrijheid keuzes te maken in wie jij wil zijn.

Spreker: Erik van Kerkhoff
Datum: 10102022 / 18:00  21:30 uur

61.  Masterclass Wie wil jij  
zijn in je werk?

 Identiteitsontwikkeling
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62.  Inspiratiebijeenkomst Toekomstdenken  
en filosoferen met kinderen
Hoe leren we kinderen om samen, in dialoog met 
elkaar, na te denken over de toekomst? Hoe stimule-
ren we hun verbeeldingskracht? En waarom zouden 
we daar ruimte voor creëren?

In een filosofisch gesprek denken kinderen na over 
een betekenisvolle vraag aan de hand van ervaringen. 
Ze onderzoeken oordelen en handelingsperspectie-
ven, zoekend naar wijsheid. Dit denken is ook altijd 
een manier van toekomstdenken. Want wie wijsheid  
in ervaringen ontdekt, ontwikkelt inzicht in gepast 
handelen in vergelijkbare toekomstige situaties.  
Denk aan het voorkomen van ongewenste ontwikke-
lingen of het creëren van wenselijke omstandig heden. 

Filosofische gesprekken bevorderen niet alleen 
reflectie, maar ook anti cipatie. Ze kunnen richting 
geven en bijdragen aan zoiets als een goed en bete-
kenisvol leven. Gezien de talloze uitdagingen - sociaal, 
politiek, economisch, ecologisch, demografisch,  
technologisch - is toekomstdenken geen luxe, maar 
een keiharde noodzaak. Zeker in het onderwijs!  
Tijdens de inspiratiebijeenkomst Toekomstdenken 
gaan we aan de slag met bovengenoemde vragen.

Spreker: Rudolf Kampers
Datum: 13-02-2023 / 18:00 - 21:30 uur
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63.  Pedagogisch café “De onderbreking”
Vanuit het Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel worden eens 
per twee maanden sessies georganiseerd onder de noemer “De onder-
breking”, als onderdeel van ons bruisende ontmoetingscentrum.

We filosoferen met elkaar tijdens kampvuursessies en doen dit op  
basis van verschillende thema’s. We gaan bijvoorbeeld in gesprek over 
digitalisering, toetsing, speelruimte, veiligheid, etc. Voorafgaand aan 
deze filosofische sessies organiseren we een etentje in Café 80  
op Thomas More Hogeschool, waar je ook van harte welkom bent!

Spreker: Hester IJsseling
Datum: eerste café 19092022
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64.  Masterclass  
Een andere  
kijk op  
onderwijs

  Het succes van het vrije school  
onderwijs ontsloten

Kijk jij ‘anders’ naar de ontwikkeling van  
kinderen? Word jij blij van onderwijs waarbij  
de muziek uit de muren lijkt te komen? Waar 
kinderen stampen en klappen om de tafels 
‘echt’ te kunnen leren? 

Sta je te trappelen van ongeduld om vanuit 
jouw ‘leerkracht’ en creativiteit les te geven 
vanuit inspiratie en verbinding, passend binnen 
kaders van het basisonderwijs?  
De ruimte krijgen om als leerkracht jezelf te 
zijn? Dan vind je tijdens deze masterclass een 
enorme dosis inspiratie! We verzamelen alle 
mooie inzichten vanuit de antroposofie, en 
vertalen deze naar het huidige onderwijs aan 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Spreker: WilmaHelena Diepstraten
Datum: nader te bepalen
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Veel kinderen in Nederland kunnen hun volle poten-
tie niet bereiken. Juist de kinderen die het onderwijs 
het hardste nodig hebben, zijn hier de dupe van. 
Hoog tijd dus om dat aan te pakken. Thomas More 
Academie werkt daarom samen met Karim Amghar 
om te werken aan kansengelijkheid. 

In de documentaire Karim Pakt Zijn Kans! laat Karim 
Amghar zien wat de ernst is van kansenongelijkheid 
in het onderwijs. Kansengelijkheid gaat niet alleen 
over onder-advisering, maar ook over de samen-
werking met ouders, de inrichting van het onderwijs 
en de cultuur op school. Hoe kun je bijvoorbeeld 
samenwerken met ouders die geen ervaring hebben 

met het Nederlandse onderwijssysteem? En hoe zorg 
je dat alle kinderen uitgedaagd worden in de lessen?

Tijdens deze masterclass gaan we in op de theore
tische achtergrond van kansengelijkheid en hoe  
je daar als school een bijdragen aan kunt leveren.  
We leggen uit vergaand de gevolgen van kansen-
ongelijkheid zijn en geven inspiratie mee om mogen 
mee te gaan oefenen in je eigen klas.

Sprekers: Karim Amghar en Pieter Boshuizen
Datum: 26092022 / 18:30  21:30 uur, Inclusief 
maaltijd

65. Masterclass Onderweg naar kansengelijkheid
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In een interactieve sessie neemt Tess Ruikes je in 
vogelvlucht mee door haar ervaringen als docent op 
het ISK VMBO onderwijs is Rotterdam. Er worden 
verbanden gelegd tussen haar sociologische 
(macro)processen en de startpositie en ontwikke-
ling van nieuwe, meertalige kinderen op school.  

Vergroot je kennis en vaardigheden van taal en cul-
tuur vanuit de visie Taal en cultuur is identiteit. Deze 
masterclass vormt een uitnodiging om elkaar te zien, 
te begrijpen en waarderen. Leer anders te kijken naar 
ieder kind. Je krijgt theoretische en praktische 
kennis aangereikt om (nog) beter af te stemmen op 

de superdiverse populatie bij jou op school en in de 
klas. Ook leer je meer over een meertalige en multi-
culturele houding. Je legt hiervoor verbinding tussen 
welbevinden, identiteit, educatief partnerschap, taal 
en meertaligheid.

Spreker: Globe Academie i.s.m. Hogeschool Utrecht
Datum: 12092022 / 19:00  21:00 uur

66.  Masterclass Onderwijs ontwikkeling  
bij meertalige kinderen in de klas
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In deze workshop maak je kennis met de didactiek 
van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) in  
het (basis)onderwijs. Deze manier van lesgeven  
zie je vaak terug bij de invulling en uitvoering van 
W&T-onderwijs. 

Door het zelf ervaren van verschillende werkvormen 
en het laten passeren van inspirerende en praktische 
voorbeelden krijg je als deel nemer voldoende  
handvatten om zelf aan de slag te gaan in de klas. 

Je leert meer over de verschillende fases van  
de onderzoeks- en ontwerpcyclus en de overeen-
komsten en verschillen tussen het onderzoeks  
en ontwerpproces.

Spreker: Maakotheek en  
Erwin Groenenberg
Datum: 12122022 / 18:00  21:30 uur

67.  Inspiratieworkshop W&T en OOL
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Met design thinking kunnen leerlingen stapsgewijs 
hun digitale en creatieve talenten ontdekken en pro-
blemen oplossen. Onderzoekend en ontwerpend 
leren, technologie en de 21eeeuwse vaardigheden 
kunnen gekoppeld worden aan kern en leerdoelen. 

Wat is (de kracht van) design thinking? Hoe kan 
design thinking ingezet worden in het PO? Hoe draagt 
design thinking bij aan kennis, vaardigheden en hou-
ding van leerlingen?  

Tijdens deze inspiratiesessie krijg je antwoord op al 
deze vragen en worden andere punten verder belicht. 
Je ziet daardoor de relevantie in van Design thinking 
in het onderwijs. Bovendien kun je direct met nieuwe 
inzichten en handvatten aan de slag in je eigen 
onderwijspraktijk.

Spreker: Özlem Turan
Datum: 08052023

68.  Inspiratiebijeenkomst Design thinking,  
een manier van denken
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69. Inspiratie- 
 bijeenkomst
  Reken- 

tutoring
  Wetenschappelijk effectief bewezen 

aanpak rekenachterstanden 

Rekenen is ontzettend leuk en uitdagend. En ieder kind 
kan leren rekenen. Maar, ieder kind is anders en heeft 
hierin zijn of haar eigen route te bewandelen. De Reken-
faculteit is een High Dosage Tutoring programma. 

Door middel van maatwerk en persoonlijke aandacht 
halen zij het maximale uit leerlingen en rusten hen  
daarmee toe met die (reken)vaardigheden die zij nodig 
hebben om succesvol mee te draaien in de maatschappij. 
Dit doen zij vanuit een Growth midset en voortbouwend 
op het gedachtengoed van Bowen Paulle. 
Tijdens deze masterclass neemt de Reken faculteit je 
mee in hun manier van werken, waarbij samenwerking 
met de leerling, de school, de ouders en professionals 
centraal staat.

Sprekers: Tess Ruikes, de Rekenfaculteit
Datum: 27032023

Bijzonderheden: we bieden 
deze masterclass gratis aan. 
In ruil daarvoor kun je tijdens 
de masterclass spullen mee-
nemen die nog in goede staat 
zijn, maar die je niet meer 
gebruikt. Wij doneren deze 
aan Stichting EsSaJo, die  
de strijd tegen armoede in 
Rotterdam aangaat.

OPEN INSCHRIJVING 2022 | 2023 • Thomas More Academie

PRE VIE W JOIN IN! PROGR AMMERING 2022-2023

80



70.  Masterclass  
Zwakke rekenaars

Elke leerkracht heeft wel een paar leerlingen in de klas die het 
niet lijken te snappen. Het zijn de leerlingen die steeds weer 
onvoldoendes halen, met tegenzin in de rekenles zitten, of heel 
veel vragen blijven stellen uit onzekerheid.

In deze Masterclass hebben we het over de kenmerken van 
rekenzwakke leerlingen en de verschillen tussen rekenproble-
men en dyscalculie. Ook gaan we in op de vraag hoe je reken-
zwakke leerlingen het beste kunt begeleiden. Hoe je haalbare 
doelen stelt voor deze leerlingen. En welke passende onder-
wijsvormen en reken didactiek er voor hen beschikbaar zijn. 
Neem een rekenzwakke leerling in gedachten mee naar deze 
masterclass. Dan haal je er het meeste uit en kun je direct  
de volgende klas gericht met deze leerling aan de slag!

Spreker: Madeleine Vliegenthart
Datum: 03042023 / 19:00  21:00 uur

71.   Workshop Teken je boodschap
 Werken met visuals

In een tijd waar we overspoeld raken door informatie kunnen we  
informatie nog maar moeilijk filteren en haken we steeds sneller af. 
Herkenbaar?

Verbeter de impact van je les, training, presentatie, communicatie  
door middel van eenvoudige tekeningen. Door visueel werken  
bevorder je de interactie tussen jou en de ander en blijft de boodschap 
beter hangen. Complexe processen worden inzichtelijker en de commu-
nicatie gaat sneller. Het leuke is, iedereen kan het leren. Je hoeft  
helemaal niet goed te kunnen tekenen. Sterker nog hoe minder perfect, 
hoe meer stimulatie voor het brein. Tijdens deze workshop ben je 80% 
zelf aan het tekenen.

Trainer: Dagmar Vriends van Teken je boodschap
Datum: 22112022 en 29112022
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Barend Last neemt is specialist blended  
learning bij de Universiteit Maastricht. In deze 
inspiratiesessie neemt hij je mee in de wondere 
wereld van blended learning. Wat is het?  
En wat is het niet? En nog belangrijker:  
wat kun je ermee? 

Barend kadert het begrip blended learning.  
Hij gaat in op hardnekkige misvattingen en 
geeft voorbeelden van uitwerking in de praktijk. 
Zo komen verschillende modellen aan bod die 

zich lenen voor verschillende niveaus van onder-
wijs. Je krijgt inzicht in de contextuele factoren  
die een rol spelen bij blended learning, zoals 
flexibilisering, actief leren, socialisering,  
locaties en volgorde van leren, etc.  
Bovendien ga je aan de slag met een aantal  
concrete opdrachten.

Spreker: Barend Last
Datum: 14112022 / 19:00  21:00 uur

72.  Webinar De wondere wereld van  
Blended Learning
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Leerstrategieën kunnen een groot verschil maken in het 
schoolsucces van een kind. In de klas wordt er meer zelf red
zaamheid van leerlingen gevraagd en is het belangrijk om 
effectieve leerstrategieën aan te bieden. 

Dit vraagt om zelfregulatie, maar die ontwikkelt zich niet  
vanzelf. Dit moet je ondersteunen en stimuleren. Met andere 
woorden: leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces 
zijn meer betrokken en gemotiveerd (Van Dycke, Martin & 
Lovett, 2006). Leerlingen kiezen vaak (50%90%) uit 
onwetend heid voor leerstrategieën die weinig effectief zijn 
(Karpicke, Butler & Roediger, 2009). Als leerlingen leer
strategieën aanleren, beheersen en inzetten is zelfregulatie 
aan te leren en is het mogelijk deze verder te ontwikkelen 
(Kostons, Donker & Opdenakker, 2014).

Hoe kan retrieval practice als cognitieve leerstrategie ingezet 
worden om de metacognitieve vaardigheden te ondersteunen?  
Wat is retrieval practice en wat maakt het dat het zo een 
krachtige leerstrategie is? Welke meta cognitieve vaardig
heden worden ondersteund en hoe kan het dagelijks in  
praktijk toegepast worden? 

In deze masterclass krijg je antwoord op deze vragen. Je kunt 
de volgende dag aan de slag in jouw eigen onderwijspraktijk 
met je nieuw verworven kennis.

Spreker: Özlem Turan
Datum: 20022023

73.  Masterclass Leren kun je leren:  
Evidence informed werken
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74.  Ontwerp- 
ateliers

Tijdens de Thomas More Ontwerpateliers  
prikkelen we jou als beginnende leerkracht, 
onderwijsassistent of leraarondersteuner over 
verschillende thema’s die heel nauw verweven 
zijn met jouw onderwijspraktijk. Dat kan een 
pedagogisch/didactisch onderwerp zijn,  
maar ook een thema dat dieper ingaat op  
specifieke vakinhoud. 

We geven je in sessies van 2 uur een enorme 
bak aan inspiratie over onderwerpen waar je  
de volgende dag direct mee aan de slag kunt in 
de klas. We richten ons daarbij echt op de  
praktische vertaalslag.

De Ontwerpateliers worden speciaal voor jou 
ontwikkeld en gegeven door een ervaren leer-
kracht die je als geen ander kan meenemen in 
actuele thema’s uit jouw dagelijkse lespraktijk. 
Eerder behandelden we thema’s als bijvoorbeeld 
De gouden weken, Coöperatief leren,  
Differen tiatie, Reken en Taal didactiek.  
Heb je wensen voor het programma van de  
Ontwerpateliers, laat ons dit dan vooral weten 
via het contactformulier!

Trainer: Evelien Smeets
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Hoewel we ons altijd breed oriënteren bij het 
samenstellen van ons nieuwe aanbod, is het 
onmogelijk alle wensen in één jaarprogramma 
te vangen. Maar we vinden het heerlijk om  
met jou in gesprek te gaan en nieuwe ideeën 
te ontwikkelen. 

Heb jij dus een ontzettend leuk onderwerp 
waar je meer over wilt weten, en waarvan  
je haast wel zeker weet dat meer onderwijs-
professionals dit willen horen? Of wil je zelf 

heel graag een podium pakken om je expertise 
te delen met gelijkgestemden? Wij kunnen  
niet wachten om met jou in gesprek te gaan! 
Dus denk out of the box en vul het contact
formulier onderaan deze pagina in. Wij nemen 
dan spoedig contact met je op om een koffie-
date of een belafspraak te plannen.

75. Teacher’s request
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76. Cursus Medezeggenschap
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad (MR)? Wat mag  
en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten?  
Waar en hoe zijn die vastgelegd? In twee bijeenkomsten krijg  
je antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om je  
eigen vragen te stellen.

We gebruiken casussen en voorbeelden uit de school praktijk. 
Deze korte training is te benutten door zowel personeel als 
ouders die lid zijn van de MR in het primair onderwijs. De inhoud 
wordt mede bepaald door de vraag van de deel nemers.  
Daarnaast wordt kennis gemaakt met:
  MRreglement en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS);
 Adviesrecht en instemmingsrecht;
 Welke onderwerpen moeten de MR passeren;  
 Structuur aanbrengen in de MRvergadering;

Trainer: CNV Academie
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77. LEVEL UP

Werk als onderwijsassistent, leraarondersteuner, vakleerkracht of zij-instromer 
stapsgewijs aan je eigen ontwikkeling. Ontwikkel je pedagogisch-didactische kennis 
en skills. Verdiep je vakdidactische aanpak op een vak naar keuze.  
Word Educatief Professional in het basisonderwijs. Behoud je vrijheid en flexibiliteit 
tijdens je leren-werken traject en kies alleen de vakken die echt bij jou passen. 
Stroom indien gewenst met vrijstellingen door in onze deeltijd opleiding en zo verdiep 
je jouw talent en kun je nog meer betekenen voor de kinderen bij jou op school.

LEVEL UP

OPEN INSCHRIJVING • LEVEL UP
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Diana Molenschot David Maij

Guusje Riemens Barend de Jong Marjan Groenewegen Pieter Boshuizen Lotte Spiering

Karim Amghar Brigitte Witmus Kim Jovanovic Nyree Schipper Erik van Kerkhoff

Madeleine Vliegenthart Ergenia Clare Joyce Poiesz Lennard de Roo Ineke Vermeulen

ACTIEF IN  
ONS NETWERK
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Debbie van der Burgh Lucinda Hecbert Erwin Groenenberg Henriette Toma Daphne van Buyten

Karin Wilmer Tanja Riebroek Sandra van Huet Elco Wareman Madeleine Wouters

Bernadette Lensen Roeland Vrolijk Sandra Kramer Evelien Smeets Wendy Koopmans

Liesbeth van Det Saskia Kleinveld Rudolf Kampers

MEER 
WETEN

Scan om om het 
volledige profiel  

van onze experts 
te bekijken.
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Contactgegevens
Thomas More Academie
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam

Contact e-mailadres: pro@thomasmorehs.nl
Inschrijven via: thomasmoreacademie.nl
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