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Met veel verlangen en uitkijkend naar fysieke ontmoetingen, en tegelijkertijd heel 
veel wijzer ten aanzien van online mogelijkheden en kansen, hebben we weer  
een volledig geactualiseerde programmering samengesteld voor nieuwe momenten 
van gezamenlijke inspiratie, ontmoeting, bezinning en groei. 
Lets do this! Wij zijn er klaar voor, jij ook?
 
De Coronacrisis overviel ons als een surrealistische nieuwe werkelijkheid. Als er iets duidelijk werd  
is het wel onze vitaliteit, veerkracht en het grote maatschappelijke belang dat wij als onderwijs
professionals met elkaar dienen. Reden temeer om goed voor onszelf te blijven zorgen en vanuit  
de verbinding met elkaar, ons hart en de kinderen, door te pakken op de unieke kansen en 
ontwikkelingen die zich aandienen.
 
Ook dit jaar bieden we vanuit ons actieve netwerk weer tal van interessante mogelijkheden  
voor professionalisering van teams en onderwijsprofessionals.

Komend jaar introduceren we onder andere de volgende nieuwe trajecten:
-  Onze nieuwe Post HBO opleiding voor intern begeleiders, waarbij we inspelen op de veranderende 

rol van de IB-er in de school; 

-  Ons nieuw samengestelde leerlandschap op het gebied van taal en leesonderwijs, met onder 
meer onze nieuwe Post HBO opleiding voor Taalcoordinatoren, en cursussen zoals closereading, 
technisch leesonderwijs in een doorlopende leerling en een cursus beter begrijpend 
leesonderwijs; 

-  Een actieve programmering vanuit de Thomas More Academie in en vanuit onze nieuwe 
innovatie lab, met onder meer procesbegeleidings- en scholingstrajecten voor scholen  
die aan de slag willen met Skillslab onderwijs, een nieuwe Post HBO opleiding specialist  
Innovatie en digitale didactiek en tal van toegepaste workshops in het innovatielab waarbij je 
kunt aanschuiven (zoals 3d printen, microbit, programmeren online en offline en meer); 

VOORWOORD
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-  Een reeks masterclasses van ‘Inspirerende Masters voor Masters’, verdieping voor onderwijs
professionals met een masteropleiding op zak die samen in verbinding willen blijven met  
actuele kennis. Samen doen we nieuwe inzichten op voor de praktijk en gaan we aan de slag  
met onderwijsvraagstukken, maatschappelijke kwesties en persoonlijke vraagstukken; 

-  Onze JoinIn programmering. Binnen onze JoinIn programmering organiseren we korte momenten 
van ontmoeting en inspiratie. In korte tijd haal je concrete input op, waar je de volgende dag 
direct mee aan de slag kan. Of neem je juist samen even de tijd voor bezinning. Wij houden je van 
de actuele planning op de hoogte, en jij kan kort van te voren beslissen of je aanhaakt, of het 
voor jou zinvol is en of je hoofd ernaar staat;

 
Het belooft een nieuw schooljaar vol inspiratie te worden. We hopen ook dit jaar weer dat onze 
programmering je aanspreekt en dat je hier iets in kan vinden dat aansluit bij jouw wensen en 
behoeften. We zijn flexibel in maatwerk: deze gids is een weergave van de mogelijkheden die ons 
netwerk kan bieden. Neem voor mogelijkheden op maat contact met ons op.

Kenmerkend voor onze trajecten is dat wij gaan voor:
-  Bouwen aan positief onderwijs voor gelijke kansen, waarin kinderen zich veilig, gezien, gehoord 

en verbonden voelen met elkaar en de wereld. Waarbinnen zij op hun krachten vanuit hoge 
verwachtingen en gedeelde verantwoordelijkheid worden aangesproken en vanuit eigenaarschap 
een stem hebben in hun ontwikkeling en onderwijs. 

-  Eigenaarschap en vakmanschap van leerkrachten (en andere onderwijsprofessionals), 
leerkrachten die hun vak verstaan, goed zicht hebben op hun onderwijsdoelen, leerlijnen en  
die vanuit een onderzoekende houding kritische en bewuste keuzes maken ten aanzien  
van hun pedagogische en didactische aanpak. Op deze manier kinderen op toekomstgerichte 
wijze begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldwijze volwassenen. 
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-  Wereldwijsheid: we zijn erop gericht maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken een plek 
te laten krijgen binnen het onderwijs, zodat deze kritisch bevraagd kunnen worden en kinderen  
in de mogelijkheid zijn hier onderzoek naar te doen, standpunten te leren herkennen en innemen, 
leren nadenken over mogelijke oplossingen, deze weten uit te dragen en in samenwerking met 
anderen actie te ondernemen. We moedigen leerkrachten aan hiertoe de omgeving van de school 
te benutten, zo te motiveren en het onderwijs betekenisvol te maken en burgerschap te 
ontwikkelen. 

-  Teamkracht en Teacher Leadership waarbij we gericht zijn op het versterken van een 
professionele cultuur in de school en sterke en fijne teams waarbinnen ruimte is voor gedeeld 
leiderschap en initiatief van collega’s om het onderwijs te verbeteren wordt gewaardeerd. 

-  Verbinden van onderwijsprofessionals binnen de school als leergemeenschap, maar zeker ook 
school, bestuur, en sectoroverstijgend. Samen weet en zie je meer, kun je meer waardevolle 
ideeën ontwikkelen, uitproberen en delen wat werkt. 

-  Professionaliseren met hart & ziel, met ruimte voor bezinning, om met hart & ziel te werken in 
het onderwijs, om de goede dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je verbonden 
zijn met je persoonlijke drijfveren van zorg & liefde voor kinderen, het vermogen hebben om open 
te staan voor wat zich aandient, je eigen talenten ontdekken en inzetten, je horizon verbreden en 
weten wat jezelf en de ander geluk brengt. Je kunt alleen een goede leraar worden, als je je ook 
als mens ontwikkelt: bij persoonlijk meesterschap gaan persoonlijke en professionele 
ontwikkeling hand in hand.
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Workshops zijn erop gericht onze deelnemers vanuit specifieke 
expertise (theoretische en praktijkkennis) te inspireren.  
De workshops combineren theorie met het opdoen van nieuwe 
ideeën voor eigen praktijk.

In een Inspiratielezing deelt een spreker die zich (wetenschappelijk) 
heeft verdiept in een specifiek onderwerp waardevolle inzichten  
die hij in de loop van de jaren heeft opgedaan, zogenaamde ideas 
worth sharing.

Binnen onze Cursussen pendelen we voortdurend tussen theorie en 
praktijk. Je krijgt specifieke theorie aangereikt, brengt eigen 
praktijkervaring en vragen in, gaat samen creëren voor toepassing 
in eigen praktijk en probeert tussen de bijeenkomsten door ideeën 
uit. Deelnemers reflecteren met elkaar op de opgedane ervaring  
en de praktijkwaarde van de gevormde ideeën.

Trainingen hebben als doel de vaardigheden en deskundigheid  
van de deelnemer te vergroten. Het is een combinatie van korte en 
praktische theorie en veel praktijk(handelingen). Tussen de bijeen  
komsten neemt de deelnemer de tijd om nieuwe vaardigheden 
eigen te maken.

Binnen onze Opleidingen werk je gedurende een langere periode 
gericht aan specialisatie op een bepaald gebied. Deelnemers leren 
op een actief onderzoekende manier en verdiepen zo hun kennis, 
doen gericht nieuwe ervaringen op, ontwikkelen een eigen 
onderbouwde visie ten opzichte van het centrale onderwerp, 
creëren met elkaar binnen leerteams toepassingen voor in praktijk, 

reflecteren met elkaar op hun ontwikkeling en de opgedane 
ervaringen en worden opgeleid tot een specifiek profiel, zoals 
bijvoorbeeld specialist, schoolopleider of concept leerkracht. 
Duurzame professionele groei staat centraal.

In onze Open space en Werkplaatstrajecten staat het initiatief van 
de deelnemers, de eigen inbreng en creatieve ideeën en de wens 
tot innovatie centraal. Een werkplaatsbegeleider met specifieke 
expertise geeft samen met de deelnemers invulling aan de bijeen  
komsten. Op basis van de behoeftes wordt aanvullende betekenis-
volle expertise betrokken. Binnen deze trajecten is ruimte voor 
creëren, experimenteren en ontwikkelen in eigen praktijk.

Binnen onze Leernetwerken (met Masterclasses en Ateliers) 
vormen de actuele vragen uit praktijk van de deelnemers het 
startpunt. Deelnemers geven zelf gezamenlijk invulling aan de 
geplande bijeenkomsten, halen wanneer wenselijk, expertise van 
buiten, wisselen gericht met elkaar ideeën uit en creëren samen 
nieuwe toepassingsideeën. Daarnaast neemt collegiale consultatie 
een belangrijke plek in: elkaar bevragen en scherp houden.

Teamtrajecten zijn altijd op maat. Samen met het team brengen  
we de beoogde professionalisering in kaart en stemmen we de 
inhoud, leervragen en schoolontwikkeling op elkaar af. 
Teamtrajecten kunnen een inhoudelijke focus hebben, maar kunnen 
ook gericht zijn op het samen ontwikkelen van de leergemeenschap 
in de school. 
Afronding: afhankelijk van het ontwerp en de inhoud.

PICTOS, TYPE SCHOLINGSTRAJECTEN

CURSUS

OPLEIDING

COACHING

TEAMTRAJECT

LEERNETWERK

TRAINING

WERKPLAATS

WORKSHOP
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41 Jenaplanopleiding voor leerkrachten 85
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INSCHRIJVEN

Heb je het traject gevonden dat je het meeste aanspreekt? 
Dan kun je je tot anderhalve 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 06-126 50 293.

LEESWIJZER

We weten dat de behoefte van collega’s in de scholen  
heel divers is en ook van jaar tot jaar anders kan zijn.  
Om aan de verschillende wensen en behoeften van onze 
deelnemers tegemoet te komen hebben we verschillende 
vormen van scholing in ons aanbod. De doelen en  
uitkomsten hiervan zijn steeds anders.
Kenmerkend voor onze scholing is dat we er altijd op uit 
zijn inspiratie en ontmoeting tot stand te brengen.  
Daarnaast is er altijd sprake van een pendel tussen theorie 
en praktijk, alleen de hoofdfocus verschilt. De ene keer ligt 
de focus op de praktische vertaling van inzichten in de 
eigen praktijk (cursus), in een andere scholing ligt de focus 
meer op het inoefenen van nieuwe vaardigheden (training). 
Binnen onze opleidingen staat een onderzoekende en  
verdiepende manier van leren centraal.

Op pagina 7 wordt een toelichting gegeven op de  
verschillende typen scholing die we hebben met welk  
professionaliseringsdoel.

INSCHRIJVEN & LEESWIJZER
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Rotterdamse lerarenbeurs

Werk je op een basisschool binnen de gemeente Rotterdam? 
Dan kun je tot 1 mei 2021 de Rotterdamse lerarenbeurs aan -
vragen voor professionalisering. Het aan te vragen budget is 
dit jaar maximaal € 1.500, per persoon.

Heb je dit cursusjaar ook een Rotterdamse Lerarenbeurs 
ontvangen? Houd er dan rekening mee dat je op de 
reservelijst komt. Als er na de eerste aanvraagperiode nog 
budget resteert, 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: http://onderwijs010.nl/lerarenbeurs.

Houd er rekening mee dat wanneer je beurs is toegekend 
door de gemeente, je je altijd nog in moet schrijven voor  
het desbetref fende scholingstraject bij  
de aanbieder zelf!

Studievoucher van DUO

Kreeg je tussen september 2015 en 
augustus 2019 voor het eerst studie-
financiering? En viel je toen onder het 
leenstelsel? Als je je diploma hebt behaald, 
ontvang je van DUO een studievoucher die je 5 tot 10 jaar  
na je afstuderen kunt verzilveren. Deze voucher geeft je een 
tegoed van ongeveer € 2.000, voor een nieuwe opleiding. 
Je kunt dit bedrag inzetten als korting op het collegegeld 
van nascholing in het hoger onderwijs. Lees alles over deze 
regeling via de website van DUO: https://duo.nl/particulier/
diploma-behaald/voucher-voor-nascholing.jsp

Subsidiekorting post-hbo  
opleiding vakspecialist muziek

Voor de post-hbo opleiding vakspecialist muziek kon je 
afgelopen cursusjaar voor het laatst gebruik maken van een 
interessante subsidieregeling: op dit moment wordt 
onderzocht of we de subsidie nog eenmaal kunnen inzetten, 
met verlenging als gevolg van de corona-maatregelen. 

Met de subsidie ontvang je maar liefst € 1.350, korting op 
het totale cursusbedrag van € 2.100,. Wil je graag weten of 
er al definitief uitspraak is gedaan over de verlenging?  
Neem dan even contact met ons op via 06  126 502 93 of  
pro@thomasmorehs.nl

HANDIG OM TE WETEN
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Belastingvoordeel
Als je zelf investeert in je persoonlijke ontwikkeling en 
een cursus of studie volgt die gericht is op je (toekom
stige) beroep, kun je via de Belastingdienst studie
kosten aftrekken. Meer informatie hierover vind je op 
de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/ 
wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/
inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/
studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/

Burgerschap, scholing via  
Subsidie Gelijke kansen voor elk talent
Eén van de acht thema’s van het Rotterdamse onder-
wijsbeleid ‘gelijke kansen voor elk talent’, is burger
schap. De deskundigheidsbevordering van leraren en 
teams ter bevordering van burgerschapsonderwijs is hierbij een 
speerpunt. Het doel van de subsidie is van leerlingen democratische 
Rotterdammers maken en democratisch burgerschap in en om de school 
te versterken. Dankzij de subsidie kan maximaal € 10.000, per school 
worden ingezet voor scholingstrajecten. Voor meer informatie over het 
aanvragen en inzetten van deze subsidie kun je terecht bij je 
bestuurskantoor. In het aanbod van Thomas More Academie zijn trajecten 
opgenomen die bijdragen aan het thema Burgerschap (trajectnummers 11 
en 49). Ook is het mogelijk samen met onze experts een traject op maat 
te ontwikkelen dat in aanmerking komt voor de subsidie.
Lees meer over het beleid op: https://onderwijs010.nl/beleid/

Landelijke lerarenbeurs
Ben je al bevoegd leerkracht en wil je een Master  
gaan volgen? Dan kom je in aanmerking voor een 
landelijke lerarenbeurs, die je kunt aanvragen via DUO. 
De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 30 juni 2021. 
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/aanvragen.jsp.

HANDIG OM TE WETEN
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DEEL 1
TEAMONTWIKKELING

EN LEIDINGGEVEN  
AAN SCHOOL-

ONTWIKKELING
Voor gedeeld leiderschap, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, sterke, veilige en  
lerende teams (duurzame schoolontwikkeling, 
teamscholing en inspiratie)
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TE AMKR ACHT

TEAMTRAJECTEN

1.  Teamkracht: vergroot impact op verbeterprocessen  
in de school

A

TEAMS IN
ONTWIKKELING
EN MAATWERK

16

Richt je op de kracht van het gehele team in de school-
organisatie! Bouw vanuit persoonlijke en collectieve waar-
den, visie en ambitie met elkaar aan professionele leerteams 
binnen de organisatie. Duurzame schoolontwikkeling  
begint bij duurzaam en gedeeld leiderschap in de school.

Doel
Door te werken aan Teamkracht bereik je de volgende doelen:
Integreren van betekenisvolle verbetering in de huidige 
schoolsituatie;
-  Bouwen aan lerende teams vanuit de waarderende 

methodiek gericht op de ontwikkelbehoeften van de 
teams;

-  Op waarde schatten en versterken van professionele 
identiteit;

- �Zicht�krijgen�op�waarden,�visie�en�collectieve�ambities;
- �Versterken�van�kwaliteiten,�samenwerking�en�draagvlak;
- �Samen�verantwoordelijk�delen�voor�het�verbeteren�van�

kwaliteit en leeropbrengsten;
-  Eerste kennismaking met teamcoachvaardigheden en 

teaminterventies.

Doelgroep
Onderwijsprofessionals�in�het�basisonderwijs�en�het�VO� 
die zich als team willen bekwamen of leidinggevenden die zich 
willen bekwamen in duurzame verbetertrajecten.
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WAARDERING
“Ik had nooit gedacht dat dit team met  

en van elkaar zou willen leren”
“We hebben goed leren kijken naar teamprocessen  

en er zelf inhoudelijk uitblijven”
“Wow, wat is dit pittig en wat leer ik veel,  

ook over mezelf”
“Ik merk dat ik mezelf meer gesteund 

voel nu ik samen met mijn collega’s aan eigen  
doelen kan werken”

17

Inhoud
Je kunt aan jullie ontwikkelvraagstukken werken met het  
hele team of met een deel daarvan; een werkgroep. 
Collega’s worden dan van binnenuit begeleid om met het team 
te werken aan ontwikkelvraagstukken.

Je�leert�de�ontwikkelvragen�gezamenlijk�goed�te�onderzoeken�
vanuit�collectieve�overtuigingen.�Daarbij�worden�informatie-
bronnen benut en meerdere perspectieven verkend. Hierdoor 
kan�een�specifiek�vraagstuk�gezamenlijk�op�waarde�worden�
geschat en kunnen de nieuwe inzichten worden geïntegreerd 
in de schoolorganisatie.

Het proces is al een uitdagende ontwikkeling op zich door  
de�afstemming�en�samenwerking,�het�creëren�van�draakvlak�
en het werken aan kwaliteit. We werken met elkaar vanuit  
de�waarderende�methodiek�‘Appreciative�Inguiry’,�Theorie�U,� 
professionele�identiteit�en�kernreflectie.�De�collega’s�die�het�
team�begeleiden�doen�ook�veel�zelfinzicht�op�door�te�werken�
aan teamcoachvaardigheden en teaminterventies.

Enkele voorbeelden van eerdere trajecten:
-  Bouwen aan teamspirit: een veerkrachtig en 

samenwerkend team;
-  Versterkende gedragsvaardigheden vanuit teamwaarden;
- �Betekenisvol�onderwijs�creëren�vanuit�een�collectieve�visie�

en ambitie;
-  Bouwen aan een verbetercultuur;
- �Anders�organiseren�van�onderwijs;
-  Van toetscultuur naar feedbackcultuur: groeien naar 

formatief�assessment,�evalueren�om�van�te�leren;
-  Versterken van expertgroepen;
- �Teambased�teaching,�onderwijs�verzorgen�in�units;
-  IKC procesbegeleiding en schoolontwikkeling;
-  Post-hbo opleiding Teacher Leadership (zie trajectnummer 

18)�in�eigen�onderwijspraktijk,�waarbij�de�gewenste�
verbetering/verandering in de school centraal staat.

Locatie : op maat
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : op maat
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�op�maat
Afronding : d.m.v. verschillende leeropbrengsten

Bijzonderheden: Thomas More Academie beschikt over een 
groot netwerk van experts. We werken bovendien samen met 
tal van organisaties en zelfstandigen. We hebben veel ervaring 
in het samenbrengen van de gewenste expertises.  
Dit doen we op maat en op basis van de actuele behoefte  
van de school. De behoefte wordt vooraf verkend.  
Tijdens�het�traject�zelf�komen�we�vaak�ook�weer�nieuwe�
vragen en wensen op het spoor.
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TEAMTRAJECTEN

2. Teamscholing op maat

18

Vrijwel alle trajecten in ons aanbod voor open inschrijving 
kunnen ook worden ingezet als scholing voor het hele team. 
Wanneer een traject mooi aansluit bij de ontwikkelplannen  
en een scholingsbehoefte van meerdere collega’s, kan team-
scholing voordelen bieden. 

Als�je�samen�leert�kun�je�ook�gezamenlijk�aan�de�slag�met�de�
doorvertaling�in�de�eigen�praktijk,�waarbij�coaching on the job 
tot�de�mogelijkheden�behoort.�Daarnaast�is�het�bij�twaalf�of�
meer�deelnemers�vaak�financieel�voordeliger�om�de�scholing�
in te kopen voor het hele team.

We bieden drie soorten teamscholing aan:

Teamstudiedagen: eendaagse trainingen.

Samen studiedagen voorbereiden�inclusief�inhoudelijke�opzet�
en�ontwerp,�zelfstandige�uitvoering.

Teamscholingstrajecten: meerdere trainingen verspreid over 
een aantal dagen.

Een�aantal�trajectthema’s�die�we�de�afgelopen�jaren�voorbij�
hebben zien komen:
- Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid;
- �Inspiratieworkshop�Eigenaarschap�versterken�bij�kinderen�

en Leren zichtbaar maken;
-  Geweldloos verzet door verbindend gezag;
-  Samen duurzaam leidinggeven aan schoolontwikkeling;
- �Inzicht�krijgen�in�professionele�cultuur�en�de�vraagstukken�

in�het�team,�zodat�je�weet�welke�expertise�in�het�team� 
aanwezig is en deze gericht kunt inzetten;

-  Werken aan Kindkracht vanuit positief psychologische 
grondslag;

- �Gelijke�onderwijskansen�door�te�werken�vanuit�hoge� 
verwachtingen en ontwikkeling van een Growth mindset;

-  Veerkrachtig in je werk;
- �Burgerschapsontwikkeling�door�te�werken�aan�vrije�ruimte�

en dialoog;
-  Inspiratielezing Mindfulness;
-  ICT training voor het gehele team;
-  Progressiegerichte gespreksvoering.

Wanneer�je�wensen�of�leervragen�hebt�die�niet�zijn�benoemd,�
bel�of�mail�ons�dan�gerust.�Samen�verkennen�we�de�mogelijk-
heden en formuleren we een passend aanbod voor jouw team.
Thomas More Academie beschikt over een groot netwerk van 
experts. We werken bovendien samen met tal van organisaties 
en zelfstandigen. We hebben veel ervaring in het samen-
brengen van de gewenste expertises en het betrekken van  
de eigen expertise binnen de school of het bestuur.

Wij�hebben�ook�ervaring�met�het�aanbieden�van�trajecten� 
op�maat�voor�bestuursacademies.�Dit�doen�wij�volledig� 
ontzorgend,�of�in�co-creatie.



TE AMKR ACHT

Deel 1 | Teamscholing | A | Teams in ontwikkeling en maatwerk

19



Deel 1 | Teamscholing | B | Leiderschap en schoolontwikkeling

TE AMKR ACHT

LEIDERSCHAP EN 
SCHOOLONTWIKKELING

B
20



Deel 1 | Teamscholing | B | Leiderschap en schoolontwikkeling

TE AMKR ACHT

CURSUS

3.  Coachend leidinggeven voor IB-ers  
en bouwcoördinatoren

21

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�verkennen�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. Hier ontwikkel je 
een theoretisch en methodisch repertoire voor coachen en 
leidinggeven�dat�je�dagelijks�kunt�gebruiken�om�het�effectief�
functioneren en communiceren in de school te bevorderen.

Doel
Door de cursus Coachend Leidinggeven te volgen werk je aan 
verschillende doelen:
Inhoudelijke doelen
- �Krijg�kennis�van�leiderschapsstijlen�en�herken�je�eigen�

leiderschapsstijl�in�relatie�tot�de�cultuur�van�de�school;
-  Leer putten uit een theoretisch kader over coaching in 

relatie tot het leidinggeven;
-  Herken verschillen tussen mensen op basis van de 

dynamiek;
-  Doe kennis op over de ethische aspecten die een rol spelen 

bij�coachend�leidinggeven.

Vaardigheidsdoelen
- �Herken�en�begrijp�verschillende�manieren�van�

communicatie�bij�anderen;
-  Leer gefundeerde keuzes maken voor interventies met 

medewerkers�op�basis�van�de�gewenste�stijl�van�
leidinggeven.

Reflectieve doelen
- �Krijg�zicht�op�je�persoonlijke�mentale�model�van�leiding-

geven�en�sluit�aan�bij�mentale�modellen�van�anderen;
- �Vergroot�zelfkennis,�inzicht�en�bewustzijn�ten�aanzien�van�

je�persoonlijk�functioneren�als�leidinggevende;
-  Neem je attitude en vaardigheden onder de loep door 

middel�van�zelfreflectie�en�stuur�deze�bij.

Doelgroep
Intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Inhoud
In deze cursus wordt aandacht besteed aan gespreksvoering 
(techniek�en�modellen)�,�leiderschapsstijlen,�herkennen�van�
mentale modellen en ethische dilemma’s.
Je leert gefundeerde keuzes maken voor interventies met 
medewerkers�op�basis�van�de�gewenste�leiderschapsstijl.� 
Je�krijgt�inzicht�in�je�persoonlijk�functioneren�als�leiding-
gevende�coach�en�door�middel�van�zelfreflectie�je�houding�en�
vaardigheden�onder�de�loep�nemen�en�bijsturen.

Filmbeelden van gesprekken vormen een vast onderdeel  
tijdens�elke�bijeenkomst.�Deze�worden�ingebracht�door�de�
deelnemers en je coacht elkaar op verschillende thema’s.  
Een workshop Human Dynamics maakt deel uit van de cursus.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :�5�bijeenkomsten�van�3�uur
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Joyce Poiesz en Evelien Smeets
Prijs� :�€�850,-
SBU� :�33�uur,�waarvan�15�uur�contacttijd
Afronding : d.m.v. portfolio en presentatie
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OPLEIDING

4.  Post-hbo opleiding Intern Begeleider

22

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 post-hbo opleiding iets voor jou! 

Doel
De Post-hbo opleiding Intern Begeleider zorgt er voor dat de 
begeleidende�en�ondersteunende�structuur�voor�ieder�kind�bij�
jullie op school zichtbaar is:
-� �We�creëren�een�eigentijds�en�duidelijk�beeld�van�de�intern�

begeleider binnen jouw beroepscontext;
-� �Je�leert�te�kijken�naar�onderwijsbehoeften�van�leerlingen,�

maar ook van leerkrachten door een inclusieve bril;
- Leer coachende leidinggevende vaardigheden aan;
-� �Breng�kwaliteit�in�beeld�vanuit�open,�onderzoekende�

samenwerking;
-  Pas veranderkundige principes toe en zorg ervoor dat er 

vanuit verbinding én autonomie gehandeld wordt door jullie 
team;

Doe�het�goede,�juist�in�de�ogen�van�de�kinderen.�

Doelgroep
Onderwijsprofessionals�die�zich�verder�willen�specialiseren� 
als intern begeleider.

Inhoud
De�opleiding�bestaat�uit�8�modules,�in�16�dagdelen.�Iedere�
module is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch deel. 
Daarbij�staat�de�échte,�oprechte�situatie�vanuit�de�praktijk�
voortdurend�centraal.�Om�de�praktijk�extra�kracht�bij�te� 
zetten�verrijken�ervaren�intern�begeleiders�en�experts�de� 
bijeenkomsten.�

Het unieke aan deze opleiding is dat ons blikveld zich vanuit 
de positieve psychologie richt op dat wat kinderen zo uniek 
maakt. We zien wat ze al goed kunnen; welke talenten en  
kwaliteiten�er�zichtbaar�zijn.�Dit�benutten�we�om�het�leren�en�
welbevinden van het kind te versterken. 

Je leert preventief en inclusief te handelen. Ieder kind wordt 
daarbij�vanuit�een�hoge�verwachting�en�gelijke�kansen�gezien�
en gehoord. Om dit te bereiken nemen we het perspectief  
van�het�kind�en�de�groep,�maar�zeker�ook�de�leerpartners.�
Denk�hierbij�aan�ouders,�de�leerkracht,�experts�en�het�peda-
gogische�netwerk,�zoals�de�sportleraar.�

Je leert data te analyseren en vertaalt deze naar gericht  
handelen. Je leert het team veranderkundig mee te nemen in 
besluitvorming en vervult een spilfunctie in het versterken  
van kwaliteit in de organisatie. Samen leren vanuit een onder-
zoekende aanpak staat centraal. Je ondersteunt de autonome 
motivatie�bij�het�kind�en�de�leerkracht.�Maar�ook�bij�jezelf� 
in�jouw�rol�als�intern�begeleider.�Je�blijft�daarom�de�verbinding�
tussen�elkaar�bevorderen,�door�onder�meer�de�krachtgerichte�
benadering. 
Waar�dit�het�proces�versterkt,�maken�we�op�verschillende�
onderdelen�een�combinatie�tussen�fysiek�en�online�onderwijs.�

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :�start�oktober�2021
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Divers
Prijs� :�€�2.395,-
SBU� :�300�uur,�contacttijd�nader�te�bepalen
Afronding : post-hbo diploma

Bijzonderheden: Ben je een ervaren intern begeleider en wil  
je�je�verdiepen�op�specifieke�onderdelen?�Neem�dan�contact�
op met pro@thomasmorehs.nl voor een IB-opleiding op maat. 
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5. Flitsbezoeken

24

Vanuit je kantoor run je geen school! Maar klassenbezoeken 
schieten er nogal eens bij in als leidinggevende. Je wil wel, 
maar hebt er te weinig tijd voor. Met Flitsbezoeken kun je als 
bouwcoördinator of schoolleider in zeer korte tijd inhoudelijk 
goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van de lessen in 
de school.

Doel
Flitsbezoeken�helpt�je�in�drie�bijeenkomsten�van�drie�uur 
de volgende doelen te bereiken:
Wees als leidinggevende goed op de hoogte van de kwaliteit 
van de lessen in je school.
- �Geef�in�korte�tijd�veel�leerkrachten�het�gevoel�dat�wat�zij�

doen,�ertoe�doet.
- �Geef�zonder�beoordelend�te�zijn,�sturing�aan�onderwijs-

inhoud.
- �Krijg�een�reflectief�klimaat�in�je�school,�waarbij�het�gewoon�

wordt om na te denken over je professionele handelen.
- �Leer�zonder�oordeel�de�juiste�vragen�te�stellen,�vanuit�

gelijkwaardigheid.
- Krijgt�sterkere�leerkrachten�op�je�school!

Doelgroep
Leidinggevenden,�intern�begeleiders,�bouwcoördinatoren,�
coaches of collega’s met leidinggevende taken binnen de 
school.

Inhoud
Van�Flitsbezoeken�is�bewezen�dat�zij�zeer�effectief�en�doel-
matig�zijn.�Door�de�heldere�focus�tijdens�de�bezoeken�krijgt� 
je�in�korte�tijd�veel�informatie,�waardoor�je�in�een�half�uur�
meerdere klassen kunt bezoeken.  
 

Na�een�aantal�Flitsbezoeken�worden�reflectieve�vragen�
gesteld,�aan�de�hand�waarvan�de�dialoog�wordt�aangegaan.�
Hoe�zet�je�deze�leerkracht�verder�in�zijn�kracht?

Bijzonder�aan�Flitsbezoeken�is�dat�de�leidinggevende�geen�
oordelende�rol�heeft,�maar�vooral�gericht�is�op�het�op�gang�
brengen�van�reflectie�en�bewustzijn.�Daarbij�is�het�van�belang�
dat�de�leidinggevende�zich�gelijkwaardig�opstelt�aan�de� 
leerkracht.�Deze�voelt�zich�daardoor�gezien�in�zijn�of�haar� 
professionaliteit en stelt zich open voor verdieping en bewust-
wording�tot�het�handelen�in�de�klas.�Tijdens�deze�training�krijg�
je�inzicht,�kennis�en�concrete�handvatten�om�de�Flitsbezoeken�
voor te bereiden in de school en uit te voeren.

Locatie : Deelnemende scholen
Lesdata� :��3�bijeenkomsten�op�maandagochtend,� 

van�09:00-12:00�uur
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. Bazalt
Trainer : Ingrid Bruinen
Prijs� :��€�415,-�daarnaast�€�50,-�literatuur-�en�

materiaalkosten
SBU� :�9�uur
Afronding� :�certificaat�o.b.v.�deelname
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LEERNETWERK

6.  Samen informeel leren en voorbereiden herregistratie 
schoolleidersregister

25

Als schoolleider werk je op tal van manieren aan je eigen  
professionalisering. Je bezoekt congressen, gaat op studie-
reis, leest, onderzoekt je persoonlijke praktijktheorie,  
volgt (team) trajecten, verzorgt audits, noem maar op.  
Informeel ontwikkel je voortdurend door! Samen met andere 
schoolleiders scheppen we de ruimte voor bovenschoolse 
ontmoeting. 
 
We�vertragen,�verkennen�je�ambities�en�brengen�je�ontwik-
keling in kaart. Samen geven we op deze manier invulling aan 
informeel leren in het kader van herregistratie in het school-
leidersregister.

Doel
Gebruik informeel leren voor jouw herregistratie. Op deze 
manier bereik je het volgende:
- �Je�dagelijkse�werkpraktijk�wordt�verbonden�aan�theorieën�

en interventies;
-  Maak je leren zichtbaar middels een portfolio;
- �Borging�van�vaardigheden�vindt�direct�in�je�dagelijkse� 

praktijk�plaats.�Jij�levert�het�bewijs�en�het�effect�is�in� 
de�praktijk�zichtbaar.

Doelgroep
Schoolleiders.

Inhoud
Voor�het�schoolleidersregister�rond�je�elke�vijf�jaar�drie�van� 
de onderstaande thema’s af:
- Persoonlijk�leiderschap;
-  Regie en strategie;
-  Kennis- en kwaliteitsontwikkeling;
-  In relatie staan tot de omgeving;
-  Omgaan met verschillen;
-  Leidinggeven aan verandering;
- �Toekomstgericht�onderwijs;
-  Of maak gebruik van de wildcard optie en integreer het  

in een ‘teamkracht’ traject in je school of volg ‘duurzaam 
leiderschap’ en breng je eigen groei als schoolleider in 
kaart.

Tijdens�dit�traject�breng�je�je�eigen�professionele�ontwikkeling�
in kaart. Samen bereiden we je herregistratie voor op tenmin-
ste�3�van�de�7�professionaliseringsthema’s.�Je�ontwikkelt�hier-
bij�een�persoonlijk�ontwikkelingsportfolio.�Deze�bevat�de�onder-
bouwing van jouw aanvraag op de door jou gekozen thema’s.
Per�thema�worden�drie�workshopbijeenkomsten�gepland�
waarin�je�actief�je�bijdrage�levert.�Je�verdiept�jezelf�door�het�
lezen�van�literatuur,�het�vormgeven�van�een�ontwikkeling�
binnen�de�school�en�het�bijwonen�van�masterclasses.�Andere�
zelf ondernomen professionaliseringsactiviteiten verbinden
we�aan�het�thema.�Thomas�More�Academie�zet�gecertificeerde�
beoordelaars in die de validering verzorgen.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainers� :�Judith�van�Wijngaarden�en�Joyce�Poiesz
Prijs� :�n.t.b.
SBU� :�op�maat,�minimaal�9�uur
Afronding : nvt

Bijzonderheden: minimaal 8 deelnemers
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TEAMTRAJECTEN

7.  Procesbegeleiding voor teams die gaan werken  
met een Skillslab
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Technologie ontwikkelt zich razendsnel en de maatschappij 
en economie veranderen in rap tempo mee. Ook de vraag 
naar technische vaardigheden neemt drastisch toe in vrijwel 
alle beroepen. Hoe bereid je je leerlingen hier op voor?  
En hoe maak je het leren over technologie uitdagend voor 
hen en jezelf?

Technologie�biedt�vele�kansen�voor�uitdagend�onderwijs.� 
Dit�komt�door�de�inzet�van�nieuwe�leertheorieën,�maar�ook�
door de vele prikkelende (digitale) leermiddelen. Als kinderen 
worden�verleid�om�te�onderzoeken,�ontwerpen�en�uit�te�pro-
beren,�zorgt�technologie�voor�een�verdiepende�leerervaring.�
Het�is�dan�ook�belangrijk�om�een�inspirerende�leeromgeving�
te�creëren,�in�de�vorm�van�zogenaamde�Skillslabs!

Verschillende scholen hebben de ambitie om een Skillslab op 
te�richten,�waar�leerkrachten�en�leerlingen�op�een�uitdagende�
manier�kennismaken�met�(nieuwe)�technologieën�en�ermee�
experimenteren. Succesvol leren werken met een Skillslab 
vergt�nieuwe�inzichten,�kennis�en�een�specifieke�mindset.� 
Dit proces is een expeditie en geen georganiseerde wandel-
tocht.�Onze�procesbegeleiders�helpen�jullie�team�op�weg�bij�
het ontwikkelen van en werken met een eigen Skillslab. 
Bovendien�creëren�we�samen�draagvlak�voor�deze�vernieu-
wende�onderwijsvorm�met�behulp�van�professionele�leer-
gemeenschappen. Parallel aan deze ontwikkeling trekken  
we in en vanuit het Innovatielab op Thomas More Hogeschool 
met elkaar op.

Doel
Samen met één of meerdere procesbegeleiders gaan we  
concreet met jullie team aan het werk:
-  We stellen een Innovatieplan op en werken deze uit in  

de�praktijk;
- �Er�wordt�een�Skillslab�ontwikkeld�in�de�school,� 

waar leerkrachten en kinderen aan de slag kunnen;
- �De�visie�op�het�onderwijsproces�wordt�hierbij�als� 

uitgangspunt genomen;
- �We�leren�nieuwe�kennis,�vaardigheden�en�de�juiste�mindset�

aan om het Skillslab succesvol te kunnen gebruiken.
- �Waar�mogelijk�integreren�we�kerndoelen�van�verschillende�

vakken in de leerdoelen van het Skillslab.
- �Dankzij�het�bijdragen�aan�professionele�leergemeen-

schappen vergroten we het draagvlak voor Skillslabs op 
een actieve manier.

Doelgroep
Schoolteams die willen gaan werken met een Skillslab.

Inhoud
Bij�de�ontwikkeling�van�een�Skillslab�bij�jou�op�school�door-
lopen we verschillende fases. We starten met een nulmeting. 
Van daaruit inventariseren we de primaire en secundaire 
onderwijsprocessen,�de�huidige�situatie�en�de�ambities�binnen�
het team. Op basis daarvan ontwerpen we samen een  
Innovatieplan. In het Innovatieplan staan de doelstellingen 
helder en projectmatig geformuleerd. Ook schenken we in  
het�plan�aandacht�aan�onderwerpen�als�borging,�klassen-
management en coaching.

Vervolgens gaat jullie team aan de slag en doorlopen jullie  
een continuerende cyclus: de stappen uit het Innovatieplan 
worden�uitgevoerd�en�geëvalueerd�om�te�evolueren.
We stellen op schoolniveau een werkgroep Skillslab samen. 
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Deze�werkgroep�zorgt�binnen�jullie�team�voor�draagvlak,� 
leiderschap�en�expertise.�Hierbij�werken�we�volgens�de�princi-
pes van een professionele leergemeenschap. De werkgroep 
Skillslab�richt�zich�op�onderwijsontwikkeling�én�organisatie.

Op�bestuurlijk�niveau�stellen�we�ook�een�Innovatiekring�Skill-
slab samen. Deze professionele leergemeenschap bestaat  
uit de coördinatoren van alle Skillslabs op de scholen.  
De�Innovatiekring�heeft�een�resultaatgericht�karakter.�Bij�het�
delen�van�uitdagingen�die�we�in�de�Skillslab-praktijk�tegen-
komen,�maken�we�daarom�direct�gebruik�van�ieders�expertise.

Locatie : op de eigen school
Lesdata : op maat
Organisatie :  Thomas More Academie in samenwerking 

met�Montem�Onderwijsadvies�en�RVKO
Procesbegeleiders�:��Bram�Aerns�(Edumetis),�Lennard�de�Roo,�

Elco Wareman
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�op�maat
Afronding : nvt
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8. Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams
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In het onderwijs is vandaag de dag weinig plaats voor  
verwondering van leerlingen en leerkrachten. Terwijl juist de 
ruimte voor verwondering spontane leerprocessen in gang 
zet. Het stimuleert de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden 
die kinderen nodig hebben om voorbereid te zijn op  
de maatschappij van de nabije toekomst. Niet voor niets 
noemen we dit de 21ste eeuwse vaardigheden.

Laat�als�team�je�leerlingen�groeien�in�het�leren�denken!� 
Introduceer samen meer onderzoekend en ontwerpend leren 
in�het�onderwijsprogramma.

Doel
Samen�met�je�collega’s�ga�je�tijdens�deze�training�actief�aan�
de slag met de volgende doelen:
Vorm�het�onderwijs�in�de�school�om�tot�onderzoekende�en�
ontwerpende leeractiviteiten;
-  Schep steeds opnieuw ruimte voor verwondering van  

jezelf en je leerlingen;
- �Leer�de�kracht�kennen�van�zwijgen,�om�je�leerlingen� 

zo zelf te laten denken;
-  Help leerlingen verder door het stellen van de juiste 

vragen;
- �Stimuleer�creatief�denken�en�handelen�bij�je�leerlingen�

door middel van verschillende werkvormen.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�het�team.

Inhoud
Vanuit verwondering ontstaan voortdurend nieuwe vragen en 
ontwikkelen�problemen�zich�tot�een�oplossing.�Tijdens�deze�
training�leren�we�de�vaardigheden�aan�die�nodig�zijn�om�
ruimte�te�scheppen�voor�verwondering.�Voor�je�leerlingen,�
maar ook voor jezelf. Want om goede lessen te geven in 
onderzoekend�en�ontwerpend�leren,�is�verwonderen�de�basis-
voorwaarde.

Daarom�trainen�we�je�hoe�en�welke�vragen�kunnen�bijdragen�
aan het leerproces. Hoe je leerlingen weer eigenaar maakt van 
hun eigen leerproces en op welke manier je het denken stimu-
leert.�Hierbij�worden�werkvormen�ingezet�om�het�creatief�
denken en handelen te stimuleren. We oefenen verschillende 
technieken�met�het�team,�waardoor�je�na�de�training�direct�
aan de slag kunt met onderzoekend en ontwerpend leren in je 
eigen groep.

Locatie� :�op�maat,�eigen�school
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs� :�€�4.500,-
SBU� :�totaal�minimaal�20�uur�waarvan�12�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat
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Geïnspireerde en betrokken leerlingen door actuele  
maatschappelijke vraagstukken.

Onze�maatschappij�verandert�in�rap�tempo.�Wij,�maar�zeker�
ook�onze�leerlingen�krijgen�te�maken�met�veel�en�snel�opeen-
volgende�maatschappelijke�uitdagingen.�Het�is�niet�voor�niets�
dat de OESO een grootschalig onderzoek is gestart naar het 
belang van sociale en emotionele vaardigheden in het onder-
wijs:�zij�pleit�dat�simpele�feitenkennis�inboet�aan�waarde.�
Juist�vaardigheden�als�doorzettingsvermogen,�nieuwsgierig-
heid,�punctualiteit,�creativiteit,�aanpassingsvermogen�en�
empathie�zijn�belangrijk�in�een�wereld�die�snel�verandert�en�
steeds complexer wordt. Maar hoe geef je de ontwikkeling van 
die�vaardigheden�nu�een�vaste�plek�in�je�onderwijs?

Doel
Met�een�training�Wereldwijsheid�in�je�klas�bereik�je�als�team�
het volgende resultaat:
- �Zet�maatschappelijke�uitdagingen�om�naar�opdrachten�

voor leerlingen;
-  Verbind vakken met elkaar;
- �Ervaar�de�meerwaarde�van�responsief�onderwijs�en� 

ecologisch intelligent denken;
- �Leer�de�ontwerpfases�in�te�zetten�in�je�onderwijs;
-  Zet dialogische gespreksvoering in en schep zo de ruimte 

voor�maatschappelijke�vraagstukken�in�je�onderwijs;
-  Zie welke vaardigheden leerlingen opdoen door dit type 

onderwijs;
-  Leer complexe gesprekken te voeren met kinderen;
- �Herken�op�welke�manier�taal�geïntegreerd�is�in�dit�onderwijs�

en wat de meerwaarde voor de taalontwikkeling is.
 

Doelgroep
Teams�die�maatschappelijke�uitdagingen�als�startpunt�willen�
gebruiken�en�integreren�in�het�onderwijs�voor�hun�leerlingen.

Inhoud
Door�deze�training�leer�je�als�team�responsief�onderwijs�vorm�
te�geven.�Om�onderwijs�te�geven�dat�aansluit�bij�de�uitdagin-
gen�van�de�maatschappij.�Je�leert�hoe�je�kinderen�‘ecologisch�
intelligent’�kunt�laten�leren.�We�maken�het�onderwijs�niet� 
ingewikkelder,�maar�benutten�de�actuele�vraagstukken�in� 
de�maatschappij�juist.�Je�leert�ze�namelijk�te�integreren� 
in de vakken die je al verzorgt.

Dit�type�onderwijs�bundelt�de�wereldoriëntatie�vakken,� 
begrijpend�lezen,�taal,�rekenen,�informatievaardigheden�en�
burgerschap.�Waar�mogelijk�zijn�ook�de�creatieve�vakken� 
te integreren. Je werkt vanuit echte uitdagingen in de maat-
schappij,�waar�je�leerlingen�bij�betrokken�zijn.�
Samen met hen ontwerp je oplossingen voor deze uitdagingen. 
Dit�levensechte�onderwijs�is�voor�jou�en�je�leerlingen�een�feest!

Locatie : op maat
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs� :�offerte�op�maat
SBU� :��op�maat.�Minimaal�22�uur,�waarvan�12�uur�

contacttijd
Afronding� :��zelf�ontworpen�activiteiten,�gedeeld�met� 

en door het team
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Het groene schoolplein als verlengde  
van je klaslokaal!

Alles wat je buiten kunt doen in het onderwijs, moet je buiten 
doen. Zo maak je kinderen op een gezonde en veelzijdige 
manier wereldwijs. Frisse lucht, beweging, een andere omge-
ving, het onverwachte, de rijke leeromgeving, de dagelijkse 
werkelijkheid… Deze elementen zijn van absolute meer-
waarde bij het leren. En je hoeft er echt niet ver de deur voor 
uit; het schoolplein biedt je al zo veel kansen!

Toch doen we het in Nederland weinig tot niet: lesgeven in de 
schoolomgeving.�Terwijl�leerkrachten�in�Scandinavië,�Engeland�
en�Australië�regelmatig�onderwijs�op�het�plein�verzorgen.� 
Of�verder�buiten�het�eigen�klaslokaal,�zoals�in�het�museum�of�
een�bedrijf.�Buitenonderwijs�is�een�vast�onderdeel�van�het�les-
programma�in�deze�landen.�Variërend�van�dagelijks�minstens� 
1�keer�tot�wekelijks�1�dagdeel.
Met deze teamtraining leer je hoe je de drempel tot buiten-
onderwijs�met�eenvoudige�stappen�kunt�verlagen.�Ga�er�mee�
aan de slag en ervaar direct de meerwaarde voor jezelf en  
de�leerlingen!

Doel
Met�een�training�Leren�buiten�het�klaslokaal�leren�wij�jouw�
team het volgende:
- Oefen�met�het�verplaatsen�van�je�onderwijs�naar�buiten;
- �Leer�welke�uitdagingen�uit�de�maatschappij�je�kunt�inzet-

ten�in�je�onderwijs�en�hoe�je�er�onderwijs�van�kunt�maken;
-  Leer verschillende (veldwerk) technieken kennen en  

probeer deze ook uit;
-  Weet wat je moet doen om veilig naar buiten te kunnen 

gaan;
-  Richt samen met jullie team de beste plek in voor  

buitenonderwijs�op�het�schoolplein;
-  Stel met elkaar vast welke vaardigheden er in jullie school 

worden verzorgd;
- �Gun�je�leerlingen�een�gezonde�en�rijke�leeromgeving�

binnen en buiten;
- �Ken�de�meerwaarde�van�onderwijs�buiten�en�van�buiten�

onderwijs.
 
Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�een�team.

Inhoud
In deze training verken je de twee verschillende manieren  
van�buitenonderwijs:�buitenonderwijs�voor�het�versterken� 
van�kennis�en�buitenonderwijs�voor�het�versterken�van�
vaardig heden. We oefenen met beide manieren in de directe 
omgeving van de school. De training wordt dan ook buiten 
verzorgd.�Daarbij�is�het�motto:� 
‘Slecht weer bestaat niet: alleen slechte kleding’.

Je�krijgt�inzicht�in�de�wijze�waarop�je�het�onderwijs�uit�de�
methode�kunt�verplaatsen�naar�buiten.�Daarnaast�krijg�je�een�
uitgebreid repertoire aan (veldwerk) technieken. In de laatste 
bijeenkomst�ontwerpen�we�met�elkaar�de�ruimte�die�nodig�is�
voor�dit�onderwijs�en�we�verkennen�de�inzet�en�het�gebruik�
van nieuwe en bestaande werkvormen.
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Locatie� :�op�maat,�buiten
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs� :�offerte�op�maat
SBU� :�totaal�15�uur,�waarvan�9�uur�contacttijd
Afronding� :��zelf�ontworpen�activiteiten,�gedeeld�met�en� 

door het team

Bijzonderheden: wil je vast wat meer te weten komen  
over�leren�buiten�het�klaslokaal?�Tijdens�dit�traject�maken� 
we�o.a.�gebruik�van�buitentijd�=�leertijd�van�Mark�Mieras.
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Verken perspectieven in de school  
door middel van inspringtheater.

Een school is als een micro-samenleving: leerkrachten,  
leerlingen en ouders leven er samen en leren er samen.  
En net als in de maatschappij is er op elke school sprake van 
onderlinge diversiteit. Die diversiteit biedt ruimte om  
van elkaar te leren. 

Maar in sommige situaties kan het juist ook leiden tot onbe-
grip.�Zéker�wanneer�de�kwesties�die�spelen�maatschappelijk�
controversieel�zijn.�Wat�doe�je�als�leerkracht�bijvoorbeeld�als�
er�ineens�een�felle�discussie�losbarst�over�Black�Lives�Matter?�
Hoe reageer je wanneer de moeder van een leerling ‘haram’ 
wordt�genoemd,�omdat�zij�geen�hoofddoek�draagt?�

Het�kan�als�school�best�een�zoektocht�zijn�om�op�een�goede�
manier met dit soort vraagstukken om te gaan. En pedago-
gisch is het een uitdaging om ruimte te houden voor verschil-
lende�perspectieven.�Om�in�dialoog�met�elkaar�te�blijven,� 
ook�wanneer�dit�niet�altijd�vanzelf�gaat.�Dit�vraagt�van�school-
teams�dat�zij�oog�hebben�voor�de�verschillende�perspectieven�
die�kunnen�spelen�bij�controversiële�kwesties.�Want�als�je�
zicht�hebt�op�de�diversiteit�aan�perspectieven,�kun�je�jouw�
pedagogisch handelen daarop afstemmen.

In�de�alledaagse�hectiek�van�het�onderwijs,�is�er�weinig�tijd� 
om je te verdiepen in alle perspectieven die op het spel staan. 
Laat staan om daar over in gesprek te gaan met je collega’s.  
In�dit�traject�wordt�hier�wel�ruimte�voor�gemaakt,�door�gebruik�
te maken van (inspring) theater. We gebruiken daarvoor  
situaties die zich op school hebben afgespeeld.

Doel
Je leert samen met het team hele bruikbare competenties 
aan om direct mee aan de slag te gaan:
- �Gesprek�voeren�over�controversiële�kwesties�en�situaties�

die zich voordoen op school;
-  Concreet ervaren van de verschillende perspectieven  

die op het spel staan;
- �Pedagogische�handelingsmogelijkheden�verkennen�bij� 

deze situaties;
-  Het voeren van professionele dialoog over de pedagogische  

rol�van�de�school�bij�dit�soort�kwesties.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�het�team.

Inhoud
Iedere�bijeenkomst�start�met�een�pedagogisch�gesprek,�
waarin situaties worden geïnventariseerd die leraren zelf in 
hun�praktijk�hebben�meegemaakt.�Daarna�wordt�een�aantal�
van die situaties uitgekozen die aan de hand van rollen- 
spellen met elkaar worden uitgespeeld. Wat betekent deze 
situatie�voor�verschillende�leerlingen,�maar�ook�voor�jou� 
als�leerkracht?

Locatie� :�op�maat,�eigen�school
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Pieter Boshuizen en trainingsacteur
Prijs� :�offerte�op�maat
SBU� :�totaal�minimaal�9�uur
Afronding� :�bewijs�van�deelname

Bijzonderheden: dit traject is ook geschikt voor leerkrachten 
die�weinig�ervaring�of�affiniteit�hebben�met�theater�als�profes-
sionaliseringsmiddel.
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Gedrag reguleren met fysieke  
en actieve werkvormen

Is probleemgedrag in de klas of op het schoolplein aan  
de orde van de dag? Wordt hulp aan de leerling(en) met pro-
bleemgedrag niet geaccepteerd? En beïnvloedt het gedrag 
inmiddels iedere pauze of overlegmomenten met het team?  
In een training Jezelf de Baas ga je met het hele team  
aan de slag om leerlingen met gedragsproblemen zo ver  
te krijgen dat ze aan hun eigen gedrag gaan werken. 

Op een positieve en praktische manier. Je gaat aan de slag 
met oplossingsgerichte technieken en onderkent de proble-
men�die�de�leerling�ervaart.�Daarbij�verkennen�we�de�moge-
lijke�interventies�met�betrekking�tot�zelfkennis�en�regulering.�
Dit�doen�we�vanuit�theorie,�maar�vooral�ook�door�middel�van�
actieve werkvormen.

Doel
Jezelf de Baas geeft je hele concrete handvatten om direct 
mee aan de slag te gaan met je team:
Je�herkent�probleemgedrag�van�leerlingen,�en�kunt�het� 
benoemen en bespreken;
-  Vanuit theorie kun je gedrag verklaren en leerlingen helpen 

met reguleren en controleren;
-  Door middel van interventies laat je de leerlingen bewust 

worden van hun gedrag en de gevolgen daarvan;
-  Je kunt de leerlingen bewust laten worden van het  

impulsieve gedrag en handelingsalternatieven aanbieden;
-  In lastige situaties kun je zogenoemde “daders” hulp bieden 

in plaats van repressieve maatregelen toe te passen.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�het�team.

Inhoud
De�training�bestaat�uit�een�mix�van�theorie�en�praktijk.� 
Hierbij�komen�de�volgende�onderwerpen�aan�bod:
- 5 gebieden van gedragsbeïnvloeding;
-  Groepsdynamica;
-  Aanleren van sociale en emotionele vaardigheden  

waaronder�impulscontrole,�reguleren;
-  Moreel redeneren toepassen;
- �Leren�samenwerken�met�het�team�tijdens�uitdagende� 

situaties;
- �Theorie�over�reguleren,�zelfkennis�en�kennis�van�anderen.

Locatie : op maat
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. Jezelf de Baas
Trainer : Jan van Buuren en Liesbeth van Det
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�12�uur
Afronding� :�bewijs�van�deelname

Bijzonderheden: Jan van Buuren is werkzaam als zelfstandig 
bewegingsagoog�(Jezelf�de�Baas)�en�is�docent�lichamelijke�
opvoeding op een vmbo in Rotterdam. Binnen verschillende 
jeugdzorginstellingen geeft Jan trainingen aan jongeren  
met�probleemgedrag.�Hij�heeft�meer�dan�20�jaar�ervaring�met�
het werken met deze jongeren.
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WAARDERING
“Werken met een acteur, daar heb ik heel  

veel van geleerd.”
“Van tevoren werden er afspraken gemaakt  

over veiligheid, dat was erg prettig.”
“Het doen en niet alleen er over praten.”
“Veel inzichten gekregen na het spelen  

van situaties.”

TEAMTRAJECTEN

13. Communiceren met ouders

39

Heb je wel eens te maken met ouders die het advies voor het 
VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren 
als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt 
stellen? Of maak je je zorgen, omdat een van de kinderen in 
je groep steeds geen brood bij zich heeft maar weet je niet 
hoe dat aan te kaarten?

Tijdens�deze�training�ga�je�als�team�actief�aan�de�slag�met� 
het voeren van uiteenlopende gesprekken met ouders.  
Denk�hierbij�aan�10-minuten�gesprekken,�adviesgesprekken� 
en slecht-nieuwsgesprekken. Maar ook spontane gesprekken 
die�ontstaan�tijdens�het�halen�of�brengen�van�de�leerlingen.� 
Of�als�jullie�team�veel�te�maken�heeft�met�agressie�bij�ouders�
in en om de school.

Doel
Met een training Communiceren met ouders werk je aan  
de volgende doelen:
- Krijg�inzicht�in�theoretische�kaders�over�gespreksvoering;
- �Begrijp�het�effect�van�verbale�en�non-verbale� 

communicatie,�vanuit�de�ander,�maar�ook�vanuit�jezelf;
-  Leer met meer zelfvertrouwen in te spelen op  

onverwacht gedrag;
-  Optimaliseer de communicatie met ouders.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�het�team.

Inhoud
Tijdens�deze�training�staat�de�communicatie�met�ouders� 
centraal.�Daarbij�is�de�casuïstiek�van�de�deelnemers�leidend.�
Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. 
Theoretische kaders worden uitgelegd aan de hand van  
de oefensituaties.

Locatie� :�op�maat,�deelnemende�school
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer� :��Joyce�Poiesz,�Arjen�Stavenuiter,� 

Barbara Willemsen
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�op�maat
Afronding� :�bewijs�van�deelname
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ONDERWIJSPRAKTIJK VERSTERKEN
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Lesgeven aan gemotiveerde leerlingen, dat willen we allemaal! 
Vooral bij vakken als rekenen, waaraan dagelijks veel tijd 
wordt besteed, is het belangrijk de motivatie hoog te houden. 
Door middel van een Rekenverbetertraject leert het team  
het rekenonderwijs beter vorm te geven. De kracht van dit 
traject is dat het traject in drie fasen is verdeeld. 

We gaan van start met de teamleden die veel plezier hebben 
in�rekenonderwijs.�Hun�zogenaamde�proeftuintjes�vormen�
de�bodem�voor�rekenonderwijs�waar�de�hele�school�uiteindelijk�
de vruchten van plukt.

Doel
Creëer�een�ijzersterk�fundament�in�rekenonderwijs�bij�jullie� 
op school met het Rekenverbetertraject:
- �Leer�motiverend�rekenonderwijs�vorm�te�geven�op�een�

duurzame manier en van binnen uit;
- �Werk�samen�met�collega’s,�inspireer�de�ander�en�laat� 

je�inspireren.�Zo�maak�je�rekenonderwijs�weer�leuk;
-  Stel leerlingen in staat op hun eigen niveau en op een  

betekenisvolle manier te leren.

Doelgroep
Teams�die�het�rekenonderwijs�binnen�de�school�naar�een�
hoger plan willen tillen en hiervoor door de directie van de 
school worden gefaciliteerd.

Inhoud
Het Rekenverbetertraject verspreidt zich over een periode van 
drie jaar. Het eerste jaar starten we met leerkrachten die met 
plezier�het�vak�rekenen�geven.�Dit�zijn�ook�de�collega’s�die�
graag�hulp�willen�bieden�aan�collega’s�op�dit�gebied.�Zij�starten�
met het opzetten van proeftuintjes: lessen die ervoor zorgen 
dat�de�motivatie�voor�rekenen-wiskunde�omhoog�gaat�bij�leer-
lingen. Hierdoor wordt het plezier en enthousiasme bevorderd. 
Belangrijk�is�daarbij�dat�leerlingen�op�hun�eigen�niveau�en�op�
betekenisvolle�wijze�gaan�leren.

In het tweede jaar sluit een ander deel van het team aan. 
Samen gaan we vanuit de proeftuintjes van het eerste jaar 
een visie op de rekenlessen formuleren. De school zal zich 
hierdoor verder ontwikkelen. In het laatste jaar gaat het  
hele�team�verder�met�de�schoolvisie�op�rekenonderwijs.�Alle�
leerkrachten�in�het�team�zijn�dan�bezig�met�het�verbeteren�
van�hun�rekenonderwijs.

Dankzij�het�drie-fasen-systeem�werken�leerkrachten�aan�hun�
eigen�ontwikkeling,�aan�de�ontwikkeling�van�het�team�en�aan�
de�kwaliteit�van�het�reken-wiskundeonderwijs�op�de�hele�
school.

Locatie : op maat
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Madeleine Vliegenthart
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�op�maat
Afronding� :�certificaat
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Taalonderwijs op maat

Ligt er binnen jullie organisatie ook een vraagstuk op het 
gebied�van�taalonderwijs?�Wij�denk�graag�met�jullie�mee!
Onze�expertise�kunnen�wij�scharen�onder�de�volgende� 
taaldomeinen:
- Mondelinge taalvaardigheid;
-  Lezen;
- �Schrijven;
-  Begrippen en taalverzorging.

Daarnaast�denken�wij�ook�graag�met�jullie�team�mee�over�
vraagstukken rondom de implementatie van taaltrajecten.
Benieuwd�naar�de�mogelijkheden�voor�een�in-company� 
of�maatwerktraject�op�het�gebied�van�taalonderwijs�voor�jullie�
schoolteam?�Neem�dan�geheel�vrijblijvend�contact�op�met�
pro@thomasmorehs.nl



ONDERWIJSPR AK TIJK VERSTERKEN

Deel 1 | Teamscholing | C | Teamscholingsprojecten

42



Deel 1 | Teamscholing | C | Teamscholingsprojecten

ONDERWIJSPR AK TIJK VERSTERKEN

TEAMTRAJECTEN

16.  Jonge kind vakmanschap voor  
onderbouwteams (0-6 jaar)
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Vanuit betrokkenheid spelend en ontdekkend leren,  
dat is kenmerkend aan jonge kinderen. Om dat optimaal te  
stimuleren is een onderbouwteam nodig dat sterk peda-
gogisch handelt en goed zicht heeft op de leer- en ontwik-
kelingslijnen van jonge kinderen. Jij en je collega’s moeten  
goed kunnen observeren. Zodat je op een beredeneerde 
manier keuzes kunt maken over de planning en inrichting  
van jullie onderwijs. 

Als jullie team dat beheerst ben je steeds in staat de juiste  
uitdagingen aan te bieden aan de kinderen. En nieuwe  
activiteiten�te�bedenken�die�aansluiten�bij�spelend,�onder-
zoekend en ontdekkend leren.

Doel
Ondervind het belang van spelend leren door de training 
Jonge Kind vakmanschap en geef het een krachtige plek in 
het�onderwijs�bij�jou�op�school:
- �Zet�met�het�onderbouwteam�gezamenlijk�een�stevige�basis�

neer van spelend en onderzoekend leren in groep 1 en 2;
-  Ervaar het spelend leren samen;
- �Leer�hoe�je�dit�in�de�praktijk�van�een�school�zo�efficiënt�

mogelijk�kan�inzetten.

Doelgroep
Onderbouwteams. Indien er sprake is van een of meerdere 
peutergroepen op de locatie kunnen ook de pedagogisch 
medewerkers deelnemen aan de training.

Inhoud
We�ontwikkelen�als�team�tijdens�de�training�een�stevige�basis�
van�spelend�leren.�Deze�kan�pas�goed�in�de�praktijk�worden�
gebracht�als�we�ervaring�uitwisselen,�en�overeenkomsten�en�

verschillen tussen teamleden bespreekbaar maken.  
Daar maken we dus ruimte voor.

Je�leert�de�actuele�ontwikkelingen�binnen�het�onderwijs�aan�
het�jonge�kind�in�de�praktijk�vorm�te�geven�en�toe�te�passen.�
Hoe stimuleer je spelend leren en hoe weet je of het effect 
heeft?�Dat�is�waar�we�samen�op�een�inspirerende�en�actieve�
manier mee aan de slag gaan. Je kunt het geleerde direct de 
volgende werkdag toepassen. 

Onderwerpen�die�tijdens�de�training�aan�de�orde�komen�zijn�
onder andere:
-  Effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling 

waarin spelend leren centraal staat;
- �Efficiënt�werken�in�hoeken;
- �Themagericht�onderwijs�voor�het�jonge�kind;
-  Spelontwikkeling van het jonge kind;
- �(Mee)�spelen:�wat�is�jouw�rol?;
- �Ontwikkelingslijnen�kleuters;
-  Observeren en duiden van observaties;
-  Differentiatie in de groep;
-  Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen  

in jouw groep;
-  Inspirerende voorbeelden van hoe je met kinderen  

in je groep aan de slag kunt.

Locatie : op maat
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Sandra van Huet en Diana Stip
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�totaal�16�uur,�waarvan�12�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat

Bijzonderheden: bij�aanwezigheid�van�een�Jonge�Kind� 
specialist�binnen�het�onderbouwteam�zoeken�wij�graag�de�
samenwerking op om deze training nog passender te maken.
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Er wordt veel over goed onderwijs geschreven. We weten  
dat kinderen gemotiveerder zijn als ze meer inspraak hebben 
in wat ze leren en wanneer ze daar betekenis aan kunnen 
geven. Dit geldt ook voor het behalen van leerwinst. En als 
het kind inzicht krijgt in de eigen leergroei. Maar hoe pak je 
dit nu aan met elkaar? Met welke stappen begin je?

Door�middel�van�een�Formatief�leren�traject�krijg�je�vanuit� 
verschillende invalshoeken informatie over dit onderwerp.  
We maken een eerste aanzet in het toepassen van alle  
opgedane�inzichten�in�de�praktijk.

Doel
Dankzij�deze�teamtraining�word�je�snel�wijzer�binnen� 
het thema formatief leren:
- �Krijg�theoretische�kaders�vanuit�verschillende� 

invalshoeken;
-  Investeer duurzaam in leren en werken met elkaar;
-  Maak samen met je team een aanzet om formatief leren  

in jullie school vorm te geven.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals�in�het�team.�Dit�kan�het�hele�team�
zijn,�maar�ook�een�kleinere�groep�zoals�het�bovenbouwteam.

Inhoud
Je�kiest�voor�een�eigen�pad,�dat�past�bij�de�formatieve�cultuur�
in jullie school. We starten daarom met een kennismaking en 
brengen de cultuur en wensen in kaart. Op basis daarvan volgt 
jullie team minimaal twee trainingsdagen of studiedagen  
uit�het�overzicht�hiernaast.�Tijdens�deze�dagen�geven�we�een�
theoretisch�kader�en�leer�je�hoe�je�die�toepast�in�de�praktijk.

Je kunt kiezen uit de volgende studiedagen:

Eigenaarschap versterken
Vraag�jij�je�weleens�af�hoe�je�ervoor�zorgt�dat�de�kinderen�
meer�betrokken�en�gemotiveerd�zijn?�Volg�dan�de�
studiedag Eigenaarschap versterken. Je leert echt 
aandachtig�te�kijken�en�luisteren�naar�kinderen.�Zo�ga�je�
hun kwaliteiten en inbreng op waarde schatten en 
benutten om hun leerproces te versterken. Maak kinderen 
mede�verantwoordelijk�voor�hun�ontwikkeling.�Leer�hoe�
je ze daar echt de ruimte voor geeft en wat dit vraagt van 
jouw�eigen�handelen�en�kijk�op�onderwijs.�We�verkennen�
de�kracht�van�motivatie�en�de�tien�belangrijke�aspecten�
van�eigenaarschap.�We�delen�opgedane�inzichten,�
oefenen�in�de�praktijk�en�inspireren�elkaar.

Executieve functies
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 schoolteam 
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.
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Bewuste toepassing van  
les- en leermodellen
Zaligmakende lesmodellen bestaan niet… leren in context 
wel.�Er�zijn�oneindig�veel�lesmodellen�en�leermodellen.� 
En�elk�heeft�zijn�voor-�en�nadelen.�Maar�welk�model�zet�je�
op�welk�moment�zo�goed�mogelijk�in?�En�zet�je�altijd�
hetzelfde�in?�Of�juist�niet?
We�staan�samen�stil�bij�de�didactische�modellen�en�
maken je bewust van de manier waarop je ze kunt 
inzetten. Verbeter direct de kwaliteit van je instructie en 
breid�je�vaardigheden�uit.�Zo�creëer�je�een�omgeving�
waar alle kinderen tot leren komen.

Evalueren om van te leren
Je�wilt�meer�inzicht�krijgen�in�het�leerproces�van�het�
kind. En de opbrengst en kwaliteit hiervan in beeld bren-
gen,�het�liefst�samen�met�het�kind.�Dit�kan�bijvoorbeeld�
met�een�rapport,�kindwerkdossier,�portfolio�of�verschil-
lende,�zelfs�tegelijk.�Maar�wat�vind�je�hierin�nu�echt�
belangrijk�en�waardevol?�En�wat�past�het�beste�binnen�
jouw�eigen�onderwijsconcept�en�de�visie�van�de�school?�
Ben�je�voornamelijk�het�resultaat�aan�het�weergeven�of�
evalueer je samen met de kinderen en geven de kinderen 
onderling�al�feedback?�We�gaan�dit�met�elkaar�onder-
zoeken,�bekijken�de�mogelijkheden�binnen�jullie�eigen�
onderwijspraktijk�en�gaan�concreet�aan�de�slag.

Locatie� :�op�maat,�deelnemende�school
Lesdata : op maat
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer� :�Joyce�Poiesz,�Lennard�de�Roo
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU� :�18�uur,�met�mogelijke�uitbreiding
Afronding� :�certificaat
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18.  Flexibele Post-hbo opleiding richting  
Teacher Leadership
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Investeer in je eigen professie en onderwijspraktijk.  
Bouw je impact uit via persoonlijk leiderschap  
en leiderschap in onderwijsverbetering.

Duurzaam investeren in je eigen professionele expertise. 
Breng vanuit een onderbouwde aanpak en bevlogenheid ande
ren in beweging en enthousiasmeer ze. Zo draag je bij aan de 
verbetering van het onderwijs.
Daar draait het om in ons flexibele Post-hbo leerlandschap, 
waarin je je stapsgewijs ontwikkelt richting ‘Teacher Leader’.
Als leraar 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? Doe dan mee aan ons Upgrade  
programma en ontwikkel je tot Post-hbo Teacher Leadership.

Het begrip Teacher Leadership verwijst naar leraren die  
continu investeren in hun eigen professionele ontwikkeling.  
Zij verbeteren hun onderwijs voortdurend vanuit een kritische 
en onderzoekende houding. Weten met hun drive het  
onderwijs te verbeteren én anderen in beweging te krijgen  
en te enthousiasmeren.

Opbouw van je persoonlijke Post-hbo traject
Binnen ons Upgrade leerlandschap stel jij je eigen opleidings
traject samen. 

1.  Startpunt van jouw opleidingstraject is een persoonlijke 
groeiplan. Tijdens een intake brengen we in kaart waar jij 
je naar toe wilt ontwikkelen. Daarbij bekijken we hoe dit 
kan bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in 
jouw klas en school. Jij hebt de intake voorbereid door het 
opstellen van jouw persoonlijk groeiplan. Je gaat tijdens 

het Teacher Leadership traject gericht bijdragen aan 
schoolontwikkeling. Dit vraagt om betrokkenheid en steun 
vanuit de schoolleiding. Bij de intake is dan ook altijd 
iemand uit de schoolleiding aanwezig. 

2.  Je geeft zelf inhoud aan het onderdeel More Knowledge & 
Skills. Dit doe je in je eigen tempo. De focus ligt op het  
ontwikkelen van je pedagogisch en didactisch meester
schap. Je stapelt cursussen en neemt deel aan een  
masterclass/conferentie, passend bij de gekozen focus.  
Je herkent de cursussen die te benutten zijn in het 
Upgrade Post-hbo leerlandschap aan FLEX. De gekozen 
professionaliseringsactiviteiten omvatten in totaal ten
minste 15 contacturen en 35 zelfstudie uren. We houden 
rekening met recent gevolgde cursussen en zelfstandig 
uitgevoerd (literatuur) onderzoek. 

3.  Binnen het onderdeel More Vocation ontwikkel je persoon
lijk leiderschap. Je krijgt zicht op je professionele identi
teit, je eigen overtuigingen en drive en kunt een onder
bouwde visie op goed onderwijs onder woorden brengen. 

4.  Binnen het onderdeel More Impact ontwikkel je je tot  
Teacher Leader. Je leert anderen in beweging te krijgen en 
te enthousiasmeren. Je doet kennis op over onderwijs  
verbeteren, onderzoeksmatige aanpak, veranderkundige 
processen en innovatie. Je krijgt praktische tools  
aan gereikt die je kunt inzetten in het leidinggeven aan  
verbeterprocessen en projecten in het onderwijs bij jou  
op school en daarbuiten. 
Je bepaalt zelf het tempo waarin je deze ontwikkelpunten 
oppakt. Na het afronden van de drie onderdelen, de bijbe
horende opdrachten en je meesterstuk, ontvang je het 
Post-hbo diploma Teacher Leadership.
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Doelgroep
Gedreven leerkrachten die toe zijn aan het verbreden van hun 
impact in de school, vanuit eigen bevlogenheid en gerichte 
doorgaande professionele verdieping.

Doelen
Met een Post-hbo Teacher Leadership haal je direct meer  
uit jouw onderwijs:
  Versterk een onderzoekende houding door nieuwsgierig, 

kritisch en planmatig handelen;
  Schep ruimte voor verdieping middels theorie en  

praktijkervaringen;
  Ga creatief om met diversiteit en perspectiefwisseling;
  Creëer een planmatige aanpak van onderwijsverbetering in 

de eigen schoolorganisatie;
  Onderzoek je eigen waarden, overtuigingen en je  

persoonlijke beroepsidentiteit;
  Vergroot persoonlijk meesterschap door middel van  

cyclische reflectie;
  Betrek en enthousiasmeer collega’s, waarbij je samen 

gericht bent op het leren en het onderwijs in de school;
  Leren elkaar te versterken door middel van feedback.

STUDIEBELASTING UREN

Intakegesprek en uitwerking groeiplan 10 SBU

More Knowledge & Skills, je stapelt cursussen en zelfstudie
activiteiten die tenminste 15 uur contacttijd (60 SBU totaal) 
omvatten.

More Vocation bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur.

More Impact bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur.

Totaal Flexibele Posthbo opleiding richting Teacher  
Leadership 300 SBU: tenminste 50 uur contacttijd en 250 uur 
zelfstudie, intake, meesterstuk en praktijkopdrachten.

Planning
More Knowledge eigen planning, zie cursusdata bij FLEX  
programmering. More Vocation en More Impact starten vanaf 
februari 2022, tweewekelijks wisselend op maandagmiddag  
en -avond (15:30-18:30 of 18:30-21:30 uur).

Kosten
€ 1.800,- (excl. gekozen FLEXtrajecten bij More Knowledge).



B
Bouwen aan positief onderwijs waarin kinderen zich 
veilig, gezien en gehoord voelen. Op hun talenten, 
krachten en gedeelde verantwoordelijkheid worden 
aangesproken en vanuit eigenaarschap een stem 
hebben in hun ontwikkeling en onderwijs

PEDAGOGISCH 
MEESTERSCHAP
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19. Kindkracht als leerkracht
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Kom tot oplossingen vanuit de kracht van je leerlingen. 
Creëer samen met hen een effectieve aanpak van allerlei 
situaties in je dagelijkse lespraktijk! Leer hoe je het  
ver mogen van kinderen kunt inzetten om zelf oplossingen  
te bedenken. Zo kom je heel effectief tegemoet aan  
(specifieke) onderwijsbehoeften. 

Het werkt direct en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. 
Het is een krachtig middel om op een positieve manier écht 
passend onderwijs te kunnen geven.
Je kunt Kindkracht als Leerkracht als losse workshops volgen, 
of de gehele reeks, afhankelijk van je ontwikkelbehoefte.

Doel
Vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen 
direct:
  Geef jouw leerlingen een belangrijke en onmisbare stem  

in het onderwijs, bij hun eigen begeleiding en de sfeer in 
de groep;

  Word vaardig in het toepassen van oplossingsgerichte 
werkvormen en instrumenten in je eigen lespraktijk;

  Krijg zicht op de theoretische achtergronden van deze 
manier van werken;

  Je leert denken en uitgaan van mogelijkheden en  
oplossingen in plaats van problemen.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals in het team.

Inhoud
Tijdens deze workshops ontwikkel je een ‘handelingsreper
toire’, waarbij de kracht van kinderen steeds centraal staat. 
We doen dit vanuit een positief psychologische benadering.  

Er is veel ruimte tot uitwisseling en je gaat zelf aan de slag 
met praktische handvatten.
Door te denken in oplossingen in plaats van in problemen, 
ervaar je hoe inspirerend en effectief deze manier van werken 
is. Je oefent vaardigheden die je direct in de praktijk in kunt 
zetten zonder hiervoor analyses of plannen te hoeven maken.

Kies uit de volgende workshops, of volg ze allemaal:
1. Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen (basis*)
2.  Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden  

(Kids’ Skills)
3.  Verbeteren van het pedagogisch klimaat in een  

lastige groep
4. Effectieve aanpak pestgedrag (Supportgroepaanpak)
5.  Het voeren van een oplossingsgericht gesprek met ouders 

en kind (driehoeksgesprek)
* Op een oplossingsgerichte manier gesprekken voeren met kinderen is essentieel  
voor alle workshops. Voel je je hier nog niet of weinig bekwaam in dan is het raadzaam 
deze workshop als basis te volgen.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : Zie website voor actuele planning.
Organisatie :  Thomas More Academie  

i.s.m. Lectoraat Passend Onderwijs
Trainer : Gaby de Boer en Evelien Smeets
Prijs :  € 175,- per workshop.  

€ 595,- bij volledige afname
SBU : 9 uur per workshop, waarvan 3 uur contacttijd.
Afronding :  per workshop een bewijs van deelname.  

Bij volledige afname en afronding met de 
eindopdracht een Thomas More Flex certificaat 
t.w.v. 15 contacturen en 60 SBU totaal.
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20. Master Passend Meesterschap
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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 krach-
tige visie op verschillen.

Inhoud
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 leerling 
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 onderzoekende houding gericht op je eigen 
kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding  
leer je hoe je de leeromgeving 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 leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt.

Tijdens de opleiding krijg je kennis over onder andere ontwik
kelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, 
communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden.  
Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen:  
visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel,  
de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossings
gerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch 
denken, samenwerken.

Coachende leraar
De colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en bege
leide leerkringen staan in het teken van de coachende leraar. 
De nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden 
om leerlingen te begeleiden in hun (leer) gedrag. Je leert hoe 
je samen met de leerlingen op zoek gaat naar hoe ze het beste 
kunnen leren. In het realiseren van goed onderwijs betrek je 
ook de sterke kanten van jezelf, van collega’s, ouders en 
externe betrokkenen. Je krijgt goed zicht op je eigen aandeel 
in de ontwikkeling van leerlingen en in de ontwikkeling naar 
een meer hoopvolle, inclusieve teamcultuur.

Onderzoekende houding
Naast een coachende leraar word je een educatieve onder
zoeker in je eigen klas. In de opleiding is een onderzoekende 
houding daarom belangrijk. Je leert kijken naar jezelf, zodat je 
weet wat je goed doet en waarom je dat doet. Maar je herkent 
ook de punten waarin je jezelf kunt verbeteren.

Werkwijze
De Master Passend Meesterschap is praktijkgericht.  
Leer vragen, dilemma’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.

Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen ingezet.  
Je kunt hierbij denken aan colleges, themanetwerken,  
begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer 
je uit in je eigen beroepspraktijk.

Mastergraad
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na voldoende 
beoordeling op alle opdrachten en toetsen en je de  
opleiding hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master  
of Education (MEd).
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Toelatingsvoorwaarden
  Je hebt tenminste een afgeronde bacheloropleiding voor 

het onderwijs;
  Je hebt een werkplek waar je praktijkopdrachten kunt  

uitvoeren;
  De intakeprocedure wordt met een positief studieadvies 

afgerond.

De Masteropleiding Passend Meesterschap is ontwikkeld door 
Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo’s en 
kleinere hogescholen in Nederland. Bij de uitvoering van deze 

master zijn opleiders en lectoren betrokken van Driestar  
hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool.

Op de website www.masterpassendmeesterschap.nl  
vind je alle informatie over deze opleiding, zoals de  
inschrijfprocedure, toelatingsvoorwaarden, voorlichtings-
momenten, enz.
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21. Inspirerende Masters voor Masters
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Heb jij de behoefte om na jouw master in verbinding te blijven 
met actuele kennis? En nieuwe inzichten op te blijven doen 
voor de praktijk? Onderwijsvraagstukken, maatschappelijke 
kwesties en persoonlijke vraagstukken… 

Er is zoveel om over in gesprek te gaan. Blijf jezelf verdiepen 
en doe dit samen met gelijkgestemde collega’s en ‘Meesters’ 
uit het onderwijs. Kom naar onze masterclasses!

Iedere Masterclass wordt afgetrapt door een inspirerende 
‘Meester’ met een expertstatus in zijn of haar specialisatie-
gebied. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek om  
perspectieven uit te wisselen en het centrale vraagstuk uit  
te diepen. Tenslotte vertalen we de opgedane kennis naar  
de praktijk.

In de loop van het jaar maken we de masterexperts die  
de masterclasses inleiden bekend. Houd de berichtgeving op 
onze website en via onze communicatiekanalen in de gaten. 
MORE to come!

Doel
  Je persoonlijke wetenschappelijke kennisbasis  

up to date houden;
  Andere Onderwijs masters ontmoeten om samen  

het vak te verbeteren en verdiepen.

Doelgroep
Onderwijsprofessionals met een afgeronde masteropleiding.

De bijeenkomsten kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden.
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22. Talentbegeleider Rotterdam Gaaf

57

In samenwerking met het Rotterdamse 
samenwerkings verband PPO komen we met 
een Rotterdams opleidings aanbod voor de 
begeleiding van talent en hoogbegaafdheid in 
de school. Naast de opleiding tot specialist, 
brengen we de specialisten hoogbegaafdheid 
in de stad met elkaar in contact en  wisselen 
we met elkaar ervaring, kennis en effectieve 
aanpakken uit. 

Houd de berichtgeving in de gaten.
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23.  Lesgeven aan kinderen die stressvolle  
gebeurtenissen hebben meegemaakt.
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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 gebeurtenis-
sen 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 
meegemaakt. Van vechtscheidingen en pestgedrag tot 
armoede en vluchten uit een oorlogsgebied...  
Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig bescha-
digen. En met een jaar vol lockdowns en coronamaatregelen, 
zijn stressvolle thuissituaties bij kinderen helaas actueler en 
dichterbij dan ooit.

Leer hoe jij een actieve rol kunt spelen bij het herstel van het 
getraumatiseerde 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.

Doel
Dankzij deze cursus sta jij steviger in je rol als leerkracht voor 
kinderen die het echt nodig hebben:
  Je hebt meer kennis over trauma en de invloed van stress

volle gebeurtenissen op het gedrag en de ontwikkeling van 
kinderen;

  Gedrag van kinderen met trauma’s herken en begrijp je, 
waardoor je er effectiever mee omgaat;

  Je weet welke interventies je kunt plegen, waardoor de 
groep ook blijft functioneren.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
Tijdens de training leer je wat trauma is en welke verschil
lende 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 traumasensitief lesgeven.  
Daarnaast gaan we in op het bieden van steun, veiligheid en 
zelfregulatie. Ook de samenwerking met ouders, hulpverleners 
en andere betrokkenen komt aan bod. Tenslotte behandelen 
we het zorgen voor jezelf en het vergroten van je eigen  
veerkracht in moeilijke situatie.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  4 bijeenkomsten op woensdag van  

14:30-17:30 uur. Start oktober 2021. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainers : Ineke Vermeulen en Liesbeth van Det
Prijs :  € 475,- daarnaast € 40,- materiaal kosten 

(inclusief het boek ‘Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen’ van Leony Coppens).

SBU : 36 uur, waarvan 12 uur contacttijd
Afronding :  certificaat traumasensitief lesgeven,  

Thomas More Flex t.w.v. 12 uur contacttijd en  
36 SBU totaal.

Bijzonderheden: Ineke Vermeulen is naast Pabo-opleider,  
IB’er en leerkracht, ook kindertherapeut



OMGA AN MET GEDR AG

TRAINING

24.  Basistraining Geweldloos Verzet 
(Verbindend gezag)
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Problematisch gedrag in de klas kan vele oorzaken hebben. 
Soms lijkt niets te werken: een gedragsmatige aanpak leidt 
tot escalaties en de kinderen die het betreft weigeren vaak 
medewerking aan welke aanpak dan ook. 

De training Geweldloos Verzet leert je het negatieve gedrag 
van het kind te begrenzen zonder dat dit tot escalaties leidt. 
In deze training leer je vanuit verbindend gezag consequent 
stelling in te nemen tegen ongewenst gedrag in de klas/school.

Doel
De training Geweldloos Verzet zorgt er voor dat je direct  
positief aan de slag gaat met negatief gedrag in de klas:
  Je hebt kennis van de basishouding en uitgangspunten  

van Geweldloos Verzet;
  We hebben de basiskennis voor deescalerend werken 

behandeld;
  Je kunt op constructieve wijze vormgeven aan je autoriteit;
  Je hebt een belangrijk instrument in handen om te werken 

aan een goede werkhouding bij de leerlingen en een prettig 
pedagogisch klimaat in de klas.

Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk 
werkers.

Inhoud
Je leert in deze training constructief vorm te geven aan  
je gezag. Vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en 
positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden hierbij 
gecombineerd.
De methodiek Geweldloos Verzet kijkt op een wezenlijk andere 
manier naar gedragsproblemen. Waar andere methoden de 

focus op het kind leggen, legt Geweldloos Verzet juist de focus 
op het eigen gedrag en reacties. In plaats van je af te vragen 
wat er met het kind aan de hand is en waarom hij/zij zich  
zo gedraagt, leer je jezelf dus een ander handelingsrepertoire 
aan. De kern van die benadering is gericht op een duidelijke 
stellingname tegen ongewenst gedrag.  
Je leert dit te doen op een vastberaden, maar strikt geweld
loze en de-escalerende manier. Je autoriteit wordt vorm-
gegeven door weer in relatie te komen met het kind, in plaats 
van door te straffen of belonen.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdatum :  1 bijeenkomst op woensdag in november van 

14:00-18:00 uur. Zie website voor actuele 
planning.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Judritza Jasinta
Prijs : € 155,-
SBU : totaal 5 uur, waarvan 4 uur contacttijd
Afronding : bewijs van deelname
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25. Professionaliseren met hart en ziel
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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 verantwoorde-
lijk 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.  
Dit gebeurt onder leiding van Lector Hester IJsseling: ‘Juist in 
momenten van frictie zit ruimte waarin kinderen kunnen  
verschijnen en waarin je kinderen kunt ontmoeten.  
Het lectoraat wil praktijken ontwikkelen om met leraren stil  
te staan bij wat er gebeurt als ze onderbroken worden.  
Onderwijsprofessionals aanmoedigen om meer vanuit het hart 
en vertrouwen te gaan werken.’

‘Tussen nullen en enen zit nog iets, iets dat je met nullen en 
enen niet kunt vangen. De ziel’. Volgens IJsseling moeten we 
verzet plegen tegen de beheersingstendens. En dat begint 
met de tijd nemen, vragen stellen en aandachtig luisteren.

Momenten van onderbreking zijn volgens IJsseling vormende 
gebeurtenissen. In die ruimte kunnen kinderen ontdekken  
hoe zij kunnen zijn in de wereld. IJsseling verwijst hier naar 
Gert Biesta, die dat subjectivering of persoonsvorming noemt. 
Dat gaat over existentiële vragen, zoals ‘wat ga ik doen met 
mijn leven?’, ‘hoe ga ik mijn weg vinden in de wereld?’, ‘hoe ga 
ik me tot mijn vrijheid verhouden?’

Tijdens momenten van onderbreking is het belangrijk om te 
luisteren naar je gevoel, en daarover een innerlijke dialoog te 
voeren. Wat spreekt mij aan, wat staat me tegen?  
Als je je vastbijt in zekerheid dan kun je niet horen wat je 
roept. Daarom is het belangrijk om je te laten onderbreken.  
Bijvoorbeeld wanneer je over een kind in je klas denkt:  
‘oh, dat is er zo een’. Maar misschien is dat wel helemaal  
niet zo. Luisteren met je hart is een goede manier om je weg 
in de wereld te vinden.

Praktijken van bezinning
Hoe we omgaan met het onverwachte laat iets zien van  
‘pedagogische bekwaamheid’. Dat is geen afvinklijst met 
eigenschappen maar eerder een sfeer van vertrouwen,  
geduld, pedagogische tact. Hoe kunnen we daaraan werken? 
Het lectoraat ontwikkelt ‘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.

Vanuit het lectoraat Professionaliseren met Hart & Ziel  
worden diverse praktijken voor bezinning georganiseerd.  
Meer informatie over het lectoraat:  
https://www.thomasmorehs.nl/hogeschool/ 
lectoratensamenonderzoeken/ 
professionaliseringmethartziel.html
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Trajecten die dit schooljaar vanuit het lectoraat worden  
georganiseerd:
 Controversiële kwesties in de klas;
  Burgerschap, wat moeten we er mee? De school  

als oefenplaats voor democratisch samenleven;
  Op zoek naar de ziel voor de klas;
  Dood in de klas;
  Praktijkgemeenschap Met hart en ziel.

De Praktijkgemeenschap Met hart en ziel is geen cursus-
traject maar je kunt er wel veel van leren. Het is een groep 
onderwijsprofessionals die betrokken is bij het vraagstuk van 
vorming. Op uitnodiging van lector Hester IJsseling staan  
we vijf keer per kaar met elkaar stil bij praktijkervaringen en 
wat die ons te zeggen hebben over vorming en verbinding. 

We doen samen fenomenologisch praktijkonderzoek en  
wisselen ook uit over relevante literatuur. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en het levert geen certificaat op.  
De opbrengst zit ‘m wederzijds in gelijkwaardige uitwisseling. 
Data worden in overleg vastgelegd. Start: september 2021. 
Neem contact op als je interesse hebt om aan te sluiten:  
h.ijsseling@thomasmorehs.nl.

Vanuit het lectoraat worden ook professionaliseringstrajecten 
op maat verzorgd. Neem voor meer info hierover contact op 
via pro@thomasmorehs.nl.
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‘’Balans kwijt? Doe deze training! Al mijn vooroordelen 
over mindfulness zijn weg.’’

‘’Deze training geeft ruimte en rust in mijn hoofd 
en in mijn leven. Er zijn dingen positief 

veranderd in mijn leven doordat ik anders ben gaan 
kijken en anders ben gaan handelen”.

TRAINING

26.  Mindfulness Based Stress Reduction  
(MBSR) training

63

Het aantal prikkels dat dagelijks op ons af komt is de  
afgelopen 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 
gevoelsmatig veel moeten en willen. Vooral van onszelf…

Daarnaast kan de evolutionaire ontwikkeling van ons brein de 
verwerking van de prikkelstroom vaak niet bijbenen. Steeds 
vaker lopen grote en ook kleine mensen vast. Onbewuste 
gedachten spelen daarbij een grote rol bij stressbeleving.  
Het goede nieuws is: je kunt hier zelf invloed op uitoefenen! 
En zorgen dat jij je snel en structureel weer ontspannen voelt. 
Hoe? Dat leer je tijdens deze praktische MBSR-training.

Doel
Dankzij deze MBSR training krijg je meer grip op je  
stressbeleving:
  Door je mentale veerkracht te vergroten, heb je meer 

invloed op je eigen gevoel van welbevinden;
  Je krijgt inzicht in gedachtepatronen en ontvangt tools  

om beter om te kunnen gaan met uitdagingen;
  Daardoor ervaar je meer rust, meer (werk) plezier, minder 

(werk) druk en kun je beter ontspannen.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
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 zenuw
stelsel door middel van oefeningen. 

Dit zorgt voor meer ontspanning en helpt je fysiek gezond  
te blijven. We werken met de materialen van de Radboud  
Universiteit.

Locatie : trainingsruimte Imeldaschool
Lesdata :  8 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag 

of -avond. Bij voldoende aanmeldingen ook  
op dinsdagavond. We starten een tranche in 
september 2021 en maart 2022.

Organisatie :  Thomas More Academie i.s.m. Radboud 
Universitair Medisch Centrum

Trainer : Bernadette Lensen, categorie-1 trainer
Prijs :  € 525,- bij reguliere deelname. € 75,- voor 

deelnemers aan het onderzoek voor de Radboud 
Universiteit (vraag naar de voorwaarden via  
pro@thomasmorehs.nl).

SBU :  20 uur, en daarnaast 45 minuten 
aandachttraining per dag

Afronding : certificaat

Bijzonderheden: veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel 
van) deze training. Check dit dus even bij je verzekeraar!
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27. Just Me: alles valt of staat met de leraar
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Voor een vrijer, werkend leven met meer  
focus, veerkracht 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 zelfbewustzijn, focus 
en motivatie. Zodat jij iedere dag vol energie het allermooiste 
en -belangrijkste beroep ter wereld kunt blijven uitoefenen.

Inhoud
De Just Me-training is specifiek gericht op onderwijs-
professionals en gebaseerd op de Mindfulness Based  
Emotional Intelligence methode (MBE). Deze kenmerkt zich 
door de combinatie van mindfulness toepassing, wetenschap
pelijke onder bouwing en de ontwikkeling van emotionele  
intelligentie: 

  Emotionele intelligentie: je leert hoe je emotionele  
intelligentie en bijbehorende vaardigheden ontwikkelt. 
Denk hierbij aan meer zelfbewustzijn, zelfmanagement, 
motivatie, empathie en compassie. Dit zijn belangrijke 
vaardigheden voor de leiders van de toekomst; 

  Mindfulness toepassing: je leert mindfulness, meditatie en 
technieken toe te passen. Daarnaast leer je omgaan met 
hindernissen die je onderweg in dit leerproces tegenkomt; 
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“Bewustwording.. nooit gedacht dat dát zo veel positieve 
invloed op je kan hebben. Ik zat vast in mijn eigen 

gedachten, emoties en overtuigingen. Door meditatie 
en verschillende ademhalingstechnieken toe te 

passen en bewust te worden van je eigen gedachten, 
kan je jezelf echt herprogrammeren.”

“Worden, wie je écht diep van binnen bent, gaat niet 
vanzelf: het vraagt geduld en doorzettingsvermogen. 

Ik ben er nog niet hoor, maar ik voel me zeker al sterker 
en gun iedereen deze investering in zichzelf!”

“Debby heeft een rustige prettige stem om 
naar te luisteren. Ze weet me te raken met wat ze zegt 

en hierdoor blijf ik geconcentreerd.  
Ook al zitten we in een groep, het voelt of ze het 

persoonlijk tegen mij heeft.”

65

  Wetenschappelijke onderbouwing: Je leert over de  
effecten en voordelen van meditatie vanuit wetenschap
pelijke onderzoeken. We putten uit bronnen van Stanford 
University, Harvard University en Google’s Search Inside 
Yourself-programma. Daarbij worden ook verbanden  
gelegd en de voordelen benoemd t.a.v. het ontwikkelen  
van emotionele intelligentie.

Doel
De training heeft veel positieve effecten op je welbevinden:
Zelfvertrouwen neemt toe, angsten en onzekerheden  
verminderen;
  Beter omgaan met stress en emoties, meer ontspanning;
  Meer rust in het hoofd en depressiviteitsgevoelens  

nemen af;
  Meer empathie, verbeterde sociale vaardigheden en betere 

omgang met anderen;
  Intenser en gelukkiger leven;
  Verhogen van concentratie, focus en creativiteit;
  Bevorderen van persoonlijke kracht en authenticiteit;
  Verbeteren van algehele gezondheid en welzijn.
 
Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Locatie :  Thomas More Hogeschool, of externe 
trainingsruimte

Lesdata :  6 bijeenkomsten op di/di/vrij 16:00-17:30 uur. 
Start november 2021, zie website.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Debby van Deursen
Prijs : n.t.b., zie website voor meer info.
SBU :  7,5 uur contacttijd. Dagelijkse oefeningen naar 

behoefte van de deelnemer.
Afronding : bewijs van deelname

Bijzonderheden: Debby van Deursen in gecertificeerd  
mindfulness professional. De training is geaccrediteerd bij het 
VVM. Na de basistraining is het ook mogelijk een verdiepings
training te volgen van 6 bijeenkomsten.
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LEERNETWERK

28.  Intervisie aandachtsfunctionaris  
huiselijk geweld en kindermishandeling

66

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kinder-
mishandeling is in een school de spil in het web als het gaat 
om huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachts-
functionaris signaleert, meldt en biedt steun op dit gebied. 
Dit kan een pittige taak zijn.

Intervisiebijeenkomsten bieden je mogelijkheid om ervaring 
uit te wisselen met collegafunctionarissen. Onder begeleiding 
van een deskundige ga je aan de slag met complexe situaties 
uit jullie praktijk en vind je onderling steun bij elkaar.

Doelgroep
(Toekomstige) aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Inhoud
De onderwerpen van de intervisiebijeenkomsten worden door 
de deelnemers zelf aangedragen. Waar heb je steun bij nodig? 
Heb je vragen over het begeleiden van leerkrachten bij het 
signaleren? Over de cultuur binnen je school? Of over de 
samenwerking met de hulpverlening?
In de intervisiebijeenkomsten reflecteren we op je eigen  
praktijk en delen we ervaringen met elkaar. Daarnaast wisse
len we kennis uit over het werken met de meldcode.

Locatie : deelnemende school
Lesdata : in overleg met de groep
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. RVKO
Trainer : Moetd Training
Prijs :  € 100,-. Bovenschools bekostigd voor  

RVKOdeelnemers
SBU : 6 uur
Afronding : n.v.t.
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29.  Training aandachtsfunctionaris  
huiselijk geweld en kindermishandeling

67

De ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishan-
deling’ is een onderwijsprofessional met extra deskundigheid 
op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
De aandachtsfunctionaris fungeert als klankbord en onder-
steuner voor collega’s.

Scholen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken bij  
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.  
De aandachtsfunctionaris heeft dan ook een coördinerende 
rol bij het uitvoeren van de meldcode en brengt het onder
werp terugkerend onder de aandacht bij het schoolteam.

Doel
Deze training leidt je op tot ‘aandachtsfunctionaris huiselijk 
geweld en kindermishandeling’. Je kunt de meldcode in  
de school implementeren en collega’s begeleiden in het 
nemen van de juiste stapen volgens de meldcode.

Doelgroep
(Toekomstige) Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld  
en kindermishandeling.

Inhoud
In de training worden de volgende onderdelen behandeld:
 Theorie over kindermishandeling en huiselijk geweld;
  Verantwoordelijkheden en taken van een aandachts-

functionaris en bewustwording van je eigen kernkwadrant;
  Kennis over de stappen van de meldcode en handelen  

bij een vermoeden van huiselijk geweld en kinder - 
mishandeling;

  Maken van een plan van aandacht voor de eigen school;
  Alert zijn op signalen van huiselijk geweld en kinder-

mishandeling;

  Collega’s begeleiden bij het signaleren van kindermis-
handeling en het nemen van de stappen uit de meldcode;

  Kennis over deskundigheidsbevordering, ketenpartners, 
relevante juridische wet en regelgeving;

  Netwerken met andere aandachtsfunctionarissen om 
kennis/vaardigheden op peil te houden.

Locatie : deelnemende school
Lesdata : in overleg met de groep
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. RVKO
Trainer : Moetd Training
Prijs :  € 575,-. Bovenschools bekostigd  

voor RVKOdeelnemers
SBU : 12 uur
Afronding : n.v.t.
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30. Augeo Academy
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Augeo Academy wil professionals zo goed mogelijk onder-
steunen bij het creëren van een sociaal veilige school. Met 
behulp van online cursussen leer je over kindermis handeling, 
(cyber) pesten, (v) echtscheiding en andere ingrijpende 
gebeurtenissen die kinderen meemaken.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals

Inhoud
Augeo Academy biedt verschillende online cursussen aan  
voor het primair onderwijs en de kinderopvang:
 Leerkrachten: Werken met een meldcode;
  Leerkrachten: Steun bieden in de klas;
  Intern begeleiders: Werken met een meldcode;
  Kinderopvang: Werken met een meldcode;
  Primair onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingen-

kinderen;
  Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je wilt weten 

over pesten;
  Primair onderwijs: Cyberpesten;
  Algemeen: Implementeren van een meldcode;
  Algemeen: Kindcheck;
  Algemeen: langetermijngevolgen van kindermishandeling;
  Kinderopvang en primair onderwijs: grensoverschrijdend 

gedrag door een collega;
  Onderwijsprofessionals: huwelijksdwang.

Locatie : online werkomgeving
Lesdata : zelf in te plannen
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. RVKO
Trainer : Augeo Academy
Prijs :  € 20,- tot € 30,- per training. Bovenschools 

bekostigd voor RVKOdeelnemers
SBU : 3 uur per training
Afronding : n.v.t.

Bijzonderheden: Voor de nieuwe medewerkers binnen de 
RVKO is een collectief lidmaatschap van toepassing, hiermee 
kunnen deelnemers een jaar lang kosteloos alle cursussen 
voor het primair onderwijs en de kinderopvang volgen.  
Convenantpartners van de RVKO en TMH kunnen ook deel
nemen aan het collectieve lidmaatschap, dit kost € 25,- per 
deelnemer.
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CONDERWIJS ONTWERPEN, 
DIDACTIEK EN VAKINHOUD
Over eigenaarschap en het vakmanschap van de leerkracht:  
zicht op leerdoelen, leerlijnen en ontwikkeling, didactische aanpak 
versterken, differentiëren naar leerbehoeftes van leerlingen,  
werken vanuit een specifiek onderwijsconcept, vakinhoudelijke 
verdieping en boeiend onderwijs ontwerpen.
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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!

Doel
Dankzij deze opleiding ontwikkel je je tot erkend daltonleer-
kracht:
-  Je hebt jezelf de vijf kernwaarden van daltononderwijs 

eigen gemaakt;
-  Het belang van je verworven inzichten en ervaringen  

heb je onderzocht voor je eigen school;
-  Je beschikt over kennis van actuele theorieën over  

dalton gerelateerde onderwerpen;
-  De dalton vaardigheden pas je structureel in je eigen 

lespraktijk toe;
-  Je hebt je netwerk van daltonleerkrachten vergroot  

en gebruikt deze intensief om te groeien als leerkracht  
en zo het beste aan je leerlingen te kunnen geven.

Doelgroep
Beginnende leerkrachten en leerkrachten werkzaam in  
het daltononderwijs.
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Inhoud
Daltononderwijs is ‘a way of living’. Grondlegger Helen Park-
hurst riep ruim een eeuw geleden al dat de wereld mensen 
zonder vrees nodig had. Vanuit dat idee helpen wij jou de  
daltonprincipes eigen te maken en zo een erkend daltonleer-
kracht te worden. Zodat de leerlingen in jouw klas initiatief 
durven nemen, verantwoordelijkheid durven dragen voor  
zichzelf, de medemens en hun omgeving.

In twee jaar haal je je bekwaamheid tot daltonleerkracht.  
In het eerste jaar maak je kennis met het daltononderwijs en 
de vijf kernwaarden: samenwerken, zelfstandigheid, reflectie, 
vrijheid/verantwoordelijkheid en effectiviteit/doelmatigheid.
In het tweede jaar zoeken we verdieping. We ontwerpen  
een goede taak, borgen afspraken en werken aan jouw eigen 
ontwikkeling als mens en leerkracht. Ook is er meer ruimte 
voor intervisie.

Reflectie speelt in iedere bijeenkomst een belangrijke rol. 
Want dalton is geen systeem, het zit in jou!
Je bereidt je voor op elke bijeenkomsten door voor opdrach-
ten te kiezen uit assignments. Je bepaalt dus zelf op welke 
manier je aan de kernwaarden werkt en in welk tempo.  
Tijdens de bijeenkomsten vindt er veel uitwisseling plaats met 
collega’s die ook de opleiding volgen. De bijeenkomsten vinden 
dan ook plaats op de deelnemende scholen, zodat we van 
elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Naast de bijeenkomsten organiseren we ieder jaar een 
minisymposium op Thomas More Hogeschool, waarbij diverse 
sprekers workshops verzorgen over dalton. Je kunt op het 
symposium ook je eigen dalton ervaring presenteren aan  
collega’s.

We moedigen je aan om naast verplichte literatuur ook zelf  
op zoek te gaan naar passende verdiepingsstof.
De opleiding wordt afgerond door middel van een presentatie 
en een portfolio waarin je je competenties aantoont. Je werkt 
gedurende het hele opleidingstraject aan dit portfolio.

Locatie : deelnemende scholen
Lesdata :  Leerjaar 1 en leerjaar 2: 5 bijeenkomsten  

op woensdag van 15:00-17:00 uur per jaar,  
plus minisymposium Start september 2021.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Brigitte Witmus, Lennard de Roo en 

gastdocenten
Prijs :  € 625,- per leerjaar. Bovenschools bekostigd  

voor RVKO-scholen
SBU :  totaal 120 uur. 60 uur per jaar, waarvan 30 uur 

contacttijd
Afronding :  Certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging

Bijzonderheden: Heb je al eerder of elders kennis opgedaan 
over dalton en kun je je competenties aantonen? Dan kunnen 
we een traject op maat aanbieden. Onderwijsassistenten 
kunnen ook deelnemen aan deze opleiding, met een aan-
gepast programma.
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Onze opleiding Daltondirecteur is in samenwerking met KPZ 
ontwikkeld. De opleiding richt zich op jou als schoolleider in 
het daltononderwijs. Je ontwikkelt je tot daltondirecteur 
vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst en de Golden 
Circle van Simon Sinek. Daarbij gelden dezelfde principes als 
voor jouw team en de leerlingen 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.

Doel
Tijdens deze opleiding hanteren we het parallelliteitsprincipe. 
Van een daltonleerkracht verwacht je bepaalde kennis, vaar-
digheden en een specifieke houding ten aanzien van de leer-
lingen. Als je deze opleiding succesvol hebt doorlopen, mag 
van jou als dalton leidinggevende hetzelfde worden verwacht 
ten aanzien van het team.

Doelgroep
Schoolleiders die werkzaam zijn op een daltonschool.

Inhoud
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 starten het opleidingsprogramma met een tweedaagse op 
locatie in midden Nederland. We onderzoeken op een inspire-
rende manier de oorsprong van daltononderwijs. Zo wordt de 
visie van Helen Parkhurst zichtbaar, maar ook jouw eigen visie 

op daltononderwijs. Op basis daarvan formuleer je je persoon-
lijke leervragen.
De vijf kernwaarden van dalton vormen de basis voor de  
overige vier bijeenkomsten van een dag. De volgorde waarop 
we deze behandelen, leggen we vast in overleg met de deel-
nemers. Na elke bijeenkomst worden zelfstudie-opdrachten 
verstrekt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een praktijk-
opdracht, het doen van onderzoek in de school, of het lezen 
van literatuur.

Tijdens het opleidingsprogramma en tussen de lesdagen door, 
is veel ruimte voor intervisiemomenten. Je organiseert deze 
momenten zelf en ontmoet je collega-schoolleiders om samen 
te leren. Bijvoorbeeld door middel van collegiale consultatie. 
Deze momenten zijn van meerwaarde op je persoonlijke  
ontwikkeling als leidinggevende.
De opleiding wordt afgerond door middel van een portfolio 
waar je gedurende het hele opleidingstraject aan werkt.  
Daarnaast lever je bewijs van een werkelijke verandering in  
de school door middel van een presentatie aan collega’s  
en de opleiders.

Locatie : in overleg met de deelnemers
Lesdata :  start januari 2022 op donderdagen. Tweedaagse, 

vier bijeenkomsten van een dag en een 
presentatie. Intervisiemomenten zelf in te 
plannen.

Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. KPZ
Trainer : Brigitte Witmus en Hanneke Drost
Prijs : € 1.400,-
SBU : totaal 121 uur, waarvan 53 uur contacttijd
Afronding : Certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging

Bijzonderheden: deze opleiding is geregistreerd bij het school-
leidersregister PO voor professionaliseringsthema Persoon-
lijke leiderschap en het deelthema Professionele leergemeen-
schap (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling).
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33. Dalton voor Intern begeleiders
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Wil jij verder kijken dan de cognitieve vaardigheidstoetsen? 
Kindgericht werken en oog houden voor de ontwikkeling van 
het kind als geheel? Helen Parkhurst deed ruim een eeuw 
geleden al de oproep recht te doen aan ieder kind. Deze 
opleiding leert jou dan ook hoe je je dagelijkse werkzaam
heden als Intern begeleider vormgeeft vanuit de daltonvisie.

Doel
Ontwikkel je als Intern begeleider vanuit de daltonvisie op  
persoonlijk vlak en binnen je vakgebied.

Doelgroep
Intern begeleiders.

Inhoud
Tijdens de opleiding ontwikkel je een coachende en onder-
steunende rol waarmee je recht doet aan ieder kind. Je leert 
hoe je gesprekken met leerkrachten vormgeeft, net als leer-
lingbesprekingen, groepsanalyses en oudergesprekken. Ook 
leer je het samenwerkingsverband Passend Onderwijs volgens 
de kindgerichte visie in te richten.

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om de school als leer-
gemeenschap te laten praten met leerlingen in plaats van over 
leerlingen. Op deze manier raakt de leerling meer betrokken 
bij de ontwikkeling van speciale individuele arrangementen.
Tijdens de bijeenkomsten maak je kennis met het gedachten-
goed van Helen Parkhurst en onderzoek je de vijf kernwaardes 
van dalton. Experimenteren en reflecteren zijn vaste onder-
delen van het opleidingsprogramma en komen voortdurend 
terug tijdens de bijeenkomsten.

Locatie : deelnemende scholen
Lesdata : start maart 2022. 10-12 bijeenkomsten van 3 uur.
Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. KPZ
Trainer : Brigitte Witmus en Hanneke Drost
Prijs : € 1.095,-
SBU : totaal 168 uur, waarvan 47 uur contacttijd
Afronding : Certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging

Bijzonderheden: na het afronden van deze opleiding kun  
je instromen in het tweede jaar van de opleiding Dalton-
coördinator.
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34. Daltoncoördinator
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Dalton is ‘a way of living’. Grondlegger Helen Parkhurst riep 
ruim een eeuw geleden al dat de wereld mensen zonder 
vrees nodig had. Vanuit dat idee helpen wij jou de dalton
principes eigen te maken en zo erkend daltoncoördinator  
te worden.

Doel
Ontwikkel je op persoonlijk vlak in je rol als Daltoncoördinator 
in de school.

Doelgroep
Daltoncoördinatoren.

Inhoud
De opleiding Daltoncoördinator duurt twee jaar.
We starten het opleidingsprogramma met een startdag.  
Tijdens deze dag onderzoeken we op een inspirerende manier 
de oorsprong van daltononderwijs. Zo wordt de visie van 
Helen Parkhurst zichtbaar, maar ook jouw eigen visie op  
daltononderwijs. Je formuleert wat dit betekent voor jouw 
dagelijks handelen, de keuzes die je maakt en de verantwoor-
delijkheden die je draagt.

In de volgende bijeenkomsten onderzoeken we wat jij vanuit 
jouw rol als coördinator te doen hebt om jouw collega’s een 
bijdrage te laten leveren aan de organisatie. Dit doen we  
vanzelfsprekend volledig vanuit de daltonvisie en de vijf kern-
waarden. Ook ga je op zoek naar de intensiteit van de rode 
draad in jullie school. En je bekijkt welk leiderschap er van jou 
als coördinator wordt gevraagd ten aanzien van de vale stuk-
ken draad. Daarnaast evalueren en reflecteren we op de  
dagelijkse gang van zaken op je eigen school.  
 

Want waarom doen we wat we doen? En doen we de goede 
dingen goed? De volgorde waarop we deze onderwerpen 
behandelen, leggen we vast in overleg met de deelnemers.

Na elke bijeenkomst worden zelfstudie-opdrachten verstrekt. 
Denk hierbij aan het uitvoeren van een praktijkopdracht, het 
doen van onderzoek in de school, of het lezen van literatuur.
Gedurende de opleiding organiseer je naast de bijeenkomsten 
zelf intervisiemomenten. Je ontmoet dan je collega-coördina-
toren om samen te leren, bijvoorbeeld door middel van colle-
giale consultatie. Deze momenten zijn van meerwaarde op je 
persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.

Het eerste leerjaar of blok wordt afgerond met een presen-
tatie van je portfolio en een tussenevaluatie. Je werkt gedu-
rende het hele opleidingsjaar aan dit portfolio.
Het tweede tweede jaar of blok, staat in het teken van verdere 
bewustwording. Je onderzoekt tijdens de startdag van dit blok 
de sterke en minder sterke kanten van de organisatie waar je 
werkt. Je stelt een eigen onderzoeksvraag op en stippelt uit 
hoe je je onderzoek vorm kunt geven binnen de school om een 
verbeterproces in gang te zetten.

In de daarop volgende bijeenkomsten behandelen we de  
thema’s veranderingsprocessen, gedifferentieerde begelei-
ding, het borgen van de rode draad en communicatie en PR.
Reflectie en evaluatie spelen gedurende het hele programma 
een belangrijke rol. Want dalton is geen systeem, het zit in jou!
Op de slotdag presenteer je opnieuw je portfolio. Leren van  
en met elkaar staat hierbij centraal. Tijdens een individueel 
eindgesprek met de opleider wordt dieper ingegaan op je  
persoonlijke ontwikkeling als daltoncoördinator.
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Locatie : in overleg met de deelnemers
Lesdata :  start maart 2022. Startdag, vier bijeenkomsten 

van 3,5 uur en een Slotdag per blok. 
Intervisiemomenten zelf in te plannen.

Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. KPZ
Trainer : Brigitte Witmus en Hanneke Drost
Prijs : € 2.000,- totaal. € 1.000,- per blok
SBU :  totaal 210 uur. 105 uur per blok, waarvan 37 uur 

contacttijd.
Afronding : Certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging
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Nunspeet tweedaagse:  
Raak geïnspireerd en wissel  
kennis en expertise uit!

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 ontwikke
lingen en anderzijds door de ideeën en uitwerkingen van 
andere scholen.

Tijdens de tweedaagse brengen we je op de hoogte van 
nieuwe theoretische concepten en ontwikkelingen. Zoals 
ontwikkelingen vanuit het lectoraat rondom daltonplan onder-
wijspedagogiek, wetenschappelijke ontwikkelingen en prak-
tijkvoorbeelden; zowel evidence-based als evidence inspired.
Ook verwachten we dat de deelnemers tijdens de werksessies 
input inbrengen vanuit hun eigen lespraktijk.  
Daarmee bedoelen we werkwijzen en materialen, ideeën en 
uitwerkingen vanuit de scholen.

Tenslotte dagen we 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 oplossingen.
Uitwisseling van kennis en ervaringen staat centraal tijdens 
de tweedaagse. Daarbij willen we graag bovengenoemde  
theoretische inzichten gebruiken als referentiekader en toets-
steen voor de werkwijze van de verschillende deelnemende 
scholen. Je bereidt je voor deelname aan de tweedaagse voor 
op bovengenoemde bespreekpunten.

De locatie wordt nader bekend gemaakt op basis van beschik-
baarheid en aanmeldingen. We kiezen altijd een centraal  
gelegen locatie in Nederland.

Doelgroep
We richten ons op de meer ervaren daltondocenten in het 
voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat je wil reflecteren 
op het daltongehalte van het eigen onderwijs en ook op 
schoolniveau over het eigen daltongehalte kunt denken.
Je kunt je alvast aanmelden via pro@thomasmorehs.nl.  
We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen en 
organisatie en zo ben je verzekerd van een plek.

Het aantal deelnemers is minimaal 20 a 24 VO-collega’s, de 
kosten bedragen per deelnemer ongeveer € 550,-, afhankelijk 
van het aantal deelnemers. Deelname vindt plaats op volgorde
van aanmelding. Per school kunnen maximaal twee deelnemers 
per keer aansluiten. Voor de opzet van deze tweedaagse 
werkt spreiding over veel scholen zeer kwaliteit verhogend.
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36.  Dalton tweedaagse voor opleiders  
Voortgezet Onderwijs
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In mei 2019 heeft de Nederlandse Dalton Vereniging de  
licentieaanvraag van Thomas More Academie goedgekeurd. 
Samen met verschillende vertegenwoordigers van dalton
scholen in het voortgezet onderwijs zijn vervolgens kaders 
opgesteld en afspraken gemaakt over vervolgstappen voor 
het opzetten van professionele leergemeenschappen. 

Binnen deze gemeenschappen kunnen daltonscholen hun 
eigen docenten gaan opleiden tot daltondocent, inclusief  
certificering namens de Nederlandse Dalton Vereniging.

Thomas More Academie investeert in de ontwikkeling van een 
actief netwerk. Vanuit gebundelde expertise worden op deze 
manier professionaliseringstrajecten voor Dalton docenten 
voortgezet onderwijs gerealiseerd.  

Op deze manier zijn we gestart met een ‘dalton-trainers-
opleiding’ volgens het train-de-trainer principe.
In januari 2020 zijn we tijdens de eerste opleiders tweedaagse 
voor voortgezet onderwijs begonnen met het verkennen van 
kaders voor de daltonscholingstrajecten. Centrale vragen  
hierbij waren onder andere “Wat doen de verschillende dalton-
scholen al om docenten op te leiden tot daltondocent?”  
“Hoe kunnen we de kwaliteit van het certificaat daltondocent 
waarborgen?” En vooral; “Wat kunnen we leren van elkaar?“
Begin 2022 zal er opnieuw een opleiders tweedaagse worden 
georganiseerd.

Omdat de kaders nu duidelijk zijn, zal het accent tijdens deze 
tweedaagse vooral liggen op de inhoud. De scholingsbehoefte 
van de opleider zelf staat centraal. Hierbij zullen de centrale 
vragen zijn: “Hoe kunnen we op een daltonmanier professionals 
begeleiden in hun professionaliteit”, en “hoe kunnen we teams 
helpen om veranderingen te implementeren in hun dagelijkse 
praktijk”.

Ook zullen we elkaar inspireren in de vorm van een inhoudelijk 
circuit, waarbij we gebruik maken van ieders talent.  
Deelnemers hebben tijdens de eerste tweedaagse aange-
geven vanuit welke expertise zij andere opleiders iets zouden 
kunnen brengen. Indien mogelijk en wenselijk kunnen we  
een inhoudelijk expert vragen om een bijdrage te leveren.

Wij draaien diverse Dalton trajecten voor Dalton docent  
voortgezet onderwijs. Voor aanmelding en meer informatie 
over de mogelijkheden in jouw regio, neem contact op  
met pro@thomasmorehs.nl.
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37.  Montessori opleiding voor leerkrachten  
(basisbekwaam)
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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 eigen wijze 
vertaling van het montessorigedachtengoed naar jouw  
actuele onderwijspraktijk.

Doel
Geef je lessen op een eigentijdse en eigenwijze  
Montessioriaanse manier.

Doelgroep
Leerkrachten en onderwijsassistenten werkzaam op  
een montessorischool.

Inhoud
Tijdens deze eenjarige opleiding gaan we uit van 5 pedago-
gische 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.

De volgende basisprincipes worden behandeld:
- Voorbereide omgeving aangepast op de periode van groei;
-  Vrijheid van werkkeuze, werkduur, werktempo, werkcyclus;
-  Heterogene groepen;
-  Lange werkperiode;
-  Concentratie als uitgangspunt voor observatie.

Er staan iedere bijeenkomst een aantal bekwaamheden cen-
traal die door de NMV zijn opgesteld. We wisselen ervaringen 
uit, we werken gezamenlijk aan je portfolio en je krijgt  
voorbeelden van werkplekopdrachten om mee te oefenen.  

We besteden tijdens de bijeenkomsten ook aandacht aan 
onder andere Leren zichtbaar maken, formatief evalueren en 
triband verantwoorden.
Naast de montessoriliteratuur maken we de koppelingen naar 
hedendaagse literatuur. Belangrijke inspiratiebronnen zijn 
onder andere G. Biesta, J. Hattie, A. Zwart, J. Hooiveld en  
P. Sins. Ook organiseren we de materiaal oefenmiddagen in 
samenwerking met de Montessori Movement 010, waar je 
montessoricollega’s ontmoet en elkaar inspireert.

Tijdens de opleiding bezoeken we je twee keer op jouw werk-
plek om je daar te coachen op jouw persoonlijke leerpunten.
Je verzamelt gedurende het hele opleidingsjaar bewijzen van 
je montessoribekwaamheden in een portfolio. Je sluit de 
opleiding af met een eindgesprek, waarin je de opbrengst van 
je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar 
en deelbaar maakt. Bij dit gesprek is een NMV-gecommit-
teerde aanwezig.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en deelnemende 
scholen

Lesdata :  22-09-2021, 13-10-2021, 10-11-2021, 01-12-2021, 
19-01-2022, 09-02-2022, 16-03-2022,  
30-03-2022, 13-04-2022, 25-05-2022,  
22-06-2022 van 14:00-18:00 of 14:00-20:00 uur

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Debbie van der Burgh, Lucinda Hecbert en 

diverse gastdocenten
Prijs : € 2.500,- inclusief materiaal en broodjes
SBU : totaal 280 uur, waarvan 70 uur contacttijd
Afronding :  eindgesprek met portfolio. Certificaat van  

de Nederlandse Montessori Vereniging.
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38.  Montessori opleiding voor leerkrachten  
(vakbekwaam)
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Ontwikkel je montessori bekwaamheden door tot het niveau 
van een vakbekwame montessori leerkracht. Verdiep je  
nog verder in het montessori gedachtengoed en maak je  
professionele groei zichtbaar.

Doel
Ontwikkel je basisbekwaamheden door en word gecertificeerd 
vakbekwaam Montessori leerkracht.

Doelgroep
Montessori leerkrachten basisbekwaam. Ook voor leerkrachten 
die vanuit het ‘oude’ traject zijn gecertificeerd.

Inhoud
In deze opleiding staan de volgende thema’s centraal.  
Je kiest hier een thema uit dat het dichtst bij jouw passie ligt:
- Het pedagogisch-didactisch thema;
-  Montessori kosmisch onderwijs en opvoeding;
-  Verdieping van het montessoricurriculum.

Op basis van je gekozen thema bewandel je je eigen weg, 
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 kan versterken. De kinderen in 
jouw groep en je collega’s profiteren op deze manier direct 
van de opleiding en jouw leeropbrengsten.
Samen met de andere deelnemers vorm je een leerteam waar-
mee je een aantal keer samen komt. Je werkt samen thema’s 
uit, onderzoekt en reflecteert. Daarnaast ondersteun je elkaar 
om de thema’s krachtig uit te werken, door middel van feed-
back, feedup en feedforward.
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.

Naast de montessoriliteratuur maken we de koppelingen naar 
hedendaagse literatuur. Belangrijke inspiratiebronnen zijn 
onder andere G. Biesta, J. Hattie, A. Zwart en J. Hooiveld.
We besteden tijdens de bijeenkomsten ook aandacht aan 
onder andere Leren zichtbaar maken, formatief evalueren en 
triband verantwoorden. Daarnaast reiken we je tools aan, 
waarmee je dat wat jij leert kunt implementeren in jouw eigen 
school. Je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je 
montessoribekwaamheden in een meesterstuk en sluit af met 
een presentatie van je meesterstuk. Hierin maak je de 
opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaam-
heden zichtbaar en deelbaar. Bij deze presentatie is een 
NMV-gecommitteerde aanwezig.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en deelnemende 
scholen

Lesdata :  22-09-2021, 06-10-2021, 08-12-2021, 16-02-2022, 
16-03-2022, 20-04-2022, 22-06-2022 van  
14:00-18:00 uur

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Debbie van der Burgh, Lucinda Hecbert en 

gastdocenten
Prijs : € 1.500,- inclusief materiaal en broodjes.
SBU : totaal 120 uur, waarvan 30 uur contacttijd
Afronding :  presentatie van je portfolio. Certificaat van  

de Nederlandse Montessori Vereniging.  
Thomas More Flex t.w.v. 30 uur contacttijd,  
120 SBU totaal.

Bijzonderheden: overige professionaliseringsbijeenkomsten 
aansluitend op jouw thema kun je in overleg integreren in je 
meesterstuk (denk aan eigen montessori schooltrajecten, 
montessori movement 010 bijeenkomsten, andere nascholing-
strajecten aangeboden vanuit TMA).
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39. Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers
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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!

Naast het diploma montessori basisbekwaam voor pedago-
gisch medewerkers, bestaat de mogelijkheid om het  
certificaat montessori VVE te behalen. Montessori VVE wordt 
geïntegreerd aangeboden binnen de opleiding voor pedago-
gisch medewerkers.

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang  
op kinderdagverblijven en peutergroepen.

Inhoud
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. Je onder-
zoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken. De kinde-
ren in jouw groep profiteren zo direct van wat jij hebt geleerd 
in de opleiding. Tijdens de opleiding krijg je ook werkplek-
bezoeken van de opleiders. Deze zijn erop gericht je verder te 
helpen met je eigen doelen en leervragen over de montessori 
basisbekwaamheden. Daarbij zetten we verschillende werk-
vormen in, zoals Coaching on the job. In het nagesprek/drie-
hoekgesprek wordt de pedagogisch coach betrokken.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en deelnemende 
scholen

Lesdata :  22-09-2021, 13-10-2021, 03-11-2021, 24-11-2021, 
08-12-2021, 12-01-2022, 09-02-2022, 09-03-
2022, 23-03-2022, 20-04-2022, 25-05-2022, 
22-06-2022 van 14:00-18:00 uur.  
Het VVE programma heeft 3 verlengde 
bijeenkomsten tot 20:00 uur gedurende het jaar.

Organisatie :  Thomas More Academie  
i.s.m. Rijkt expertisecentrum

Trainer : Lucinda Hecbert en diverse gastdocenten
Prijs :  € 1.395,-. € 240,- extra voor integratie van  

VVE-traject
SBU :  totaal 80 uur, waarvan 44 uur contacttijd  

(48 uur voor VVE-traject)
Afronding :  presentatie van je portfolio. Certificaat van  

de Nederlandse Montessori Vereniging
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40. Montessori Movement 010
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Kom in beweging! 
Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

Wij geloven in de kracht van verbinding en samenwerking 
tussen jullie als professionals. Wij geloven in het zelf oplos
send vermogen van de leerkrachten, 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!

Doelgroep
Van montessori-student tot vakbekwame leerkracht: er is iets 
te kiezen voor iedereen!

Inhoud
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.

Wat we onder andere organiseren?
- Montessori QuickStart
-  Ga je na de vakantie op een montessorischool werken, 

maar heb je nog totaal geen ervaring?
-  In de laatste week van je vakantie (24-08-2021) organiseren 

we een dag waarin we je kennis laten maken met de 
belangrijkste basiskennis.

- Montessori Meet-ups
-  Het doel van de Meet-ups is om kennis te delen. We weten 

hoeveel kennis en ervaring jullie hebben! Wanneer we  
dit gaan delen, kunnen we allemaal groeien. Meet-ups 
organiseren we dit jaar op drie montessorischolen. Iedere 
Meet-up heeft een bepaald thema uit jullie eigen praktijk, 
welke we verbinden met de theorie van Maria Montessori, 
hedendaagse wetenschappen en jullie eigen praktijk.

- Montessori themabijeenkomsten
-  We organiseren verschillende bijeenkomsten om één 

thema heen, waarbij kennisoverdracht en uitwisseling altijd 
centraal staan.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en deelnemende 
montessorischolen

Lesdata :  Montessori Quickstart: 24 augustus 2021.  
Rest programmering zie  
www.montessorimovement010.nl.

Organisatie :  Montessori Movement 010  
i.s.m. Thomas More Academie en  
de Prinsentoren

Trainer :  Debbie van der Burgh, Lucinda Hecbert  
en diverse gastdocenten

Prijs : wisselend per aanbod
SBU : wisselend per aanbod
Afronding : n.v.t.
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41. Jenaplanopleiding voor leerkrachten
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Leerkrachten die (gaan) werken op een Jenaplan school 
leren in deze erkende posthbo opleiding het Jenaplan 
gedachtengoed uit te dragen en te vertalen naar de dage
lijkse lespraktijk.

Doel
Goed kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept

Doelgroep
Bevoegde leerkrachten die werken op Jenaplanscholen  
of dat zullen gaan doen.

Inhoud
De opleiding wordt gegeven conform de voorwaarden van  
de Nederlandse Jena Plan Vereniging (NJPV). In de opleiding 
krijg je de Jenaplantheorie aangeboden: achtergronden, 
basis principes, kernkwaliteiten. Je leert hoe je dat kunt  
vertalen naar de praktijk. Het gaat dan om zaken als:
Werken met heterogene groepen
·	 Wereldoriëntatie
·	 Gesprek, Spel, Werk en Viering en ritmisch weekplan
·	 Opbrengsten binnen Jenaplanonderwijs
·	 Zelfverantwoordelijk leren
·	 Burgerschap

In de opleiding wordt steeds de relatie gelegd tussen theorie 
en praktijk. Net als in de stamgroepen op school werken we 
met kringen, tafelgroepen en maatjes.

Ieder cursusjaar bestaat uit zeven plenaire bijeenkomsten  
van 3 uur en een tweedaagse bijeenkomst. Daarnaast zullen 
docenten je coachen op je eigen school, ze willen je aan  
het werk zien in je eigen stamgroep. Je loopt twee keer een 
dagdeel stage op een andere Jenaplanschool. We maken 
gebruik van een digitaal portfolio, waarmee je natuurlijk thuis 
veel werkt.

Locatie : Deelnemende jenaplanscholen
Lesdata :  woensdagmiddag van 13:45-17:15 uur gedurende 

het hele schooljaar.
Organisatie : More-Jenaplan
Trainer : Rien van den Heuvel en Freek Velthausz.
Prijs : € 1.500,- per leerjaar
SBU :  224 uur. 112 uur per jaar, waarvan 37 uur 

contacttijd.
Afronding : Diploma
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42. Mastercourse Vernieuwingsonderwijs
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Je hart ligt in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs.  
Je gunt alle kinderen onderwijs waarin zij zelfstandig werken, 
leerstof zelf ontdekken en elkaar helpen. Je hebt een oplei
ding gevolgd om je onderwijs concreet vorm te geven, maar 
je mist de verdieping. 

Je wilt onderzoeken waar jij voor staat en wil je onderwijs  
verbeteren met behulp van een vernieuwingsconcept.  
Verdiep je in theorie met praktisch resultaat tijdens deze 
unieke Mastercourse!

Doel
Dankzij deze Mastercourse komt je tot de essentie van je 
onderwijsvisie:
-  Je verdiept je kennis over de pedagogische, didactische en 

onderwijskundige opvattingen van je vernieuwingsconcept;
-  Je leert onderwijsvernieuwing realiseren vanuit een visie;
-  Je leert processen in te richten om je onderwijsvisie naar 

de praktijk vertalen bij jou op school en hiermee onder-
wijsinnovatie te realiseren.

Doelgroep
Leerkrachten die werkzaam zijn in het (traditioneel) vernieu-
wingsonderwijs. Je beschikt over een hbo-diploma en hebt 
minimaal drie jaar werkervaring in het basisonderwijs.
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Inhoud
Module 1 - Het waartoe van het vernieuwingsonderwijs
Hoe moet onderwijs ingericht worden om kinderen voor  
te bereiden op een rol als ondernemende, zelfstandige,  
verantwoordelijke en sociale burgers in een veranderende, 
pluriforme maatschappij? We gaan dieper in op verschillende 
visies op het onderwijs van de toekomst. Je vormt je eigen 
visie en werkt aan je eigen onderwijsmanifest en vertaalt deze 
naar je eigen onderwijspraktijk.

Module 2 - Onderwijskwaliteit in zich(t)
We gaan de uitdaging aan: op welke wijze kunnen vernieu-
wingsscholen de brede onderwijskwaliteit op het gebied van 
socialisatie of persoonswording inzichtelijk maken?
Je ontwikkelt een tool dat de brede ontwikkeling van kinderen 
in het vernieuwingsonderwijs inzichtelijk maakt, vanuit begrip-
pen uit socialisatie of persoonswording. Ook onderzoek je hoe 
je de tool implementeert in je eigen onderwijspraktijk.

Module 3 - Zelfsturend leren kun je leren
In deze module onderzoeken we hoe en waarom zelfsturing 
bijdraagt aan het leren van leerlingen en welke pedagogisch- 
didactische interventie van leraren nodig zijn om zelfsturing  
te bevorderen. Je levert daarnaast een implementatieplan  
op dat beschrijft hoe je op jouw school vorm en leiding geeft 
aan de uitvoering ervan.

Module 4 - Het onderwijs voorbij
We gaan dieper in op de ideologische aspecten van ons werk 
in relatie tot maatschappelijke situaties. Je ontwerpt een 
interventie voor een maatschappelijk vraagstuk en komt tot 
de essentie van je onderwijsvisie. Daarbij maak je de transfer 
van vernieuwingsonderwijs naar maatschappij en gaat op 
zoek naar betekenissen. Tegelijk onderzoek je hoe jouw inter-
ventie op een juiste en duurzame wijze wordt geïmplemen-
teerd.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  20 bijeenkomsten op maandagmiddag van  

15:30-17:30 uur (5 per module), zie website.
Organisatie :  Thomas More Academie i.s.m. het Lectoraat 

Vernieuwingsonderwijs en Saxion Hogeschool
Trainer :  Patrick Sins (lector vernieuwingsonderwijs)  

en gastdocenten
Prijs :  € 875,- per module. € 3.500,- bij deelname aan 

alle 4 de modules.
SBU :  420 uur, waarvan 50 uur contacttijd. Per module 

105 uur, 12,5 uur contacttijd
Afronding :  certificaat. Vrijstelling bij instroom in de Master 

Teacher Leader van Saxion Enschede. Thomas 
More Flex t.w.v. 12,5 uur per module en 105 SBU 
totaal per module.

Bijzonderheden: het is ook mogelijk om de modules los te 
volgen als onderdeel van je post-hbo opleiding.
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43.  Zelfsturing bij kinderen door middel van  
executieve functies 
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Kun je zelfsturing zelfgestuurd leren? Hoe kun je zelfsturing 
en eigenaarschap 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.

Doel
Na de training Zelfsturing bij kinderen kun je aan de slag op 
school dankzij de volgende behaalde leerdoelen:
- Je weet wat executieve functies zijn;
-  De ontwikkeling van executieve functies worden door jou 

gestimuleerd;
-  Je begrijpt wat wordt verstaan onder zelfsturing,  

zelfregulatie en eigenaarschap;
-  Je weet wat je kunt trainen en wat je moet compenseren;
-  Met de aanpak van iSelf bevorder je zelfsturend leren;
-  Je hebt inzicht in eigen executieve functies en zelfsturing;
-  Je schept verwachting over wat je op welke leeftijd mag 

en kunt verwachten.

Doelgroep
Bovenbouwleerkrachten, intern begeleiders.

Inhoud
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.
Daarbij onderzoeken we wat je het beste kunt inzetten om  
de ontwikkeling van executieve functies te stimuleren.  
Bijvoorbeeld door middel van expliciete instructie.  
Vanuit het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is de aanpak iSelf 
ontwikkeld. Deze wordt uitgelegd en getraind.
Het stimuleren van executieve functies kan ook meer  
impliciet, bijvoorbeeld door het vergroten van het bewustzijn 
ten aanzien van executieve functies.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  4 bijeenkomsten op woensdag van  

15:00-17:30 uur, start september 2021.  
Zie website.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Lennard de Roo en Ineke Vermeulen
Prijs : € 415,- excl. € 25,- materiaalkosten
SBU : totaal 30 uur, waarvan 10 uur contacttijd
Afronding :  certificaat, Thomas More Flex  

t.w.v. 10 uur contacttijd, 30 SBU totaal.
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44. Basistraining EDI 2.0
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Tips en technieken voor een goede les.

Maak kennis met de kracht van Expliciete Directe Instructie 
(EDI) en leer hoe je kinderen actief betrekt bij je les.

Doel
Na drie compacte bijeenkomsten kun je uit de voeten met  
de basisprincipes van EDI:
-  Leer de lesfasen en technieken van het EDI-lesmodel 

omschrijven;
-  Formuleer een lesdoel met een concept en  

een vaardigheid;
-  Ontwerp kraakheldere instructie bij procedurele- en  

feitenkennis.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.
 
Inhoud
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.

Tijdens deze training worden wetenschappelijke inzichten en 
de praktijk continu met elkaar verbonden. Zo kun je er morgen 
in de klas gelijk mee aan de slag, maar kun je ook je collega’s 
inspireren en het gesprek schoolbreed aangaan.

Je ontvangt de onderwijsbestseller ‘EDI 2.0: tips en  
technieken voor een goede les’ van Marcel Schmeier bij  
de training cadeau.

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten, die ook los  
van elkaar gevolgd kunnen worden.
Bijeenkomst 1: EDI lesfasen en technieken
Bijeenkomst 2: leerlijnen en lesdoelen
Bijeenkomst 3: het ontwerpen van instructie.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  15-03-2022, 12-04-2022, 31-05-2022 van  

19:00-21:30 uur
Organisatie :  Expertis, in opdracht van  

Thomas More Academie
Trainer : Marcel Schmeier
Prijs : € 475,-
SBU : totaal 7,5 uur
Afronding : bewijs van deelname

Bijzonderheden: Als je één of twee bijeenkomsten los wil 
volgen, geef dan in het opmerkingenveld van het inschrijf-
formulier aan voor welke bijeenkomst je je aanmeldt!
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur bij Expertis,  
bestsellerauteur bij Uitgeverij Pica en bevoegd leerkracht 
basisonderwijs.
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45. Post-hbo opleiding Taalcoördinator
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Taal is de verbindende factor in ons onderwijs en de  
maatschappij. Met actuele vraagstukken rondom thema’s  
als laaggeletterdheid en kansengelijkheid is er landelijk veel 
aandacht voor goed taalonderwijs. Wil jij een bijdrage leve
ren aan het bewaken van de kwaliteit van het taalonderwijs 
binnen jouw eigen school of op bovenschools niveau? 

Zou jij de spil in jullie team willen zijn, die collega’s weet te 
inspireren en ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs 
en/of taalbeleid in gang kan zetten? Dan is de post-hbo  
opleiding Taalcoördinator echt iets voor jou!

Inhoud
Taalcoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke 
kwaliteit van het taalonderwijs. Tijdens de opleiding staan  
de volgende rollen centraal:
1) De taalcoördinator als excellente taalleraar;
2)  De taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner;
3)  De taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid.
De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast 
voer je praktijkopdrachten uit en doe je onderzoek in je  
eigen schoolpraktijk. Gedurende de opleiding schrijf je een 
taalbeleidsplan, dat je tijdens een eindgesprek presenteert.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten of deze  
opleiding iets voor jou is? Neem dan geheel vrijblijvend  
contact op met Nicolette Schaper voor meer informatie!  
n.schaper@thomasmorehs.nl  
Direct aanmelden kan natuurlijk ook.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  tweewekelijks op maandag van 16:00-19:00 uur. 
  Start september 2021. Zie voor lesdata de website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Nicolette Schaper
Prijs : € 2.449,-
SBU : 300 uur, waarvan 65 uur contacttijd.
Afronding : landelijk erkend post-hbo diploma

Bijzonderheden: om deze post-hbo opleiding te volgen  
dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor diploma,  
bij voorkeur pabo.



Deel 2 | Open inschrijving | C | Onder wijs ontwerpen

TA ALONDERWIJS

CURSUS

46. Beter begrijpend-leesonderwijs

91

Actief lezen als opstap voor een betere lesaanpak.
Wil je meer leren over het complexe proces van begrijpend 
lezen? Wil je je vaardigheden oefenen om je begrijpendlees
lessen optimaal te laten verlopen?

En wil je daarnaast ook handvatten om in de praktijk keuzes 
te kunnen maken die aansluiten bij de leerbehoeftes van je 
leerlingen? Meld je dan aan voor deze cursus!

Doel
Aan het einde van deze cursus
-  Kun je een les vormgeven waarbij de nadruk ligt op actief 

lezen;
-  Verloopt de instructie via het modelen op een heldere  

en goed omschreven manier;
-  Ben je in staat je leerlingen in te delen op hun gewenste 

tekstniveau;
-  Kan je een les vormgeven waarin leerlingen met zeer  

verschillende begrijpend leesniveaus toch voldoende 
instructie krijgen en leerrendement behalen;

-  Ben je in staat om ook leesteksten buiten de begrijpend 
leesmethode te analyseren;

-  Kan je toetsuitslagen van de methodetoetsen en de  
CITO-toets interpreteren en vertalen naar je dagelijkse  
lespraktijk;

 Ben je in staat leesproblemen te ondervangen. 
 
Doelgroep
Leerkrachten van groep 4 t/m 8.

Inhoud
Tijdens de bijeenkomsten ondersteunen videofragmenten en 
praktijkopdrachten de theorie. Je verkent de achtergronden 
van begrijpend lezen en de didactische principes voor een 
goede begrijpend-leesles. Wat is actief lezen en hoe krijgt dat 
vorm in het directe instructiemodel?
Vervolgens bouwen we een gedifferentieerde leesles op.  
Hoe kan ik als leerkracht effectief modelen en hoe kan ik 
“expertleerlingen” inzetten tijdens de les.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 3 bijeenkomsten van 3 uur, zie website.
Organisatie :  CED-groep, in opdracht van Thomas More 

Academie
Trainer : Ernst Keijsers
Prijs : € 550,-
SBU : 9 uur
Afronding : certificaat CED-groep
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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 21e-eeuw 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 leer lingen tot leven kunt laten komen!

Doel
Leer een effectieve en boeiende begrijpend leesles te geven:
- Leer over de werkwijze van Close Reading;
-  Gebruik activerende werkvormen om leerlingen met tekst 

aan de slag te laten gaan;
-  Ontwerp zelf lessen bij een verhalende tekst, informatieve 

tekst en andere tekstsoorten, waarmee je direct in de  
klas mee aan de slag kunt.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen 
waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. Deze 
inhoud wordt in drie sessies steeds verder doorgrond door je 
leerlingen; per sessie duiken zij steeds dieper de tekst in. 

Ze gaan hierbij op een actieve manier aan de slag met de 
tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monito-
ren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren 

zijn belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.  
Teksten komen op deze manier tot leven.

We gaan eerst kijken wat er allemaal een rol speelt bij begrij-
pend lezen. Vervolgens maken we kennis met Close Reading 
en gaan dit in drie bijeenkomsten steeds verder uitdiepen. 
Hoe zien de verschillende sessies eruit, hoe pas je dit toe bij 
diverse tekstsoorten, waar vind je rijke, complexe teksten? 
Hoe model en differentieer je en welke werkvormen zijn  
effectief? In elke bijeenkomst wordt tijd ingepland om samen 
lessen voor te bereiden, zodat het geleerde meteen toegepast 
kan worden in de praktijk.

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.
Je krijgt het boek ‘Close Reading, werken aan dieper  
tekstbegrip’ van Diane Lapp e.a. bij de cursus cadeau.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 3 bijeenkomsten van 3 uur. Zie website.
Organisatie :  Expertis, in opdracht van Thomas More Academie
Trainer : Karin Versloot
Prijs : € 450,-
SBU : totaal 9 uur
Afronding : certificaat

Bijzonderheden: Karin Versloot heeft 15 jaar als leerkracht  
in het primair onderwijs gewerkt en is inmiddels onderwijs-
adviseur bij Expertis. Ze helpt scholen bij het verbeteren  
van hun technisch- en begrijpend leesonderwijs, bij het  
creëren van een rijke taalomgeving en met de implementatie 
van Close Reading.
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48. Technisch lezen in een doorlopende lijn

94

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!

Doel
Met welke methode je op school ook werkt, de inhoud sluit 
aan bij jouw praktijksituatie.
-  Doe kennis op van alle facetten die een rol spelen  

bij het leren lezen;
-  Formuleer concrete actiepunten waarmee je op jouw 

school aan de slag wil gaan om het leesonderwijs  
te verbeteren;

-  Je hebt handvatten om je actiepunten op te pakken.

Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders, taalcoördinatoren,  
schoolleiders.

Inhoud
Tijdens deze cursus word je meegenomen in de doorlopende 
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 leesonderwijs. 

Hierbij wordt de link gelegd met tekstbegrip. Verder krijg je 
antwoord op de vraag wat de rol is van leesmotivatie, het 
belang van boek promotie en bespreken we onderwijskundig 
leiderschap in relatie tot het leren lezen.

Wetenschappelijke inzichten en de praktijk worden continu 
met elkaar verbonden. Zodat je er morgen in de klas gelijk 
mee aan de slag kan gaan. maar ook je collega’s kunt inspire-
ren en het gesprek schoolbreed aan kunt gaan. Je wordt 
actief bij de bijeenkomsten betrokken: er zijn overlegmomen-
ten, je maakt actief aantekeningen en transfer naar je eigen 
praktijksituatie staat altijd centraal.
Je ontvangt het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ 
van Marita Eskes bij deze cursus cadeau.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  29-11-2021, 24-01-2022, 28-03-2022 van  

19:00-21:00 uur
Organisatie :  Expertis, in opdracht van Thomas More Academie
Trainer : Marita Eskes
Prijs : € 490,-
SBU : totaal 9 uur, waarvan 6 uur contacttijd
Afronding : certificaat

Bijzonderheden: Marita Eskes werkt als senior onderwijs-
adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in 
het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator en 
remedial teacher. Marita schreef het boek Technisch lezen  
in een doorlopende lijn, verscheen in Nieuwsuur en mocht  
aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer 
om in gesprek te gaan over de dalende leesvaardigheid in  
Nederland. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en 
werken aan gelijke kansen in het onderwijs.  

‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn’.
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49. Burgerschap, wat moeten we ermee?
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De school als oefenplaats voor  
democratisch samenleven.

Hoe gaan (collega) leerkrachten om met gebeurtenissen  
die de democratie onder druk zetten? En met de eisen 
omtrent burgerschapsvorming op school? 

In hoeverre bespreken we geloofskwesties en maatschappe-
lijke controverses met elkaar, of in de klas? En hoe zit dat met 
complottheorieën, vooroordelen en onderbuikgevoelens?  
Hoe komen we van waarden tot normen en een pedagogische 
visie? Hoe urgent is het om hier op school met regelmaat 
ruimte voor te creëren? Hoe doe je dat in overvolle school-
weken? Deze cursus biedt genoeg ruimte om de uiteen-
lopende ervaringen van jou als deelnemer te onderzoeken.  
Dit doen we in verschillende gespreksvormen, zodat dat je er 
direct ook op school op een professionele manier mee aan  
de slag kunt. Zowel met de leerlingen, als met collega’s.

Doel
Creëer oefenplaatsen voor democratisch samenleven binnen je 
school. Niet alleen voor leerlingen, maar ook binnen het team.

Doelgroep
Leerkrachten en intern begeleiders.

Inhoud
In deze cursus leer je hoe je binnen de school oefenplaatsen 
creëert voor democratisch samenleven. Je leert hoe je  
collega’s en leerlingen kunt helpen:
-  een onderzoekende houding aan te nemen, waarbij het 

stellen van vragen en nauwkeurig naar elkaar luisteren  
centraal staat; 

-  te reflecteren op hun ervaringen, oordelen en keuzes;
-  zich te verplaatsen in de ander en elkaar te erkennen als 

gelijkwaardig;
-  hoe ze geschillen en verschillen op een constructieve 

manier kunnen bespreken;
-  hoe ze kunnen bemiddelen bij kleine incidenten én hoe ze 

conflicten vreedzaam kunnen oplossen.

Na afronding van deze cursus kun je ook goede gesprekken 
faciliteren in het team; je leert een socratische houding aan  
te nemen en grondig te reflecteren op concrete ervaringen, 
o.a. in pedagogische gesprekken.
Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische 
opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenis-
volle vragen en werkt aan de benodigde vaardigheden voor 
gespreksleiders. Je leert de diverse gespreksvormen toe te 
passen binnen verschillende contexten.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  5 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag. 

Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Rudolf Kampers, Pieter Boshuizen en  

Erik van Kerkhoff
Prijs : € 595-
SBU : 30 uur, waarvan 15 uur contacttijd
Afronding :  certificaat. Thomas More Flex  

t.w.v. 15 uur contacttijd, 30 SBU totaal.

Bijzonderheden: Lees in het artikel ‘Socrates in de klas’, in 
maart 2020 gepubliceerd door het Nivoz (https://nivoz.nl/nl/
socrates-in-de-klas), meer over de trainers en hun doelen  
met deze training. Onze artikels in onderwijsblad ZorgPrimair 
(december 2020) over pedagogische gespreksvoering en  
over de studiedag ‘maatschappelijk controversiële kwesties’ 
verhelderen deze cursus. Je kunt deze artikelen ook opvragen 
via pro@thomasmorehs.nl.
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50.  Onderzoekend en ontwerpend leren bij  
het oudere kind (W&T)
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Bereid je leerlingen voor op de maatschappij door 
onderzoekend en ontwerpend leren.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) is een manier van 
lesgeven waarbij het initiatief bij de leerlingen ligt. Dat klinkt 
eenvoudig, maar voor een echte leerkracht is het durven  
loslaten vaak een uitdaging. Deze cursus leert je hoe je dat 
doet en laat je direct zien hoe verrijkend het werkt in de klas!

Doel
Geef inspirerende lessen aan je leerlingen door middel van OOL:
- Je kent de meerwaarde van onderzoekend leren;
-  Het kost je geen moeite meer om de didactiek in je lessen 

te verwerken;
-  Je durft los te laten en het initiatief bij de leerlingen te 

leggen tijdens het werkproces;
-  Je weet aan welke vaardigheden je leerlingen werken  

tijdens onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en je kunt 
hen daardoor gericht begeleiden in hun ontwikkeling.

Doelgroep
Leerkrachten midden- en bovenbouw.

Inhoud
 Als deelnemer ga je zelf ervaren wat het is om je kennis en 
vaardigheden te vergroten door middel van onderzoek.  
Vanuit deze ervaring en gedrevenheid word je getraind in  
het maken van een methodeles op een onderzoekende of  
ontwerpende manier. Je krijgt de opdracht om lessen vanuit 
verschillende methodes mee te nemen en deze om te vormen 
tot een OOL-les. De door jou ontworpen lessen voer je in je 
eigen klas uit, in de weken tijdens de cursus. De resultaten leg 
je vast in de vorm van een presentatie.

 We delen voortdurend ervaringen en werken toe naar het  
ontwikkelen van een project waarbij meerdere vakgebieden 
geïntegreerd zijn. 21e-eeuwse vaardigheden worden hierin 
gecombineerd met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

Gedurende de cursus verzamel je inhouden, werkvormen en 
vaardigheden die in het thema aan de orde kunnen komen. 
Natuurlijk voer je het door jou ontwikkelde thema in je eigen 
klas uit. Het ontwikkelen van een project draagt eraan bij  
dat de didactiek gemakkelijker toepasbaar wordt bij andere 
projecten. De lessen en thema’s die door de deelnemers zijn 
gemaakt en uitgevoerd, presenteren we aan elkaar tijdens  
de laatste bijeenkomst.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  4 bijeenkomsten op donderdag van  

15:30-18:30 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs : € 475,- daarnaast € 50,- materiaalkosten
SBU : totaal 36 uur, waarvan 12 uur contacttijd
Afronding :  korte presentatie na iedere les van eigen 

ervaring uit de praktijk. Portfolio van zelf 
ontworpen OOL-lessen voor in eigen lespraktijk.
Thomas More Flex t.w.v. 12 uur contacttijd,  
36 SBU totaal.
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51.  Onderzoekend en ontwerpend spelen  
groep 3-4
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In de kleutergroepen leren kinderen door te spelen. In groep 
3 lijkt dat ineens zomaar voorbij te zijn. Is dat voor alle 
vakken wel een wenselijke ontwikkeling? Kinderen ontwikke
len zich op alle leeftijden door spel. Maar als leerkracht heb 
je een doel waaraan je wilt en moet voldoen. Je wil dat jouw 
leerlingen zich in alle kennisgebieden ontwikkelen. 

Door spel doelgericht in te zetten kan zelfs een meerwaarde 
voor de leerlingen worden gerealiseerd. Dit kan vanuit  
onderzoekend en ontwerpend spelen, richting onderzoekend 
en ontwerpend leren.

Doel
Onderzoekend en ontwerpend spelen voorziet in jouw 
behoefte om van spelend leren in groep 1-2 naar  
onder zoekend en ontwerpen leren in groep 3-4 te komen:
-  Je kent de onderdelen van onderzoekend en ontwerpend 

spelen;
-  Regelmatig zet je deze in in jouw groep 3 en/of 4;
-  Je weet welke vaardigheden kinderen ontwikkelen dankzij 

onderzoekend en ontwerpend spelen en leren.

Doelgroep
Leerkrachten groep 3 en/of 4.

Inhoud
In deze training leer je hoe je thema’s uit de zaakvakken door 
middel van onderzoekend en ontwerpend spelen kunt  
benaderen en behandelen in de klas. We doen dit op een 
natuurlijke manier. We laten de leerlingen op een onderzoeks-
matige manier aan de slag gaan met de inhoud.

Je gaat zelf lessen ontwerpen die aansluiten bij deze manier 
van lesgeven en deze uittesten in je eigen klas. We wisselen 
ervaringen uit en je presenteert je zelf ontworpen lessen in de 
groep. Na het volgen van deze cursus heb je een portfolio 
opgebouwd van zelf ontworpen OOL-lessen die je direct kunt 
inzetten in je eigen lespraktijk.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  4 bijeenkomsten op donderdag van  

15:30-18:30 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs : € 395,- daarnaast € 80,- materiaalkosten
SBU : totaal 36 uur, waarvan 12 uur contacttijd
Afronding :  korte presentatie na iedere les van eigen 

ervaring uit de praktijk. Portfolio van ontworpen 
OOL-lessen voor in eigen lespraktijk.  
Thomas More Flex t.w.v. 12 uur contacttijd,  
36 SBU totaal.
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52. Post-hbo opleiding Specialist Onderwijs in omgeving
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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 kinde
ren weloverwogen en verstandig mee willen leren omgaan: 
kritisch, positief en oplossingsgericht.

Doel
Tijdens deze opleiding ontwikkel jij je tot Specialist Onderwijs 
in omgeving:
-  Je zet de uitdagingen vanuit de maatschappij in in je  

eigen onderwijs;
-  Op vragen en uitdagingen uit de (school) omgeving pas je 

Onderzoekend en ontwerpend leren toe;
-  Je laat je leerlingen op een positieve manier nadenken 

over duurzaamheidsvraagstukken van nu en de toekomst;
-  Door middel van onderzoekend en ontwerpend onderwijs 

train jij leerlingen in de 21e-eeuwse vaardigheden;
-  Je begeleidt onderwijs in de schoolomgeving;
-  Je stimuleert de ontwikkeling van onderwijs in de omgeving 

op jouw school en brengt lijn in het programma.

Doelgroep
Leerkrachten die zich willen specialiseren in het ontwikkelen 
van betekenisvol onderwijs (module 1, 2 en 3).
Leerkrachten die in het verlengde hiervan ook hun collega’s 
willen stimuleren in de ontwikkeling van onderwijs in omge-
ving (module 4).

Inhoud
In deze opleiding gebruiken we de omgeving als plek van ont-
wikkeling en bron van kennis. Daarom ben je in staat onder-
wijs te ontwerpen waarin vakinhoud en doelen geïntegreerd 
aan bod komen. Ook wordt de intrinsieke motivatie van kinde-
ren aangesproken. Zij leren essentiële skills voor de toekomst 
ontwikkelen (oplossend denkvermogen, creëren, ondernemen, 
samenwerken, presenteren, reflecteren).

Elke bijeenkomst start op locatie en wordt geïntroduceerd 
door middel van een praktijkbezoek. Daarna ontwerpen we 
een onderzoekende of ontwerpende activiteit die aansluit bij 
de locatie. Na verfijning kan deze opdracht direct in de prak-
tijk uitgevoerd worden. Ervaringen over de opzet en uitvoering 
van de opdracht worden teruggekoppeld en verbonden met 
het leereffect, motivatie, inspiratie, groei en beoordeling.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en externe locaties 
binnen en buiten

Lesdata :  17 woensdagmiddagen verdeeld over  
anderhalf jaar. Start september 2021.  
Zie website voor lesdata.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Erwin Groenenberg
Prijs : € 1.875,-
SBU : totaal 300 uur, waarvan 108 uur contacttijd
Afronding : diploma

Bijzonderheden: Om deze post-hbo opleiding te volgen  
dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor diploma,  
bij voorkeur pabo.
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53.  Post-hbo opleiding  
Rekencoördinator 

53.  a) Specialist  
Rekenonderwijs  
(module 1)

100

Met deze posthbo opleiding wordt je in 1 of 2 jaar tijd opge
leid tot Rekencoördinator 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 daarnaast ook de  
inhoudelijke kwaliteit, om zo het rekenenwiskundeonderwijs 
bij jou op school naar een hoger niveau te tillen.

Met dit doel als uitgangspunt, komen de volgende onder-
werpen aan bod:
- Onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid;
-  Het opstellen van een gefundeerd school-ontwikkelplan.
De post-hbo opleiding Rekencoördinator bestaat uit twee 
modules die ook apart van elkaar gevolg kunnen worden.  
Wanneer je beide modules succesvol hebt afgerond, ontvang 
je een landelijk erkend post-hbo diploma.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  5 woensdagmiddagen per module. Data per 

module, zie website. De modules kunnen 
tegelijkertijd worden gevolgd.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Madeleine Vliegenthart
Prijs : € 1.250,- per module incl. studiemateriaal
SBU :  300 uur totaal, waarvan 80 uur contacttijd.  

150 uur per module, waarvan 40 uur contacttijd.
Afronding :  bij het afronden van een losse module een 

certificaat, bij het afronden van beide modules 
het post-hbo diploma Rekencoördinator.  
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding 
dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor 
diploma, bij voorkeur pabo.

Tijdens de eerste module van de posthbo opleiding  
Reken coördinator, verdiep je je in de vakdidactiek  
rekenenwiskunde en professionele gecijferdheid. 

Je kunt je collega’s al tijdens je opleiding inspireren en  
begeleiden bij het vormgeven van het vak. De module wordt 
afgerond met een certificaat Reken specialist (module 1  
post-hbo opleiding Rekencoördinator).

Doelgroep
Leerkrachten die met plezier het vak rekenen-wiskunde geven 
en een specialisatiebehoefte hebben.
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53.  b) Rekencoördinator  
in de school  
(module 2)

101

In deze tweede module van de opleiding blijven gecijferdheid 
en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding. Maar  
er wordt ook steeds gekeken naar de relatie met collegiale 
consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar  
de ontwikkeling van de gehele school. 

Centrale vragen zijn: wat hebben mijn collega´s nodig om hun 
reken-onderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? 
Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor rekenen-wiskunde-
onderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om van vragen beantwoor-
den naar het verhogen van resultaat te komen? Hoe komen  
we als school tot een helder rekenen-wiskundebeleid?

Doelgroep
Leerkrachten die met plezier het vak  
rekenen-wiskunde geven en het  
rekenbeleid van de school naar een  
hoger niveau willen tillen.
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MASTERCLASS WERKPLAATS

56. Rekenateliers

55. Sterke rekenaars
Op het moment dat deze gids ter perse ging was het 

aanbod Sterke rekenaars nog niet volledig rond. 

Houd bij interesse onze website in de gaten, of neem contact  

op met pro@thomasmorehs.nl voor meer informatie.

54.  Masterclass zwakke  
rekenaars

102

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals

Inhoud
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 reken-
problemen en dyscalculie. Ook gaan we in op de vraag hoe je 
rekenzwakke leerlingen het beste kunt begeleiden. 

Hoe je haalbare doelen stelt voor deze leerlingen. En welke 
passende onderwijsvormen en rekendidactiek 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!

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 1 avondbijeenkomst van 2 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Madeleine Vliegenthart
Prijs : € 95,-
SBU : 2 uur
Afronding : n.v.t.

Geef je rekenvaardigheden een impuls! Zoek naar de juiste 
balans tussen functioneel rekenen en betekenisvol  
reken onderwijs. En leer op een laagdrempelige manier  
je reken onderwijs te verrijken, waardoor zowel jij als je  
leerlingen meer plezier in rekenen ervaren.

In onze rekenateliers ga je samen met experts je reken- en 
wiskundeonderwijs ontwerpen. Je ontwikkelt lessen die je 
direct de volgende dag in je eigen klas kunt uitvoeren. 
In de volgende bijeenkomst evalueren we het effect en de 
concrete resultaten en ga je opnieuw ontwerpend aan de slag.

Je leert je rekenonderwijs te verrijken vanuit de doelen van  
je methode. Dit doe je met kleine en grotere projecten,  
en rekenactiviteiten. Je kiest zelf waar je mee aan de slag wilt 
gaan. We zetten activerende en interactieve didactiek in. 
Daardoor zullen je leerlingen gemotiveerder aan de slag gaan 
en mag je een hoger rendement verwachten.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 3 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Madeleine Vliegenthart
Prijs : € 295,-
SBU : 15 uur, waarvan 9 uur contacttijd.
Afronding : certificaat
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57. Speel je mee?

104

Spelend leren met theaterimprovisatie groep 18

‘Play is our brain’s favorite way of learning’ (Diane Ackerman). 
Waarom doen we dan niet meer met spel in ons onderwijs? 
Spel zorgt voor verbinding, creativiteit en plezier. Door 
diverse spelvormen te integreren in je onderwijs, ontwikkel 
je meer dan vaardigheden alleen!

Doel
Leer hoe je eenvoudig en leuk het is om improvisatietheater 
toe te passen in je eigen klas:
- Doe inspiratie op om direct mee aan de slag te gaan;
-  Leer nieuwe energizers, groepsbinders en vakinhoudelijke 

spelvormen om je onderwijs speelser te maken.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
In de training ‘Speel je mee?’ gaan we actief aan de slag met 
spel en leren we door het gewoon te doen. We werken met 
veel spelvormen vanuit het improvisatietheater, die je direct 
kunt toepassen in je eigen groep. Je leert dat een spelvorm 
voor diverse doeleinden gebruikt kan worden en aangepast 
kan worden aan de situatie. Niet alleen energizers om de boel 
op te schudden, maar ook groepsbinders en vakinhoudelijke 
spelvormen.
Aan het einde van de training heb je een rugzak vol praktische 
spelvormen en tips om je onderwijs speelser te maken.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  2 woensdagmiddagen van 15:00-18:00 uur.  

Start november 2021. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Tessa Vugts
Prijs : € 225,-
SBU : 6 uur
Afronding : bewijs van deelname
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58. Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek

105

In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten 
die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek. Aan leer
krachten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
het culturele klimaat op school. Met de opleiding vakspecia
list muziek kun je die leerkracht worden. 

Deze opleiding is een uniek samenwerkingsverband tussen 
Thomas More Hogeschool, Codarts, Inholland en Hogeschool 
Rotterdam.

Doel
Ga aan de slag als vakspecialist muziek!
-  Oefen het vak muziekspecialist uit op je eigen school,  

of bovenschools;
-  Geef gevarieerde muzieklessen aan alle groepen op  

de basisschool;
-  Stippel zelfstandig leerlijnen voor muziekonderwijs uit;
-  Je hebt je visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt 

verantwoorden waarom het vak muziek binnen het regulier 
onderwijs thuis hoort;

-  Gebruik je kennis en vaardigheden om teams te helpen om 
muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen.

Doelgroep
Leerkrachten die affiniteit hebben met muziek en cultuur.

Inhoud
Je begint het traject met een intakegesprek. Hierin brengen we 
jouw beginsituatie in kaart en stellen we een studieplan op.
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 uitwisseling en theore-
tische input. Een gezamenlijk practicum is bijvoorbeeld vocale 
training, instrumentale training in samenspel, of uitwisseling 
van eigen materialen.

Tijdens de opleiding worden gastlessen verzorgd door  
educatieve partners uit Rotterdam, zoals Zangexpress, 
Winstons Muziekschool en de SKVR.
Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) 
noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt.  
De collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk-  
en ervaringsniveau. Zij zijn werkzaam in het basisonderwijs  
of speciaal onderwijs.

Locatie :  Thomas More Hogeschool, Codarts, InHolland, 
Hogeschool Rotterdam

Lesdata :  16 bijeenkomsten op dinsdagavond van  
18:00-21:00 uur. Intake november 2021,  
Start opleiding januari 2022. Zie voor lesdata  
de website.

Organisatie :  Thomas More Academie, in samenwerking met 
Rotterdams Conservatorium Codarts, InHolland 
en Hogeschool Rotterdam.

Trainer : Roeland Vrolijk
Prijs : € 2.100,-
SBU : 200 uur, waarvan 55 uur contacttijd
Afronding : landelijk erkend diploma.

Bijzonderheden: om deel te nemen aan deze opleiding  
dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor diploma,  
bij voorkeur pabo of conservatorium.
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59. Muziek en kleuters
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De waarde van muziek laat zich niet beschrijven.  
Je moet het beleven!

Doel
Je leert muzikaal didactische vaardigheden aan en krijgt 
nieuwe lesideeën muziek te maken met kleuters.

Doelgroep
leerkrachten onderbouw, pedagogisch medewerkers en  
peuterleidsters

Tijdens deze cursus ga je werken aan twee perspectieven: 
muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van lesideeën 
met kleuters. 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 kleuters 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.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 3 avondbijeenkomsten van 3 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Bernadette Evers
Prijs :  € 395,- inclusief literatuur en vele bruikbare 

audiofragmenten
SBU : 10 uur, waarvan 9 uur contacttijd
Afronding : certificaat
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60. Muziek maken met kinderen in groep 5 t/m 8
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De waarde van muziek laat zich niet beschrijven.  
Je moet het beleven!

Doel
Je leert muzikaal didactische vaardigheden aan en  
krijgt nieuwe lesideeën muziek te maken met kinderen  
in groep 5 t/m 8.

Doelgroep
Leerkrachten in de bovenbouw.

Inhoud
Tijdens deze cursus ga je werken aan twee perspectieven: 
muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van lesideeën 
met kinderen in de bovenbouw.

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.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 3 avondbijeenkomsten van 2,5 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Bernadette Evers
Prijs :  € 350,- inclusief literatuur en vele bruikbare 

audiofragmenten
SBU : 9 uur, waarvan 7,5 uur contacttijd
Afronding : certificaat



Deel 2 | Open inschrijving | C | Onder wijs ontwerpen

IDENTITEIT

CURSUS

61. Akte Godsdienst en levensbeschouwing
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Als je werkt op een katholieke basisschool moet je  
in veel gevallen beschikken over de akte godsdienst/ 
levens beschouwing voor het Nederlandse Katholieke  
basisonderwijs.

Doel
Met deze cursus behaal je je Akte Godsdienst en  
Levensbeschouwing (GoLev).

Doelgroep
Leerkrachten

Inhoud
Tijdens deze cursus leer je kennis en vaardigheden aan van  
de vakdidactiek GoLev. Je leert de concepten transcendentie, 
contingentie en traditie toe te passen. Je verdiept je in 
vakliteratuur en leert de verbinding te leggen met je eigen 
onderwijspraktijk.

Daarnaast verdiep je je in je eigen en de christelijke 
spiritualiteit. Je ontwikkelt je eigen visie op het vak  
GoLev en de katholieke identiteit van een school.
Tenslotte leer je theologiseren met kinderen.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  9 bijeenkomsten op donderdagmiddag van  

16:00-18:00 uur. Kloosterbezoek in februari 2022, 
voor lesdata zie website.

Organisatie : Thomas More Academie i.s.m. RVKO
Trainer : Jos van den Brand en Erik van Kerkhoff
Prijs :  € 750,- inclusief literatuur en kloosterbezoek. 

Bovenschools bekostigd door de RVKO
SBU : 224 uur, waarvan 44 uur contacttijd
Afronding : Akte Godsdienst en Levensbeschouwing
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JONGE KIND
Over spelend leren en zicht op ontwikkeling  

van jonge kinderen.

111
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62.  Post-hbo opleiding  
Jonge kind specialist

112

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

Doel
Word specialist jonge kind en til het onderwijs aan  
het jonge kind bij jou op school naar een hoger plan:
-   Leer beargumenteerd onderwijsaanbod voor  

het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in  
de praktijk, vanuit een onderbouwde visie met 
betrekking tot het jonge kind;

 -  Ken de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van 
het jonge kind te observeren en te registreren is;

 -  Op grond van de signalering ben je in staat om  
een beredeneerd onderwijsaanbod samen te  
stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch- 
didactische aanpak van het jonge kind; 

 -  Door het opzetten van een lerend netwerk ben  
je in staat om met jouw onderbouwteam het leren 
vanuit spel binnen de school te realiseren.

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten.
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Inhoud
Tijdens deze opleiding krijg je een breed pallet aan kennis, 
waarbij je van en met elkaar leert. De doelstellingen van  
de opleiding zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge 
kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en  
het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind 
(2012). Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende 
onderwerpen:
- Visies op onderwijs aan het jonge kind;
-  Beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedago-

gisch- didactische benadering van het jonge kind;
-  Observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen 

in relatie tot de specifieke pedagogisch-didactische  
benadering van het jonge kind;

-  Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling 
van het jonge kind.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is werken in leer-
teams. Daarbij kiest elk leerteam een thema voor onderzoek 
en verdieping zoals:
- Sociale media en kleuters;
-  Creativiteit/muziek;
-  Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling;
-  Wereldoriëntatie;
-  Wetenschap en techniek.

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in 
het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. De leer-
teams presenteren de eindresultaten van het onderzoek en de 
verdieping aan elkaar, waardoor kennisoverdracht plaatsvindt.
Het unieke aan deze post-hbo opleiding jonge kind specialist, 
is dat er waardevolle gastlessen worden gegeven door experts 
uit het vakgebied. We gaan intensief het dialoog aan met 
elkaar over de theorie en blijven voortdurend vertalingen 
maken naar de eigen lespraktijk.

Locatie :  Thomas More Hogeschool en deelnemende 
scholen

Lesdata :  9 woensdagen van 13:00-20:30 uur, exclusief 
Intake-assessment en eindassessment.  
Start september 2021. Voor lesdata zie website.

Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Marjan Groenewegen, Brenda van der Meer, 

gastdocenten
Prijs : € 2.449,-
SBU : totaal 280 uur
Afronding : landelijk erkend diploma

Bijzonderheden: om aan deze opleiding deel te kunnen nemen 
heb je minimaal 3 jaar ervaring op een onderbouwgroep  
nodig (groep 0 t/m 3). Om deel te kunnen nemen aan deze 
opleiding dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor 
diploma, bij voorkeur pabo.

Wil je als team begeleiding bij de ontwikkeling van het jonge 
kind onderwijs in jullie school? Dan bieden we het Teamtraject 
Jonge Kind Vakmanschap aan (lees meer onder teamtrajecten).
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WAARDERING
Cursisten waardeerden deze opleiding met een 8,9.

“goede koppeling theorie en praktijk”
“meer geleerd over de motorische ontwikkeling”

“maakt mij enthousiast”
“te kort”

“enthousiaste docent”
“overzichtelijk gebracht”

“ik kijk anders naar kinderen nu”
“met deze kennis kan ik de ouders beter uitleggen  

welke problemen er zijn bij motoriek”
“filmbeelden maken alles duidelijk en herkenbaar”

CURSUS

63. Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar

114

In de leeftijd van 4 tot 8 jaar maken kinderen een enorme 
ontwikkeling door op sensomotorisch gebied. Dit geldt  
voor zowel de fijne als grove motorische ontwikkeling.  
Hoe begeleid je leerlingen zo goed mogelijk in deze fascine-
rende ontwikkeling?

Doel
Leer motorische ontwikkeling beter begrijpen, in de klas,  
op het schoolplein en in de gymzaal:
-  Je leert geobserveerd motorisch gedrag verklaren en 

daarop passende begeleiding te geven;
-  Daarbij hou je rekening met de individuele ontwikkeling  

van de leerlingen;
-  Je kunt met alle verworven kennis zelf activiteiten  

maken en werkvormen verzamelen;
-  Je weet op welke wijze je dit kunt aanbieden.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. Er komen verschillende vragen aan bod:
-  Met welke kennis en op welke wijze kan ik de motorische 

ontwikkeling observeren en verklaren?
-  Hoe kan ik vanuit de observaties en -kennis de leerlingen 

begeleiden in hun motorische ontwikkeling?
-  Met welke werkvormen/oefenvormen kan ik direct  

aan de slag?
-  Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan  

deze voorwaarden werken?
-  Hoe kan ik in de groep oefenstof inzetten ter bevordering 

van de motorische ontwikkeling?

In de derde bijeenkomst ga je praktisch aan de slag. Je gaat 
zelf werkvormen en oefeningen bedenken en ook op internet 
op zoek naar voorbeelden. Je ontwikkelt opdrachtkaarten 
voor de motorische ontwikkeling van je leerlingen.
Gekoppeld aan eerdere ervaringen en met deze kennis, kun je 
na het volgen van deze cursus je leerlingen beter begeleiden. 
Hierbij hou je rekening met het proces in de groep.
Deze cursus kan zowel door basisbekwame, vakbekwame leer-
krachten worden gevolgd en is ook bedoeld voor specialisten 
die kennis willen ophalen en actualiseren.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  3 bijeenkomsten op dinsdag van 18:30-21:30 uur. 

Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Liesbeth van Det
Prijs : € 375,-, ex. € 20,- materiaalkosten
SBU : 10 uur, waarvan 9 uur contacttijd
Afronding : certificaat
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CURSUS

64.  Fijnmotorische ontwikkeling:  
van voorwaarden tot schrijven

117

De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt zich 
gedurende de basisschool. Steeds vaker constateren leer-
krachten in groep 1 tot en met 4 dat de fijne motoriek zich 
slecht ontwikkelt. Dit hangt samen met de schrijfmotoriek.

Doel
Ga dieper in op de fijnmotorische ontwikkeling van het jonge 
kind. Vind oplossingen om via spelen leren bij te dragen aan 
de fijnmotorische ontwikkeling!

Doelgroep
Leerkrachten.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:
-  Met welke kennis kan ik de fijnmotorische ontwikkeling 

verklaren?;
-  Hoe kan ik leerlingen begeleiden in hun fijnmotorische 

ontwikkeling vanuit observaties en kennis?;
-  Welke rol hebben rijping en omgeving op de fijnmotorische 

ontwikkeling?;
-  Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze 

voorwaarden werken?;
-  Welke pengrepen zijn toegestaan en hoe kan ik kinderen 

stimuleren de juiste pengreep te gebruiken?;
-  Welke oefeningen kan ik inzetten om de fijnmotorische 

ontwikkeling/schrijf- en tekenontwikkeling te bevorderen?;
-  Op welke wijze kan spelend leren bijdragen aan de 

fijnmotorische ontwikkeling?

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  2 bijeenkomsten op woensdag van  

14:00-17:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Liesbeth van Det en Jowina Roelevink
Prijs : € 275,-
SBU : 6 uur
Afronding : bewijs van deelname

Bijzonderheden: deze cursus sluit goed aan bij de cursus 
‘Motorische kenmerken van het jonge kind’ maar kan ook apart 
gevolgd worden.
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WAARDERING
“Heel praktijkgericht, daardoor direct  

toepasbaar in mijn werk”
“Stof mooi aangepast op vragen uit de groep”

“Ik heb geleerd om bewust over spelen 
na te denken en het op een vernieuwende manier  

toe te gaan passen”

CURSUS

65. Beredeneerd spelen in de onderbouw

118

Spelen is het recept tot leren en jij? Jij bent de kok!
Door de juiste ingrediënten toe te voegen en aan te bieden 
krijg jij kinderen tot spelen. Jij hebt immers zelf het beste 
zicht op wat jouw kinderen in de groep nodig hebben en 
inspireert. Maar hoe doe je dat dan? En hoe weet je of het 
effect heeft gehad? Dat staat centraal tijdens deze training.

Doel
Ga al spelend en ontdekkend aan de slag in jouw groep:
-  Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen 

binnen het onderwijs aan het jonge kind;
-  Deze weet je in de praktijk vorm te geven en toe te passen;
-  Je sluit aan bij wat er leeft en speelt in de groep en zet dit 

altijd centraal.

Doelgroep
Leerkrachten in de onderbouw.

Inhoud
In de cursus gaan we op inspirerende en actieve wijze aan  
de slag met verschillende thema’s. Je kunt er de volgende dag 
direct mee aan de slag. Onderwerpen die tijdens de training 
aan de orde komen zijn:
- Cyclus van data, duiden, doelen, doen;
-  Effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling 

waarin spelend leren centraal staat;
-  Efficiënt werken in hoeken;
-  Spelontwikkeling van het jonge kind;
-  (Mee) spelen: wat is jouw rol?;
-  Observeren en duiden van observaties;
-  Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen  

in jouw groep;
-  Inspirerende voorbeelden hoe je kinderen in je groep  

aan de slag kunt gaan.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  3 bijeenkomsten van 3 uur op woensdag  

van 15:00-18:00 uur
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Sandra van Huet en Sandra Kramer
Prijs : € 375,-
SBU : 12 uur, waarvan 9 uur contacttijd
Afronding : certificaat
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CURSUS

66. Spelend leren met een ontwikkelvoorsprong

119

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!

Doel
Leer ontwikkelvoorsprong signaleren en weet hoe je hier  
het beste mee om kunt gaan in de klas.

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten en IB-ers.

Inhoud
Theorie en praktijk worden samengebracht. We bespreken 
wat er komt kijken bij signaleren van een ontwikkelingsvoor-
sprong. Waar houd je rekening mee bij oudercommunicatie? 
En we leren je hoe het werkt met de overgang naar groep 3  
en de lesstof van groep 3. Je kiest een maatje om elkaar te 
stimuleren en mee samen te werken tussen de bijeenkomsten.

Je verdiept en verrijkt activiteiten tijdens het spel. Je werkt 
ze uit, passend bij het thema waarmee je werkt. Zelfstudie is 
afhankelijk van hoe enthousiast je aan de slag gaat om het-
geen je gehoord en uitgewerkt hebt te implementeren tijdens 
je dagelijkse werkzaamheden in de klas.
We presenteren de uitgewerkte activiteiten aan elkaar om  
te inspireren en geïnspireerd te worden.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  4 bijeenkomsten van 2 uur op donderdag  

van 18:00-20:00 uur
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Lia Keijzer en Sandra Kramer
Prijs : € 375,-
SBU : 12 uur, waarvan 8 uur contacttijd
Afronding : certificaat
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TA ALONT WIKKELING

WAARDERING
Cursisten waardeerden deze cursus 

gemiddeld met een 8.
“Een zinvolle, interessante cursus.”

“Heel bruikbaar in de praktijk!”
 “Het is een inspirerende cursus waarbij je gelijk  

de theorie in praktijk kan brengen!”

CURSUS

67.  Taal in beweging:  
taalontwikkeling jonge kind

121

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 taaldenk
ontwikkeling.  

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

Doel
Ontwerp taalonderwijs voor het jonge kind, waarbij je hun 
drang om te bewegen inzet.

Doelgroep
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijs-
assistenten.

Inhoud
-  Je leert de theoretische achtergronden van  

taal ontwikkeling bij jonge kinderen;
-  Stimuleer gespreksvaardigheid, zodat je die kunt  

toepassen om het taal-denken te versterken;
-  Je leert taalproblematiek bij jonge kinderen te signaleren.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  najaar 2021, 3 bijeenkomsten donderdag van 

17:00-20:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Jannette Prins
Prijs : € 395,-
SBU : 15 uur, waarvan 9 uur contacttijd
Afronding :  certificaat. Thomas More Flex  

t.w.v. 9 uur contacttijd, 15 SBU totaal
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Voor de ontwikkeling van coachvaardigheden  
ten behoeve van de begeleiding van leraren in opleiding   
en collega’s in de school.

SAMEN OPLEIDEN  
& COACHEN

123
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CURSUS

68. Coachend begeleiden (basis)

124

Wil je iets betekenen in de ontwikkeling van (jong) volwas
senen 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.

Doel
Wees van betekenis voor het samen opleiden en coach  
studenten naar het beroep van leerkracht!
- Werk met het continuüm van begeleiden naar coachen;
-  Je hebt inzicht in de meetlat van de opleiding;
- �Ontwikkel�coachende�vaardigheden�en�krijg�inzicht�in� 

de coachingscyclus;
-  Je kunt adequate feedback geven.

Doelgroep
Leerkrachten.

Inhoud
Tijdens�deze�basiscursus�besteden�we�aandacht�aan�jouw�
coachings- en begeleidingsvaardigheden. De afwisselende en 
(inter) actieve werkvormen nodigen ertoe uit deze vaardig-
heden 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 feedback en belemmerende  
factoren�bij�begeleiden�en�beoordelen�aan�bod.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :��3�bijeenkomsten�van�2,5�uur�op�woensdag� 

van 14:30-17:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Barend de Jong, Karin Wilmer en Henriëtte Toma
Prijs� :��€�325,-.�Deze�cursus�wordt�bekostigd�vanuit� 

de subsidie Opleidingsschool voor convenant-
deelnemers.

SBU� :�9�uur,�waarvan�7,5�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat

WAARDERING
“Veel praktijkoefening, afwisselende  

opdrachten en actief.”
“Zeer professionele en enthousiaste trainer.”

“Ik heb nu veel meer handvatten om  
een student te begeleiden.”

“Mijn coachende houding richting kinderen 
en ouders is ook verbeterd, ook daarvoor was deze 

cursus van grote waarde”.
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CURSUS

69. Coachend begeleiden (verdieping)

125

De authentieke coach

Ontdek hoe je eigen levensverhaal van invloed is op jouw 
manier van coachen. Maak kennis met verschillende  
theorieën, technieken en modellen die je helpen om het  
coachingsproces vorm te geven. Verdiep je coachings
vaardigheden en zet ze in bij studenten, (startende)  
collega’s, ouders en kinderen.

Doel
Vaardigheidsdoelen:
-  Ontwikkel een breed repertoire van communicatieve en 

coachende vaardigheden;
- �Leer�verschillende�manieren�van�communicatie�bij�anderen�

herkennen�en�begrijpen.

Inhoudelijke doelen;
- �Krijg�kennis�de�succesfactoren�van�coaching�en� 

weet�hoe�je�deze�inzet;
-  Ken verschillende theorieën en methodieken en  

weet�hoe�je�deze�inzet;
-  Ken de ethische aspecten die een rol spelen in  

het coaching proces.

Reflectieve doelen;
- �Verdiep�je�zelfkennis,�inzicht�en�bewustzijn�t.a.v.� 

je�persoonlijke�biografie�en�het�functioneren�als�coach;
- �Neem�je�coachings-�en�begeleidingsvaardigheden�onder� 

de�loep�en�stel�je�die�bij�door�middel�van�zelfreflectie.

Doelgroep
Leerkrachten en schoolopleiders

Inhoud
Deze verdiepende coachingscursus heeft vooral aandacht 
voor�jouw�persoonlijke�ontwikkeling�als�coach.�Filmopnamen�
van coachgesprekken, ingebracht door de cursisten zelf, 
dragen�in�hoge�mate�bij�aan�je�ontwikkeling�tijdens�deze�
cursus. Je rondt de cursus af met een presentatie en een 
portfolio.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :��5�bijeenkomsten�van�3�uur�op�woensdag� 

van 14:30-17:30 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Joyce Poiesz
Prijs� :��€�650,-.�Deze�cursus�wordt�bekostigd�vanuit� 

de subsidie Opleidingsschool voor convenant-
deelnemers.

SBU� :�39�uur,�waarvan�15�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat

Bijzonderheden: om deel te kunnen nemen aan de verdiepings-
cursus�heb�je�de�basiscursus�gevolgd�of�een�cursus�van� 
vergelijkbaar�niveau.

WAARDERING
“Een zeer diepgaande en ook voor 

privé te gebruiken cursus, die je verder brengt in je 
professionele werkhouding richting studenten,  

collega’s en ook ouders”
“Mooi vervolg op de basiscursus, 

zéér leerzaam en direct te gebruiken in praktijk”
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OPLEIDING

70. Opleiding tot schoolopleider

127

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 duide
lijke plek op je school.

Doel
Maak�je�collega’s�enthousiast�voor�het�begeleiden�en�coachen�
van studenten en het leren van elkaar:
-  Geef de taak van schoolopleider vorm in het kader van 

Samen Opleiden;
-  Ontwikkel dit (verder) door op de eigen school;
-  Je kent van de bekwaamheidseisen waar de student in  

de�verschillende�leerjaren�aan�moet�voldoen�en�kan�heb�op�
basis daarvan beoordelen;

- �Bied�een�rijke�leeromgeving�in�de�praktijk;
-  Je kunt studenten en mentoren (en evt. startende  

leerkrachten) begeleiden en coachen;
- �Je�bent�in�staat�om�intervisie�bijeenkomsten�te� 

begeleiden.

Doelgroep
Leerkrachten.

Inhoud
Als�Schoolopleider�heb�je�een�intermediaire�rol�in�het� 
ontwikkelingsproces van de student. Je bent de link tussen  
de�praktijk�van�de�basisschool,�de�student,�de�mentor,� 
de pabo-opleider 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.

Coaching en intervisie maakt een substantieel deel uit van  
de opleiding. Aan de hand van artikelen volgen we de actuele 
ontwikkelingen over Samen Opleiden.
Je rondt de cursus af door middel van een presentatie en een 
portfolio.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :��7�bijeenkomsten�op�maandag�van� 

15:30-19:00�uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Sandra Driessens, Annemieke Borsboom
Prijs� :��€�950,-.�Deze�cursus�wordt�bekostigd�vanuit� 

de subsidie Opleidingsschool voor convenant-
deelnemers.

SBU� :�40�uur,�waarvan�21�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat

Bijzonderheden: om deel te nemen aan deze opleiding  
heb�je�de�basiscursus�gevolgd�of�een�cursus�van�vergelijkbaar�
niveau.
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CURSUS

71.  Leerkrachtcoach: coaching van leraren in  
een leren-werken traject

128

71. Collega’s die hun werk combineren met een opleiding 
hebben veel ballen hoog te houden. Ze zijn vaak al verant
woordelijk voor een hele groep, voeren oudergesprekken en 
houden de administratie op orde. 

Dat�is�een�hele�opgave�als�je�daarnaast�ook�in�opleiding�bent.�
De�leerkrachtcoach�gaat�met�deze�collega’s�aan�het�werk�op�
basis�van�hun�persoonlijke�behoefte.

Doel
Word leerkrachtcoach: de rots op de werkvloer voor  
zij-instromers�en�andere�onderwijsprofessionals�in�opleiding:
- Maak kennis met coachingsvaardigheden;
-  Ken het verschil tussen coachen en begeleiden;
-  Heb inzicht in leerprocessen en co-teaching;
-  Ken verschillende theorieën en methodieken en weet deze 

juist�in�te�zetten;
- �Wees�je�bewust�van�de�taak�en�de�rol�van�leerkrachtcoach.

Doelgroep
Leerkrachten en Intern begeleiders.

Inhoud
Deze�coachingscursus�heeft�vooral�aandacht�voor�jouw� 
ontwikkeling als leerkrachtcoach. Je maakt kennis met ver-
schillende�theorieën�en�technieken�die�helpend�zijn�om�het�
coachingsproces vorm te geven. Leer de coachingsvaardig-
heden�vanuit�co-teaching�en�reflectie�toe�te�passen.

Gesprekken�op�basis�van�casuïstiek,�door�jou�als�deelnemer�
zelf�ingebracht,�dragen�in�hoge�mate�bij�aan�je�ontwikkeling�
tijdens�deze�cursus.�Je�oefent�daarnaast�met�het�uitvoeren�
van�groepsbezoeken�en�rondt�de�cursus�af�met�een�reflectie-
verslag.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :�4�bijeenkomsten�van�3�uur.�Zie�website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Joyce Poiesz
Prijs� :�€�575,-
SBU� :�20�uur,�waarvan�12�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat
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INSPIRATIEBIJEENKOMST

72. Gun jezelf een coachmoment

130

Je hebt behoefte aan een sparringsmoment of loopt met een 
aantal vragen rond waar jij het antwoord nog niet van weet. 
Je zou graag meer tijd voor jezelf hebben, maar wanneer?
Je weet niet meer zo goed hoe jij je werkplezier kunt terug 
vinden; waarvoor doe jij het ook alweer allemaal?

Het�hoeven�geen�life-events�te�zijn�om�jezelf�de�ruimte�en�tijd�
te�gunnen�voor�een�coach.�Waar�het�ons�om�gaat�is�jouw�per-
soonlijke�leervraag.�Wij�zijn�er�om�je�op�weg�te�helpen.�Om�je�
veerkracht�terug�te�vinden,�zodat�je�de�vraagstukken�in�je�
werk�en�in�je�leven�progressief�aan�kunt�pakken.�Zo�kun�je�je�
kwaliteiten�weer�inzetten�en�genieten�van�wat�je�doet.

Doel
Coaching�biedt�vele�voordelen.�Je�kunt�bijvoorbeeld�snel�
resultaat boeken op de volgende vlakken:
- �Ervaar�minder�werkdruk�en�krijg�meer�balans�tussen�werk�

en privé;
- Ga�met�meer�plezier�naar�je�werk�en�voel�je�veerkrachtiger;
- �Onderken�je�persoonlijke�kwaliteiten�en�talenten�en�zet�

deze�in�om�jezelf�te�verbeteren;
- �Word�je�bewust�van�je�persoonlijke�motieven,�waarden�en�

gedragingen;
- �Onderzoek�vraagstukken�waar�je�mee�worstelt�en�los�ze�op;
-  Vind balans tussen spanning & ontspanning.

Doelgroep
Alle�onderwijsprofessionals.

WAARDERING
“Ik heb meer inzicht gekregen in mijn 

leiderschapskwaliteiten en hoe deze toe te passen 
in mijn werk. Ik ben geholpen om inzicht te krijgen 

in opvattingen van waaruit ik handel.  
Er zijn kritische vragen gesteld die niet altijd even 
makkelijk waren maar wel nodig waren om mezelf 

verder te kunnen ontwikkelen”.
“Ik heb handvaten gekregen om met 

het team effectief te kunnen werken, zodat we nu 
meer samen werken en meerdere teamleden  

zich verantwoordelijk voelen voor onze school.”
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Inhoud
Samen�stellen�we�een�focusplan�op.�Zodat�jij�zicht�krijgt�op�je�
persoonlijke�waarden,�overtuigingen�en�vaardigheden�en�deze�
kunt�benutten�voor�persoonlijke�en�professionele�groei.�
 
Stel een doelgericht actieplan op om tot verandering en  
verbetering�te�komen�en�maak�zo�een�stap�in�je�persoonlijke�
of professionele groei.
De�inhoud�van�het�aanbod�verschilt�en�is�altijd�volledig� 
afgestemd�op�jouw�behoefte.

Je�kunt�zelf�je�eigen�coachingspakket�samenstellen:
Aantal�bijeenkomsten:�2-4-6-8-meer
Online�of�offline?
Vaste�plek�of�wandelend?

Op�je�eigen�werkplek�of�liever�niet?
Opeenvolgend�of�verspreid�over�een�langere�periode?
Stuur�je�voorkeur�alvast�door�naar�pro@thomasmorehs.nl. 
We�nemen�dan�zo�snel�mogelijk�contact�met�je�op.

Locatie : op verzoek
Lesdata : op basis van offerte
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer :  Diverse. We passen de coach aan  

op�jouw�vraagstukken.
Prijs� :�op�basis�van�offerte
SBU : op basis van offerte
Afronding : n.v.t

WAARDERING
“Dankzij twee coachmomenten voel ik mij al 

zelfbewuster en heb ik meer zicht gekregen op wat 
ik écht graag wil doen en hoe ik dat het beste kan 

aanpakken. Door samen spannende gesprekken 
voor te bereiden voelde ik mij gesterkt om het ook 

daadwerkelijk te doen.”
“Ik heb geleerd vooral vragen te stellen 

en nog eens vragen te stellen. Nieuwsgierig te  
zijn naar de ander.”

“Dat ik zoveel kwaliteiten en talenten 
had en ook nog kan toepassen, dat wist ik niet.  

Vanuit een onzeker zelfbeeld heb ik meer 
zelfvertrouwen en tools gekregen en heb ik geleerd 

mijn gedachten te kunnen beïnvloeden.”
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CURSUS

73. Goed gestart met groepskracht voor zij-instromers

132

In deze werkplaats helpen wij jou als zijinstromer door de 
gouden weken aan het begin van het schooljaar heen!
Je staat vanaf dag 1 voor de groep. In eerste instantie onder 
begeleiding van een collega in de school. Maar juist in de 
eerste weken leg je de basis in het werken met je groep voor 
de rest van het jaar. 

Daarom�ga�je�tijdens�deze�werkplaats�op�zoek�naar�een� 
passende�en�goede�start�met�je�eigen�groep.
We�geven�je�krachtige�voorkennis�en�praktische�tools�om�je�
op�weg�te�helpen�bij�de�groepsvormingsprocessen�in�de�
eerste schoolweken.

Na een korte theoretische inleiding maken we een directe 
koppeling�met�jou�als�leerkracht.�En�via�jou�met�de�leerlingen,�
zodat�je�de�groep�in�beeld�krijgt.�Met�elkaar�verzamelen�we�
voorbeelden,�bekijken�we�tools�en�gaan�we�concreet�aan� 
de�slag.�Zo�kun�je�hier�direct�mee�verder�in�je�eigen�groep.

Door vanuit de kracht van kinderen te bouwen aan een posi-
tief�groepsklimaat,�leg�je�de�basis�voor�de�rest�van�het�jaar.� 
Je�stelt�zelf�een�bloeiplan�op;�jouw�persoonlijke�aanpak�vanuit�
de�positieve�psychologie.�Hiermee�begeleid�je�de�leerlingen�
naar�eigen�verantwoordelijkheid�voor�zichzelf�en�de�groep.� 
De kinderen maken de groep en de groep biedt weer de basis 
voor een positief leerklimaat.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata� :�1�x�2,5�uur�aan�het�einde�van�de�zomervakantie
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Divers
Prijs� :�€�195,-
SBU� :�2,5�uur
Afronding : n.v.t.
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74. De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is bedoeld 
voor scholen die willen investeren in het niveau van basis
vaardigheden en complexe vaardigheden van hun leerkrach
ten in de school. Denk hierbij aan differentiatie en actief 
inzetten op betrokkenheid van alle leerlingen in de groep. 

Om dit te bereiken is een taak in het leven geroepen:  
de interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om 
binnen�de�eigen�school�(bij�voorkeur�in�de�eigen�bouw)�de� 
leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter 
te worden in de didactische vaardigheden. In de opleiding 
staat het coachen van alle leerkrachten van de bouw centraal.

Doel
Interne schoolcoaches didactiek worden voldoende toegerust 
om binnen een school de leerkrachten te begeleiden en te 
coachen naar beheersing van de basisvaardigheden en op weg 
naar complexe vaardigheden.

Doelgroep
Excellente leerkrachten.

Inhoud
De�trainingen�worden�op�maat�aangeboden,�zoveel�mogelijk�
afgestemd�op�de�deelnemers�in�hun�schoolspecifieke�situatie.�
De basis van de training omvat:
-  Training 1: consultatie en informele feedback geven 

behandelen en oefenen;
- �Training�2:�diverse�vormen�van�coaching�(onder�andere�

lesson-study, directe coaching, co-teaching) ;
-  Training 3: formele feedback (inzicht en oefening vanuit 

diverse methodieken).
De�bijeenkomsten�zijn�opgebouwd�vanuit�de�principes�Leer�
het, Oefen het en Doe het.

De fase Doe het vindt plaats op de werkvloer. Onderdeel van 
de opleiding is de coaching van de interne coach didactiek  
op de eigen school. De trainer coacht de coach didactiek,  
op�maat.�Na�iedere�bijeenkomst�wordt�een�bezoek�van�een�
uur op de school van de didactische coach gepland.

Locatie : Bazalt
Lesdata : Zie website.
Organisatie : Bazalt, in opdracht van Thomas More Academie
Trainer : Carola Riemens
Prijs� :��€�2.380,-,�exclusief�materiaal�en�kilometerkosten�

voor de bezoeken op de school
SBU� :�120�uur,�waarvan�30�uur�contacttijd
Afronding� :�certificaat

Bijzonderheden: Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten 
die de didactische vaardigheden op basis- en complex niveau 
in zeer sterke mate beheersen. De zogeheten excellente 
medewerker,�die�in�staat�is�om�door�zijn/haar�rol�in�het�team�
collega’s�verder�te�helpen�en�een�analyse�van�deze�vaardig-
heden op schoolniveau kan maken. Onderdeel van de selectie-
procedure is een bezoek en gesprek op de werkvloer met de 
trainer van Bazalt.

WAARDERING

Deze opleiding wordt door cursisten  
beoordeeld met een 8,7.
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75.  Post-hbo opleiding Specialist innovatie  
en digitale didactiek
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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 post-hbo opleiding echt iets voor jou!  

Doel
Word specialist innovatie en digitale didactiek bij jou  
op school:
-  Specialiseer je in moderne media en leer collega’s en 

leerlingen hier over;
-  Integreer technologie en media in je dagelijks onderwijs;
-  Geef onderwijs op basis van talenten, gepersonaliseerd 

leren en eigenaarschap;
-  Herken veranderprocessen en leer deze te sturen  

in de school;
-  Versterk didactisch handelen binnen (vaardigheden) 

onderwijs;
-  Deel kennis en inspireer collega’s over innovatie  

en digitale media;
-  Denk mee op beleidsniveau in je school en ontwikkel  

een langetermijnvisie op dit vlak.

Doelgroep 
Leerkrachten, ICT coördinatoren en Skillslab leerkrachten.

Inhoud
Kennis van digitale didactiek is onmisbaar gebleken tijdens 
covid-19. Online lesgeven brengt veel uitdagingen maar  
ook geweldige kansen met zich mee. En nooit eerder zijn we  
zo op de feiten gedrukt als het afgelopen jaar!

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 het team. 
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Het is aan jou om hen vanuit jouw rol als Specialist te motive-
ren voor innovatie en digitale didactiek door het hen te laten 
ervaren.

Enkele thema’s die behandeld zullen worden zijn maakonder-
wijs, gamification, serious gaming, webtools, online samen-
werken, etc. Continu leggen we de link tussen de theorie en 
jouw onderwijspraktijk.

Het unieke aan deze opleiding is de persoonlijke benadering 
van je leertraject. Binnen het raamwerk van de opleiding 
bepaal je zelf waarin je je wilt specialiseren. Je formuleert een 
probleemstelling 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 
praktijkonderzoek en aan de hand van je leeruitkomsten sluit 
je de opleiding af. 

De opleiding wordt enorm verrijkt door de input van verschil-
lende gastdocenten uit de praktijk, het (educatieve) bedrijfs-
leven en oud-studenten.
Inhoud lessen in willekeurige volgorde nog (moet nog overleg 
plaatsvinden met de i-minor) : 

Locatie : Thomas More Hogeschool en externe locaties
Lesdata :  11 bijeenkomsten op woensdag 16:00-19:30 uur 

intake in juni. Zie voor lesdata de website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Diana Molenschot en Elco Wareman
Prijs : € 2.249,-
SBU : 300 uur, waarvan 40 uur contacttijd
Afronding : diploma

Bijzonderheden: eigen laptop, tablet of Chromebook is een 
must voor deze opleiding. Om deel te kunnen nemen aan  
deze post-hbo opleiding dien je in het bezit te zijn van een 
hbo-bachelor diploma, bij voorkeur pabo. 
Meegaan met de Studiereis BETT met de i-minor van TMH 
behoort tot de mogelijkheden. We raden aan de opleiding 
samen met een collega te volgen in verband met de impact. 
Een collega van dezelfde school krijgt 50% korting op het 
inschrijfgeld.
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76. Aan de slag in het innovatielab
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Maken en inspireren!

In het schooljaar 2021-2022 opent Thomas More Hogeschool 
haar nieuwe innovatielab. Het is een echt ‘makerslab’ voor 
het ontdekken en ontwerpen van innovatief onderwijs.  
Met High tech en Low tech toepassingen. Het innovatielab is 
een ruimte om te experimenteren voor studenten, kinderen, 
leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. 

Hier leef je je echt uit op het gebied van onderwijsinnovatie, 
ICT, wetenschap en technologie. Je kunt er nieuwe innovaties 
en digitale tools uittesten en geïnspireerd raken. Maar ook 
innovatief onderwijs ontwerpen met elkaar, andere onderwijs 
pioniers ontmoeten en je netwerk nog verder uitbreiden  
met tal van expertcollega’s van partnerorganisaties. We kijken 
uit naar de officiële opening van het lab. 
Het belooft een spannende omgeving te worden die direct 
ander gedrag uitlokt van studenten, docenten, leerkrachten  
en kinderen.

Thomas More Academie is ook actief vanuit het innovatielab, 
voor jou! Houd onze actuele programmering in de gaten  
en neem deel aan inspirerende toegepaste workshops.  
Een tipje van de sluier:
- inzetten van Micro:bit, 3D printers en beebots;
-  programmeren online en offline;
-  lego we-do;
-  films/ stopmotion;
-  Makey Makey, digidoeners;
-  inspiratielezingen;
-  live demo’s;
-  aanschuifonderwijs;
-  Meer onderwerpen en meer informatie per workshop,  

zie website.

Locatie : Thomas More Hogeschool, Innovatielab
Lesdata :  programmering wordt gedurende het schooljaar 

bekend gemaakt.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Divers
Prijs : op basis van aanbod
SBU : <5 per bijeenkomst
Afronding : n.v.t.
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77. ICT-boost voor je school
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ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het speelt
een steeds belangrijkere rol. De wereld om ons heen ver andert 
en het onderwijs moet mee om de kinderen hierop voor te 
bereiden. De manier waarop kent vele mogelijkheden.  
Tijdens dit traject bepalen we samen wat het beste bij jullie 
school past.

Doel
Een duidelijke en toekomstgerichte ICT-koers uitzetten. 
Vanuit onze (bovenschoolse) ICT-ervaring nemen we je mee  
in het vormen van een stevig ICT-kader binnen de school.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals in het team.

Inhoud
-  Allereerst voeren we een voorgesprek met een deel  

van het team (onder andere de directie en de ICT’er)
- We maken een scan van de huidige situatie;
-  We bepalen visie op ICT en plaatsen dit binnen  

de schoolvisie;
-  Stip op de horizon bepalen (moonshot) ;
-  Keuzes maken en koers(plan) uitzetten voor de komende  

4 jaar (ICT-infrastructuur, digitale leermiddelen, digitale 
bekwaamheid, ICT-pijlers 21e-eeuwse vaardigheden).

Locatie : eigen werkplek
Lesdata : in overleg
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Shirley van de Velde en Thijs Groenewegen
Prijs : op basis van offerte
SBU : op basis van offerte
Afronding : certificaat
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78. Zo werk je met Chromebooks in de klas
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Oriëntatiecursus en integratiecursus

Werk aan de skills van de toekomst met Chromebooks en 
Google Workspace! De gratis en gebruiksvriendelijke  
apps van google zijn goed te integreren in jouw onderwijs  
en werken naadloos samen. Geef vorm aan onderwijs  
van de toekomst op jouw school. Wil je zelf je onderwijs 
vormgeven? 

Dan is dit de cloudoplossing voor online samenwerking.  
De google apps zijn op elk apparaat te gebruiken en je hebt 
altijd en overal toegang. Of je nu op zoek bent naar een  
passende oplossing om online te werken, of de keuze voor 
Google Workspace al hebt gemaakt: deze training geeft je  
een helder beeld van alle mogelijkheden.

De cursus wordt aangeboden op twee niveaus: een instap-
niveau (oriëntatie) en een gevorderden niveau (integratie).  
Het is mogelijk beide cursussen aansluitend op elkaar  
te volgen binnen hetzelfde cursusjaar. Je leert in beide  
cursussen, op bijpassend niveau:
- toepassen van Chromebooks in jouw onderwijs ;
-  de Google Apps kennen;
-  de mogelijkheden van Google Classroom;
-  online samenwerken met Google Drive.

Trainers: Shirley van de Velde en/of Thijs Groenewegen.
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden. De duur van de  
training wordt in dat geval in overleg bepaald. We zijn bereid 
om het hele implementatieproces te begeleiden.  
Neem hierover contact via pro@thomasmorehs.nl.

Oriëntatiecursus (instap)
De oriëntatiecursus is geschikt voor iedereen die zich oriën-
teert op het gebruik van Chromebooks en Google Workspace 
in de eigen lespraktijk. We bespreken de voordelen en moge-
lijkheden van Chromebooks en de Google onderwijsomgeving. 
Je leert de verschillende apps van Google kennen (drive, 
documenten, presentaties, classroom, sites, tekeningen). 
Je bent startklaar om met de Google Apps aan de slag te gaan.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  2 bijeenkomsten op donderdag van  

16:00-18:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Shirley van de Velde en Thijs Groenewegen
Prijs : € 195,-
SBU : 4 uur
Afronding : bewijs van deelname

Integratiecursus (gevorderden)
De integratiecursus is bedoeld voor iedereen die Chrome-
books en de tools en apps van Google wil leren toepassen in 
het onderwijs. Je leert de Google Apps beter kennen en  
inzetten binnen jouw onderwijs. Je leert digitale opdrachten 
klaarzetten voor jouw groep in Classroom. We laten zien  
hoe je met een schoolteam in de cloud kunt samenwerken 
met MyDrive en Drives van mijn team. Je krijgt hands-on  
voorbeelden om te kunnen toepassen in de praktijk.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  3 bijeenkomsten op donderdag van  

16:00-18:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Shirley van de Velde en Thijs Groenewegen
Prijs : € 275,-
SBU : 6 uur
Afronding : bewijs van deelname
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79. Lesgeven met Google Classroom
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Digitale leeromgeving en voorbeelden  
van didactische aanpak

Wil je ook een aan de slag met een digitale klas?  
Eén communicatiekanaal voor al je klassenwerk,  
werk digitaal uitdelen, nakijken en van feedback voorzien? 
Dan is Google Classroom wat voor jou!

Het is dé tool om bestanden delen tussen leerkracht en leer-
ling te stroomlijnen. Classroom maakt lessen en huiswerk 
overzichtelijk en het verbetert je communicatie met je leer-
lingen. Het is de kapstok om met alle Google Apps te werken 
in jouw klas. Je kunt opdrachten maken, verspreiden en 
beoordelen. En je kunt er na deze compacte training morgen 
nog mee aan de slag.

Doel
Vergroot de mogelijkheden van jouw les met Google  
Classroom. Na deze training kun je:
- Een klas aanmaken in Google Classroom;
-  Digitaal werk klaarzetten voor jouw leerlingen;
-  Berichten, documenten en links plaatsen;
-  Communiceren via Google Classroom;
-  Opdrachten plaatsen en beoordelen;
-  Een toets maken in Google Classroom;
-  Google Classroom combineren met o.a. Google Drive, 

Documenten, Presentaties en Formulieren.

Doelgroep
Leerkrachten midden- en bovenbouw.

Inhoud
Classroom is beschikbaar voor iedereen met Google Work-
space (voorheen G Suite for education). Dit is een gratis 
pakket met tools. In deze training leer je concreet hoe je er 
direct mee aan de slag kunt.
Classroom bespaart je als leerkracht tijd doordat je digitaal 
opdrachten kunt versturen en verzamelen. Je kunt ook 
gebruik maken van tijdbesparende functies, zoals automa-
tisch een kopie maken van een Google-document voor elke 
leerling. En er wordt bovendien een Drive-map gemaakt voor 
elke opdracht en elke leerling om alles overzichtelijk te 
houden.

Leerlingen kunnen op de pagina ‘Opdrachten’ bijhouden wat  
ze moeten inleveren en met één klik aan de slag gaan.  
Leerkrachten kunnen zien wie het werk al wel of nog niet 
heeft ingeleverd en rechtstreeks en realtime feedback en  
cijfers geven via Classroom.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  2 bijeenkomsten op donderdag van  

16:00-18:00 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Shirley van de Velde of Thijs Groenewegen
Prijs : € 195,-
SBU : 4 uur
Afronding : bewijs van deelname

WAARDERING
“Veel informatie, maar wel heel duidelijk!”

“Veel nieuwe dingen geleerd, maar ook genoeg tijd  
om het uit te testen”

“Door het zelf te doen leer je het meest.  
We konden gelukkig meteen aan de slag.”
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80.  Laten we samen opstarten!  
Basistraining Microsoft 365
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Als ICT niet zo je ding is…

Je bent een leerkracht en waarschijnlijk een goede! Je bent 
geen ICT-er, maar hebt soms het gevoel dat dit wel van  
jou verwacht wordt. Het opzoeken van een document in de  
Sharepoint omgeving kost je steeds weer een hoop geklik. 

CTRL+X/V/B is abacadabra en het Aerobe wachtwoord opzoe-
ken voor je nieuwe leerling… Daar moet je echt even voor gaan 
zitten. Kortom; “ICT is niet jouw ding”.

Doel
Richt tijdens een krachtige workshop jouw digitale werk-
omgeving in op je Chromebook, laptop en digibord.  
Zodat jij het nieuwe schooljaar je tijd en energie kunt steken 
in dat waar je energie van krijgt; lesgeven!

Doelgroep
Leerkrachten en onderwijsondersteuners.

Inhoud
In deze training zit slechts een heel kort stukje theoretische 
achtergrond over hoe het computersysteem op school werkt. 
Je leert vooral op een praktische manier hoe je goed voor-
bereid het nieuwe schooljaar start, zodat ICT niet langer een 
deel van je werkplezier kost.

Richt je Aerobe goed in, zodat je snel bij je mappen komt. 
Weet hoe je bijlages toevoegt vanuit Sharepoint, waar je 
wachtwoorden van leerlingen opzoekt en hoe ook jij een 
Kahoot! Of Forms in kunt zetten tijdens jouw lessen.  
Je richt direct na de zomervakantie je digitale werkomgeving 
in op je apparaat.

Daarna worden er in het tweede deel van de training tools 
aangeboden die je wellicht bij collega’s ziet (bv. Kahoot!),  
die jij ook graag zou toepassen. Dit deel van de training vindt 
plaats na de herfstvakantie, zodat je de opstart van het jaar 
achter de rug hebt.

Uniek aan deze ICT-training is, dat deze juist geschikt is voor 
mensen die er helemaal niets mee hebben. Die er veel tijd aan 
kwijt zijn en energie aan verliezen. Speciaal voor hen creëren 
we deze trainingsmiddag, waarin we praktisch aan het werk 
gaan, zodat zij de rest van het jaar zo goed als alles op een 
rijtje en bij de hand hebben. Twijfel niet langer en schrijf je in!

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata :  2 bijeenkomsten op woensdag  

van 13:30-16:30 uur. Zie website.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Rick Hendrikse
Prijs : € 150,-
SBU : 6 uur
Afronding : bewijs van deelname

Bijzonderheden: neem in ieder geval je inloggegevens  
mee en waar mogelijk je eigen apparaat. Lenen kan ook,  
laat het ons even weten!
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81. Basistraining DLO Aerobe
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Een lokaal vol Chromebooks, hoe houd je daar overzicht op? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat de leerlingen in je groep op de 
juiste plek zijn en niet teveel worden afgeleid door de moge-
lijkheden van het Wereldwijde Web? Veel besturen gebruiken 
hiervoor de Digitale Leer Omgeving (DLO) van Aerobe.

Doel
Voel je zekerder over het gebruik van een Chromeboek  
in je groep!
- Weet hoe je de DLO kunt inrichten;
-  Houd overzicht op de groep en stuur je leerlingen in  

wat ze doen op het Chromebook;
-  Vergroot je effectieve lestijd door het wegnemen van  

afleiding voor de leerlingen op de Chromebooks.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals.

Inhoud
De training bestaat uit 3 delen. Allereerst ontvang je algemene 
informatie over het gebruik van Aerobe op een ander device 
dan een Chromebook. Vervolgens ontdekken we de eigen  
leerkrachtomgeving in de Aerobe DLO. En ten slotte ervaar je 
wat de kracht is van het systeem door als (demo-) leerling in 
te loggen op een Chromebook, terwijl de trainer zich voordoet 
als leerkracht van de (demo-) groep.

Locatie : Thomas More Hogeschool
Lesdata : 1 bijeenkomst op woensdag van 15:00-16:30 uur.
Organisatie : Thomas More Academie
Trainer : Jeroen Karstens
Prijs : € 150,-
SBU : 2,5 uur, waarvan 1,5 uur contacttijd
Afronding : bewijs van deelname

Bijzonderheden: neem in ieder geval je inloggegevens mee  
van de Aerobe omgeving en waar mogelijk je eigen apparaat. 
Lenen kan ook, laat het ons even weten!
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Elkaar ontmoeten, inspireren en in korte tijd bruikbare input halen voor je 
dagelijkse praktijk. Samen creëren of juist even samen vertragen en ruimte 
scheppen voor bezinning. Maandelijks programmeren we uiteenlopende 
bijeenkomsten die in het teken staan van jullie actuele vragen.
Heb je een interessante vraag waarop je graag een Join In bijeenkomst 
georganiseerd zou willen zien, of wil je een waardevolle bijdrage leveren, 
laat het ons weten. Doe mee en draag bij!
Houd onze actuele programmering in de gaten op de website en Join In!
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82. Samen de Leerkuil in
Ervaar hoe het is om in een cognitief conflict te komen  
en doorloop zelf de stappen van de leeruitdaging! Leer hoe 
je leerlingen begeleidt van oppervlakkig naar dieper leren. 
Laat hen leren in een sociale context door middel van  
dialoog en maak leren nog leuker en uitdagender.
Dit proces wordt theoretisch onderbouwd vanuit het boek  
de Leeruitdaging.
Tijdens deze workshop is er veel ruimte voor vragen en het 
delen van ervaringen. Ook wordt er een concept naar keuze 
uitgewerkt tot een lesactiviteit waarmee je  
direct in je eigen lespraktijk aan de slag kunt.

Trainer : Nanneke van Lokven (Bazalt)
Datum : 23-09-2021, 18:30-20:00 uur. 

83.  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 communicatie 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. 

84. Inspiratielezing Mindfulness
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 leerlingen, als de leerkrachten. 
Maar hoe? Krijg een completer beeld van  
wat mindfulness is en hoe het jouw mentale  
veerkracht kan ontwikkelen.

Trainer: Bernadette Lensen 

85.  Inspiratieworkshop  
Reis door het Lichaam

Leer in deze workshop hoe je het jonge kind spelenderwijs 
hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. En bekrachtig hen  
in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid 
en welzijn. Jong geleerd is oud gedaan!
Reis door het Lichaam is een educatief en preventief  
programma dat kinderen spelenderwijs kennis laat maken 
met het lichaam en hen goed voor zichzelf leert zorgen.  
Door middel van onder meer lichaamsgericht onderwijs, 
mindfulness, beweging en visualisatie-oefeningen gaan  
zij op reis door het lichaam. Tijdens deze workshop maak  
je kennis met het programma.

Trainer: Esther Arends,
grondlegger Reis door het lichaam 
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Vanuit het lectoraat Professionaliseren  met Hart & Ziel

86.  Taaldenkgesprekken met  
nieuwkomers en meertalige  
leerlingen

Heb je veel meertalige leerlingen in je groep? Of geef je les 
aan nieuwkomers? Laat hen taal leren op een spannende
manier: door samen na te denken over een krachtige kwestie. 
Wat doe je bijvoorbeeld als de elektriciteit thuis uitvalt?  
In een taaldenkgesprek daagt de leerkracht een klein groepje 
leerlingen uit om samen over zo’n probleem te denken en 
praten. Al doende leren de leerlingen veel taal. 
Zij zijn op een impliciete manier taal aan het verwerven.  
Dat is een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op het 
expliciete NT2 onderwijs voor nieuwkomers  
en andere meertalige leerlingen. Wil je weten  
hoe dat in zijn werk gaat? Join In!

Trainers: Resi Damhuis & Hanna Kuijs 

87. Dood in de klas
Als een leerkracht in zijn klas wordt  
geconfronteerd met een sterfgeval is dat een ingrijpende 
gebeurtenis. Om grip te krijgen op deze complexe situatie is 
de laatste jaren door psychologen veel technische kennis 
ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het rouwtakenmodel van 
Worden of aan protocollen. Maar een leerkracht wordt met 
onverwachte, unieke situaties geconfronteerd en moet in 
een split second beslissingen nemen. In deze workshop gaan 
we na wat dit vraagt van een leerkracht  
en hoe je hier zelf mee om kunt gaan als  
het zo dichtbij komt.

Trainer: Jos van den Brand 
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Vanuit het lectoraat Professionaliseren  met Hart & Ziel

88. Op zoek naar de ziel voor de klas
Hoe we zijn als leraar, komen we pas écht te weten op het 
moment dat we onderbroken worden in onze verwachtingen. 
Daar kan soms iets gebeuren, dat ons kennen en kunnen 
overstijgt. Iets wat een kind -maar ook een leraar- zijn leven 
lang kan bijblijven. Daar zit de ziel van het onderwijs!  
In deze ‘Join-in’ kun je kennismaken met het aanbod ‘Op zoek 
naar de ziel voor de klas- de praktijkgemeen- 
schap’ van het lectoraat Professionaliseren  
met hart en ziel.

Trainer: Hester IJsseling 

89. 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 schoolpraktijk. 
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 MR-reglement  

en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ;
• Adviesrecht en instemmingsrecht;
 • Welke onderwerpen moeten de MR passeren;  
• Structuur aanbrengen in de MR-vergadering;

Trainer: CNV Onderwijs 
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Wil je graag voor de klas staan? Met plezier aan de slag in  
het basisonderwijs? Met vakken die je echt liggen? Sta je te 
popelen om je verder te ontwikkelen? Heb je MBO 4 of hoger? 
Dit is je kans! Sluit je aan bij LevelUp. Word stapsgewijs  
Educatief Professional in het basisonderwijs. In jouw tempo, 
met jouw voorkeuren. Je volgt op onze unieke opleiding alleen 
de modules die je wenst. Zo word jij de onderwijs professional 
van morgen. Met minimaal een afgeronde MBO-niveau 4 
opleiding, sta je straks gemotiveerd en met een brede 
glimlach voor de klas.

Wil jij lesgeven… Bepaal zelf
LevelUp is ideaal voor wie van vrijheid en kwaliteit houdt. 
Want je bepaalt je eigen leerroute, kiest je eindniveau en  
studeert in je eigen tempo. Jij weet zelf wel wat je graag gaat 
doceren. En op welk niveau. En tot hoever je wilt gaan met  
je studie. Die unieke vrijheid bieden we met LevelUp.

Doelgroep
Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4-opleiding  
en ontwikkelt je stapsgewijs naar Educatief Professional op  
een specifiek vakgebied(en) en kunt doorstromen in de  
deeltijdopleiding en je zo doorontwikkelen tot leraar in het 
basisonderwijs.

Inhoud
Binnen het programma wordt voortdurend een verband gelegd 
tussen theorie en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten op  
de pabo is veel ruimte voor inbreng vanuit je eigen praktijk en 

bereid je je werkzaamheden voor op basis van de nieuw  
verkregen kennis en inzichten. Zo kun je gelijk de volgende 
dag al het geleerde in de praktijk brengen. De onderwijs-
modules worden afgesloten met praktijkopdrachten die ook 
door een begeleider in de praktijk worden beoordeeld.

Het LevelUp programma start altijd met de modules pedagogiek. 
De onmisbare basis in het werken met kinderen. In 2 jaar 
tijd volg je 4 modules pedagogiek (= basislevel). In aanvulling 
hierop kun je je scholen in de leergebieden Taal, Rekenen, 
Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, 
Techniek), Kunstzinnige Oriëntatie (Beeldende Vorming, Muziek 
of Drama) of ICT. Per jaar worden er 2 modules pedagogiek 
en 2 modules per leergebied aangeboden. 

In twee jaar tijd ontwikkel je je met het doorlopen van 4 modules 
pedagogiek en 4 modules in een leergebied tot Educatief 
Professional op het betreffende leergebied. Uiteraard kun je
modules van verschillende leergebieden tegelijkertijd volgen.

Wil je je doorontwikkelen tot bevoegd leraar, dan kun je  
instromen in onze deeltijdopleiding. Voor reeds succesvol 
afgeronde modules krijg je vrijstelling.

Voor inschrijven en meer informatie:  
www.thomasmorelevelup.nl
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