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Inleiding 

In de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband hebben we inmiddels een behoorlijk historie 
als het gaat om het organiseren van gezamenlijke scholing. De afdeling fungeert hierbij als makelaar 
waardoor in company trajecten kunnen worden ingekocht. De cursussen die we aanbieden zijn ook 
dit jaar weer het resultaat van het jaarplan van de afdeling van het samenwerkingsverband, 
gesprekken die gevoerd worden, vragen die al werkende ontstaan en ontwikkelingen in de scholen. 
Geprobeerd wordt om op basis van die vragen een evenwichtig pakket aan scholing aan te bieden. 
 Een wijziging ten opzichte van het verleden betreft de financiering. Voorheen werden de 
kosten veelal gedragen door de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband. Het 
afdelingsbestuur heeft besloten de kosten van de scholing niet meer op de afdeling te laten drukken. 
Dit betekent dat er een omslag per deelnemer gemaakt zal worden. Na opgave wordt een 
kostenoverzicht aan de directeur van de school gezonden, bij een akkoord van de directie wordt de 
deelnemer definitief ingeschreven voor de cursus of training. 
 In deze brochure is als afsluiting van het aanbod de digitale Veld, Vaart & Vecht Academie 
opgenomen. Mede gelet op de kosten van dit abonnement is afgesproken dat er acht workshops 
gratis voor onze afdeling beschikbaar zijn. Deze kunnen ook op teamniveau ingezet worden. Bij 
interesse kan ook dit aangegeven worden via de digitale inschrijving. 

De scholing kan uiteindelijk alleen worden gegeven bij voldoende aanmeldingen. In deze 
brochure zetten we de scholingsmogelijkheden op een rij. Het is van belang om de inventarisatie bij 
de mogelijke deelnemers vroegtijdig te houden, zodat we ruim op tijd kunnen communiceren over 
data en de trainingen ook qua locatie kunnen opnemen in de planning. 
 Heb je interesse voor een scholingsonderdeel? Geef je digitaal op via de link hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Of neem dit adres over in je browser: 
https://forms.gle/Bw1DHZzQoZTe2y9x9 

 

https://forms.gle/Bw1DHZzQoZTe2y9x9
https://forms.gle/Bw1DHZzQoZTe2y9x9
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1 Omgaan met kinderen van nieuwkomers  

Uitvoerders 
Ilknur Öperli. Ilknur is als 20- jarige Turkse naar Nederland gekomen en werkt al lang voor 
IJsselgroep. Zij is gespecialiseerd in VVE en gecertificeerd voor het programma Vreedzame school. 
Ilknur heeft veel ervaring met interculturalisatie, zij bemiddelt en adviseert bij 
afstemmingsproblemen tussen scholen en (allochtone) ouders. 
Saskia Versloot, Saskia is taalspecialist bij de IJsselgroep en gespecialiseerd in meertaligheid in het 
onderwijs. Zij maakt deel uit van de landelijke initiatiefgroep Taallectoren. Deze groep breekt een 
lans voor meertalig onderwijs in Nederland. De taallectorengroep is auteur van het boekje ‘Ruimte 
voor nieuwe talenten’ (2017), voor de PO-Raad geschreven. 
Hansje Planjer, Hansje is psycholoog bij IJsselgroep en heeft zich verdiept in trauma’s bij 
vluchtelingenkinderen.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Doel 
Uw school geeft les aan kinderen van nieuwkomers in Nederland? Belangrijk, betekenisvol en 
uitdagend! Maar wat komt er op u af? Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen die kort in 
Nederland zijn en een taalachterstand hebben? Hoe geef je specifiek taalonderwijs een plek in je dag 
planning (klassenmanagement)? En wat is (didactisch) verstandig om wel of juist niet te doen? Wat 
betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? 
Een aantal vragen die de kern raakt en waarover u samen met ons en collega-deelnemers op zoek 
gaat naar antwoorden. 
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Inhoud 

Bijeenkomst 1: Interculturele communicatie door Ilknur Öperli 
Wat zijn de valkuilen van het communiceren vanuit de eigen cultuur. Hoe vanzelfsprekend zijn onze 
gebruiken en wat vinden andere mensen gewoon en of raar? Wat betekent het denken vanuit 
verschillende culturen voor de communicatie met ouders? Is het verstandig om met 
vluchtelingenkinderen over hun trauma(’s) te spreken? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst 
die wordt verzorgd door Ilknur Öperli. 

Bijeenkomst 2: Taalonderwijs door Saskia Versloot 
Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen, die kort in Nederland zijn en een taalachterstand 
hebben? Na deze middag weet je meer over tweede taalontwikkeling en hoe die zich verhoudt tot de 
taalontwikkeling in het algemeen. Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
Hoe kan een brede intake bijdragen aan passend onderwijs? 
Hoe kan ik goed doelen stellen en afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind? 
Welke didactieken en materialen kan ik inzetten? 
Hoe geef ik dit een plek in mijn klassenmanagement? 
Hoe ligt de optimale rolverdeling voor het verzorgen van passend onderwijs? 

Bijeenkomst 3: Omgaan met getraumatiseerde kinderen door Hansje Planjer 
De kinderen die naar Nederland komen hebben vaak al veel mee gemaakt. Ook zijn sommige 
kinderen van school naar school gegaan voor ze terecht kwamen op de plaats waar ze uiteindelijk 
zijn. Is het verstandig om met deze kinderen over hun trauma(’s) te praten? Zo ja, hoe doe je dat? Zo 
nee, wat zijn dan de alternatieven? Deze praktische inkijk in de belevingswereld van 
vluchtelingenkinderen wordt verzorgd door Hansje Planjer. 

Meer informatie 
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/omgaan-met-kinderen-van-
nieuwkomers. 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: woensdag 3 april 2019 van 14:45 – 17:30 uur. 
• Bijeenkomst 2: woensdag 3 april 2019 van 14:45 – 17:30 uur. 
• Bijeenkomst 3: woensdag 17 april 2019 van 14:45 – 17:30 uur. 

Bij voldoende deelname wordt de training in De Wiekelaar in Oudleusen georganiseerd. 

https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/omgaan-met-kinderen-van-nieuwkomers
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/omgaan-met-kinderen-van-nieuwkomers
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2 Het lerende brein 

Uitvoerder 
• De cursus wordt verzorgd door Ariane van Dijk. Ariane is werkzaam bij 

de CED Groep. Ariane is innovatie- en organisatieadviseur en heeft 
zich verdiept in het functioneren van ons brein in relatie tot leren en 
ontwikkelen. Ariane combineert ervaringen van deskundigen uit de 
praktijk met wetenschappelijke kennis en vertaalt die naar handzame 
producten voor diezelfde praktijk.  

Doel 
Na de cursus kun je: 

• basale kennis van het lerende brein onderkennen en toepassen 
• leerkrachtvaardigheden toepassen die de ontwikkeling van het lerende brein beïnvloeden 
• geleerde vaardigheden bewust inzetten 
• vanuit breinkennis belemmeringen van leerlingen bij het leren ombuigen 
• theoretische kennis toepassen in praktijksituaties 

Inhoud 
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kan een leerkracht ermee in 
de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die 
het uitgangspunt is van deze cursus, geeft een frisse blik op het lesgeven. Door te begrijpen wat er 
tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kan de leerkracht zijn of haar handelen nog 
nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben. 
De cursus start met een e-learning-module die de cursist zelfstandig voorafgaand aan de fysieke 
bijeenkomsten bestudeert.  
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• proces van informatieverwerking in ons brein; 
• rol van executieve functies bij het leren; 
• analyseren wat een schoolopdracht vraagt van het lerende brein; 
• huiswerk: - opdracht om de kennis in de praktijk toe te passen. 

 
Bijeenkomst 1:  

• bespreken praktijkopdracht; 
• ondersteunen van het lerende brein; 
• stimuleren van de ontwikkeling van het lerende brein; 
• verdiepen van de leerkrachtvaardigheden van de cursist; 
• huiswerk: pdracht om de kennis in de praktijk toe te passen en voorbereiding praktijkcasus. 

Bijeenkomst 2:  
• bespreken praktijkopdracht; 
• mogelijk ander verloop van het proces van informatieverwerking; 
• tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften; 
• bedenken van een concrete aanpak voor de casus die de cursist voorbereid heeft. 
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Meer informatie 
 http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen.aspx 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: Donderdag 3 oktober 2019 van 16.00 – 19.30 uur. 
• Bijeenkomst 2: Donderdag 14 november van 16.00 – 19.30 uur. 

Bij voldoende deelname wordt de training in De Wiekelaar in Oudleusen 
georganiseerd. 
 

http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen.aspx
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3 Geef me de 5 Basiscursus 

Uitvoerder 
De cursus wordt verzorgd door een trainer uit het team van 
Colette de Bruin, die de methodiek Geef me de 5 heeft 
ontwikkeld. Dit zijn trainers met ruime ervaring bij Geef me de 5 
die werken met dezelfde bezieling als Colette. Onze trainers zijn 
HBO+ en WO geschoold en hebben ruime werkervaring in het 
werkveld. Het team van trainers is door Colette de Bruin 
ondergedompeld in de methodiek. 

Doel 
Is het autisme van de leerling moeilijk te begrijpen? Dan is deze cursus een eyeopener! Al na dag 1 
begrijp je de oorzaak van het gedrag en kun je het gedrag veel beter herkennen. Je leert je 
communicatie af te stemmen op de leerling waardoor hij zich beter begrepen voelt en jullie relatie 
verbetert. Deze cursus zit vol praktische tips. Alle uitleg wordt ondersteund door videobeelden, 
waardoor je echt gaat zien wat autisme is en hoe Geef me de 5 hier op aansluit. Tijdens deze cursus 
is er ruimte voor inbreng van vragen, waardoor je er gelijk mee aan de slag kunt 

Inhoud 

Dag 1  
Op deze dag staat de oorzaak van het gedrag van de leerling met autisme centraal. De cursisten leren 
hoe leerlingen met autisme informatie verwerken. Daardoor kunnen ze zich beter in hen verplaatsen 
en begrijpen hoe (ongewenst) gedrag ontstaat. Ook leren ze beter afstemmen op leerlingen met 
autisme. We leggen het fundament voor positief contact in allerlei situaties.  

Dag 2  
Deze dag gaan we dieper in op hoe leerlingen met autisme informatie verwerkt. De cursisten krijgen 
inzicht in de storingen in het brein die dat proces belemmeren. Aan het einde van de dag weten de 
cursisten hoe ze de informatieverwerking soepeler kunt laten verlopen. Zo helpen ze leerlingen met 
autisme de wereld beter te begrijpen en kunnen ze hem of haar nieuwe vaardigheden aanleren. 

Dag 3  
Deze dag staat in het teken van duidelijkheid bieden. De cursist ontdekt hoe het komt dat iemand 
met autisme snel een vol hoofd heeft en welk gedrag daaruit volgt. Ze leren hoe ze daarmee kunnen 
omgaan, zodat ze rust creëren en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. 

Dag 4 
Op deze laatste cursusdag richten we ons op het bouwen van referentiekaders, zodat de cursisten de 
leerlingen met autisme kunt helpen meer grip op de wereld te krijgen. Vanuit dat veilige 
basisfundament kan hij of zij zich ontwikkelen van 
persoonsafhankelijk naar zelfstandig. 

Meer Informatie 
https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-
de-5-basiscursus 

https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-basiscursus
https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-basiscursus
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Uitvoering 
• Cursusdag 1: Dinsdag 12 november 2019 van 9.30-16.30 uur. 
• Cursusdag 2: Dinsdag 10 december 2019 van 9.30-16.30 uur.  
• Cursusdag 3: Dinsdag 14 januari 2020 van 9.30-16.30 uur. 
• Cursusdag 4: Dinsdag 11 februari 2020 van 9.30-16.30 uur. 

De training wordt gegeven in Deventer en bij voldoende deelname in De Wiekelaar te Oudleusen. 
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4 Geef me de 5 Verdiepingscursus ‘Nu wil je meer’ 

Uitvoerder 
De cursus wordt verzorgd door een trainer uit het team van Colette 
de Bruin, die de methodiek Geef me de 5 heeft ontwikkeld. Dit zijn 
trainers met ruime ervaring bij Geef me de 5 die werken met 
dezelfde bezieling als Colette. Onze trainers zijn HBO+ en WO 
geschoold en hebben ruime werkervaring in het werkveld. Het team 
van trainers is door Colette de Bruin ondergedompeld in de 
methodiek.  

Doelen 
In de ‘Geef me de 5 Verdiepingscursus’ gaan we dieper in op de Geef me de 5-methodiek en Auti-
communicatie en leer je hoe je nog meer structuur en duidelijkheid kunt bieden. 

Inhoud 
Strijd en conflicten worden verleden tijd. Rust, nieuwe vaardigheden aanleren en meer grip op de 
wereld komen daarvoor in de plaats. Met deze cursus vorm jij de brug naar ontwikkeling van 
persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk naar zelfstandig. 

Door de mix van theorie, video’s en oefeningen ga je na elke cursusdag naar huis met 
praktische tips die je direct kunt toepassen in de klas en de onderwijsomgeving. 

Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Na iedere 
cursusdag krijg je de opdracht om een onderwijssituatie te filmen. De tweede, derde en vierde dag 
starten we met deze video’s en praktijkvoorbeelden. Zo leer je van elkaar, krijg je tips op maat en 
wordt de theorie gekoppeld aan jouw eigen praktijk. Je merkt gelijk verschil. 

Meer informatie 
https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-verdiepingscursus. 

Uitvoering 
Naar verwachting zullen er te weinig aanmeldingen zijn om de cursus in company uit te voeren in 
Ommen of Dalfsen. Daarom verwijzen we rechtstreeks naar de inschrijvingsmodule op de website: 
https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-verdiepingscursus. 

 

https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-verdiepingscursus
https://www.geefmede5.nl/cursussen/onderwijs/geef-me-de-5-verdiepingscursus
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5 Opleiding Begaafdheidsspecialist 

Uitvoerder 
De opleiding wordt gegeven door Karen Wolters, Echa-specialist 
(specialist in gifted education) en orthopedagoog. Ook zijn er diverse 
specialistische gastdocenten. 

Doel 
Opleiding tot begaafdheidsspecialist voor de onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw. Geschikt voor leerkrachten, IB’ers en directie. Ook 
geschikt voor plusklasleerkrachten. Na de opleiding kun je: 

• Kennis van theorieën en vaardigheden omzetten in begeleiding 
en advies 

• Begaafde kinderen signaleren en begeleiden 
• Een aanspreekpunt worden voor je collega’s en ouders op het gebied van begaafdheid 
• De juiste methodieken en materialen met de juiste didactiek inzetten 

Inhoud 
De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten en kennen een mix van theorie en praktijk en best-
practices. Tijdens de bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 
intelligentie (theorieën en modellen), creativiteit, leerbehoefte, motivatie, versnellen, compacten en 
verrijken, effecten van interventies, onderpresteren, faalangst, mindset, communicatie, didactiek, 
breinkennis, leerproblemen, diagnostiek en signalering en bewerking 
van onderwijsmaterialen. Er is ruimte voor intervisie en er wordt een 
eigen proefstuk gemaakt. 

Meer informatie 
https://rec5.nl/begaafdheidsspecialist-opleiding-po/. 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: Maandag 9 september van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 2: Maandag 23 september van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 3: Maandag 7 oktober van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 4: Maandag 28 oktober van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 5: Maandag 4 november van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 6: Maandag 18 november van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 7: Maandag 2 december van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 8: Maandag 16 december van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 9: Maandag 6 januari van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 10: Maandag 20 januari van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 11: Maandag 3 februari van 18.00 – 21.00 uur. 
• Bijeenkomst 12: Maandag 24 februari van 18.00 – 21.00 uur. 
• Reservedatum: Maandag 2 maart van 18.00-21.00 uur. 

Bij voldoende deelname vinden de bijeenkomsten plaats in Nieuwleusen. 

https://rec5.nl/begaafdheidsspecialist-opleiding-po/
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6 Senior Begaafdheidsspecialist 

Uitvoerder 
De opleiding wordt gegeven door Karen Wolters, Echa-specialist 
(specialist in gifted education) en orthopedagoog. Ook zijn er diverse 
specialistische gastdocenten. 

Doel 
Verdieping van kennis en actualisatie rondom hoogbegaafdheid op 
school. Na de opleiding kun je: 

• Effecten van interventie voorspellen en interpreteren 
• 21st century education skills voor begaafden toepassen 
• Kennis van leereffecten toepassen en leermotivatie vergroten 
• Omgaan met dubbele begaafdheid 
• Executieve functies effectief inzetten 
• Je collega’s trainen in het omgaan met begaafde leerlingen 

Inhoud 
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten. Er is een verdieping op en actualisatie van onderwerpen 
als leereffecten en motivatie, effecten van interventies, communicatie met ouders en collega’s, 
dubbele begaafdheid, 21st education skills, executieve functies, doorgaande leerlijnen en de 
psychologie rond de begaafde leerling. Om deel te nemen aan de Senior-opleiding moet je de 
basisopleiding Begaafdheidsspecialist hebben afgerond. 
 

Meer informatie 
https://rec5.nl/opleidingen-en-cursussen__trashed/senior-begaafdheidsspecialist/ 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: Maandag 13 januari 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 2: Maandag 10 februari 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 3: Maandag 9 maart 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 4: Maandag 30 maart 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 5: Maandag 20 maart 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 6: Maandag 18 mei 18.00 – 21.00 van uur. 
• Bijeenkomst 7: Maandag 15 juni 18.00 – 21.00 van uur. 

 

https://rec5.nl/opleidingen-en-cursussen__trashed/senior-begaafdheidsspecialist/
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7 Kiene kleuters in de klas 

Uitvoerder 
De opleiding wordt gegeven door Karen Wolters, Echa-specialist 
(specialist in gifted education) en orthopedagoog. Ook zijn er diverse 
specialistische gastdocenten. 

Doel 

Na de cursus kun je: 
• het verschil herkennen tussen een kleuter met een 

ontwikkelingsvoorsprong en een begaafde kleuter 
• kiene kleuters signaleren 
• effectief omgaan met kiene kleuters 
• werken met geschikte (praktische) materialen voor kiene 

kleuters 
• zelf passende lessen op te bouwen 
• IT toepassen voor slimme kleuters 
• een visie ontwikkelen of verfijnen op kiene kleuters 

Inhoud 
De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: intelligentie 
(theorieën en modellen) en de verschillende visies erop, creativiteit, leerbehoeften, didactiek en 
effecten van interventies, diagnostiek en signalering, aanvankelijk lezen en rekenen, het werken in 
hoeken, filosofie, wetenschap voor kleuters en het gebruik van technologie in de klas. 

Meer informatie 
https://rec5.nl/kiene-kleuters/. 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: Woensdag 2 oktober 14.00 – 16.30 van uur. 
• Bijeenkomst 2: Woensdag 16 oktober 14.00 – 16.30 van uur. 
• Bijeenkomst 3: Woensdag 30 oktober 14.00 – 16.30 van uur. 
• Bijeenkomst 4: Woensdag 13 november 14.00 – 16.30 van uur. 
• Bijeenkomst 5: Woensdag 27 november 14.00 – 16.30 van uur. 

 

https://rec5.nl/kiene-kleuters/
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8 Het rekengesprek 

Uitvoerder 
Mijn naam is Harrie Meinen. Ik ben bijna veertig jaar werkzaam in 
het basisonderwijs. De eerste vijfentwintig jaar heb ik in veel 
verschillende groepen gewerkt. Zo kon ik veel ervaring opdoen met 
het werken met kinderen van verschillende leeftijden. 
Ik heb verschillende opleidingen gevolgd aan Hogeschool 
Windesheim te Zwolle. Na de studie Remedial Teacher ben ik door 
de directeur gevraagd de RT-er te worden op de twee scholen waar 
ik werk (samen meer dan 300 leerlingen). In die tijd kwam het 
Interne Begeleiden op school steeds meer op de voorgrond te 
staan. Vandaar dat ik na de RT-opleiding de studie als Intern Begeleider heb opgepakt. 
De laatste jaren werk ik als Intern Begeleider en Bovenschools Intern Begeleider voor de Stichting 
Floreant. In het jaar 2008 kon ik de opleidingen die ik gevolgd heb op Hogeschool Windesheim 
(Zwolle) upgraden tot Master. Voor mij de uitdaging om me nog verder te specialiseren. Dat heb ik 
met name gezocht in het begeleiden van kinderen in problemen rond gedrag. 
Naast les geven en coachen ben ik werkzaam als auteur van verschillende onderwijsuitgaven. Op de 
site van Eduforce (www.eduforce.nl) en op mijn eigen site (www.meesterharrie.nl) kun je daar veel 
informatie over vinden 

Doel 
Aan het einde de cursus heb je kennisgemaakt met de beginselen van het Rekengesprek. 

Inhoud 
Advies is om het niet te groot te maken. Mijn idee is om eerst maar eens een bijeenkomst te 
plannen. Bijvoorbeeld op woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Maar ik sta natuurlijk open voor een 
verbetering van jouw kant. 

Meer informatie 
https://www.meesterharrie.nl/ 

Uitvoering 
• Bijeenkomst: woensdag 9 september van 13.30-16.00 uur en 

wordt aangeboden op Basisschool De Triangel in Witharen. 
 

https://www.meesterharrie.nl/
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9 Het Autisme Beleving Circuit 

Uitvoerder 
Antoinette Nieuwschepen 

Doel 
“Mensen met autisme begeleiden begint met autisme te begrijpen” 
“Wat mensen met autisme onderscheidt van mensen zonder autisme is niet hun gedrag, maar de 
wijze waarop ze waarnemen en denken” 
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? 
Hoe zou het zijn om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt? 
Hoe zou mislukken voelen, omdat teveel prikkels in één keer binnenkomen? 
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst, omdat je geen 
overzicht hebt? 

Inhoud 
Het Autisme Beleving Circuit laat je in 10 opdrachten ervaren welke moeilijkheden autisme in het 
dagelijks leven met zich meebrengt. Op deze manier brengt het Autisme Beleving Circuit je van 
begrip tot autismevriendelijkheid. 

• Theorie: De verklaringsmodellen van autisme en van hersenwerking tot gedrag. 
• Ervaren: Laten proeven, zien, horen, voelen wat mensen met autisme kunnen beleven in een 

circuit van tien praktische opdrachten. 
• Praktijk: Inzicht krijgen hoe je autisme- vriendelijk(er) kunt zijn. 

Uitvoering 
• Optie 1, donderdagmiddag 28 november 2019   
• Optie 2, donderdagmiddag 2 april 2020 15.00 

uur – 17.30 uur 
De training wordt gegeven in De Wiekelaar te 
OudLeusen. 
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10 Coöperatieve leerstrategieën 

Uitvoerder 
 
Cursusleider is Joanne Coes. Zij is werkzaam als onderwijsadviseur bij 
onderwijsadviesbureau Centraal Nederland. Zij heeft veel ervaring in het 
onderwijs: als leerkracht, als intern begeleider en als directeur van een 
school, waar de Dalton principes van samenwerkend leren leidend zijn. 

Doel 
Na het volgen van de cursus kun je meteen aan de slag met een onderwijswerkvorm die praktisch en 
makkelijk toepasbaar is in elk onderwijsconcept en aantoonbaar tot betere resultaten leidt! 
Bovendien ontstaat er door de coöperatieve werkvormen een betere sfeer in de klas. 

Inhoud 
• Tijdwinst: deze werkwijze helpt het onderwijs doordat er meer effectieve lestijd is. 
• Verantwoordelijkheid: leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun 

eigenleerproces; ze weten wat er van hen verwacht wordt. 
• Interactie: er wordt tegemoetgekomen aan de basisbehoefte van leerlingen aan interactie. 
• Organisatie: een soepel lopend klassenmanagement. Kinderen leren van jou én van elkaar. 
• Sociale vaardigheden: verbondenheid in de groep. 

Meer informatie 
http://centraalnederland.nl/schoolontwikkeling/cooperatieve-leerstrategieen/ 

Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: woensdag 25 september 2019 van 13.00-16.00 uur. De eerste bijeenkomst 

start met kennis over en het zelf ervaren van de kracht van coöperatieve werkvormen. Er 
worden een aantal basale coöperatieve werkvormen geoefend voor gebruik in de klas. 

• Bijeenkomst 2: woensdag 12 februari 2020 van 13.00-16.00 uur. De twee bijeenkomst 
worden de vaardigheden verder uitgebreid en gaan leerkrachten een opzet maken om het 
traject coöperatief leren in te voeren op groepsniveau en schoolniveau. 

De cursus vindt plaats in De Wiekelaar te Oudleusen. 

http://centraalnederland.nl/schoolontwikkeling/cooperatieve-leerstrategieen/
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11 Close Reading 

Uitvoerder 
Drs. Ebelien Nieman is senior onderwijsadviseur en taal-en 
leesspecialist. Zij is werkzaam bij Expertis onderwijsadviseurs. 
Ebelien heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van taal-en 
leesonderwijs en het verbeteren van dit onderwijs in vele projecten 
op basisscholen (en SBO). 
 

Doel 
Na het volgen van de cursus kan je: 

• Kennismaking met Close Reading: je kent de opbouw die hoort bij Close Reading en je hebt 
zicht op de tekstgerichte vragen die gesteld kunnen worden.  

• Je hebt praktische ideeën hoe je de lessen volgens de principes van close reading kunt 
vormgeven. 

• Je weet waarop je moet letten bij de keuze van een tekst 
• Je krijgt voorbeeldlessen voor de OB en/of MB/BB 
• Je bereidt een les volgens de uitgangspunten werkwijze van Close Reading 

Inhoud 
De eerste bijeenkomst is een kennismakingsbijeenkomst. Hierin worden de kaders van Close Reading 
besproken en wordt een voorbeeldles aangeboden. In de tweede bijeenkomst vindt een verdieping 
plaats. Je leert dan waar je op kunt letten bij het  selecteren van teksten en je weet hoe je teksten 
kunt analyseren om tot tekstgerichte vragen te komen. 
Daarnaast worden weer een of twee voorbeeldlessen aangeboden. 
 
Bij Close Reading gaat het om: 

• het werken met korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg 
is voor de lezers; 

• het meerdere keren lezen van de tekst, verdeeld over verschillende lessen/sessies; 
• een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst 

ondersteunen; 
• het actief verwerken van de tekst; 
• uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling; 
• het leren maken van aantekeningen tijdens het lezen;  
• de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst. 

 
In Amerika worden goede resultaten behaald door scholen die gebruik maken van Close reading (D. 
Fisher en N. Frey). Expertis heeft deze aanpak vertaald voor de Nederlandse situatie. 
 
Ter ondersteuning van de bijeenkomsten wordt het boek Close Reading (uitgeverij Pica) aanbevolen. 

Meer informatie 
https://expertis.nl/dienst/close-reading/ 

https://expertis.nl/dienst/close-reading/
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Uitvoering 
• Bijeenkomst 1: woensdag 18 september 2019 van 13.00-16.00 uur 
• Bijeenkomst 2: woensdag 20 november 2019 van 13.00-16.00 uur  

De cursus vindt plaats in De Wiekelaar te Oudleusen. 
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12 Veld, Vaart & Vecht Academie 

Uitvoerder 
De Veld, Vaart & Vecht Academie is geheel vernieuwd en nu beter toegankelijk dan ooit. En is voor 
alle leerkrachten van de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband toegankelijk. Ga naar: 
https://www.vvv-academie.nl/home om in te loggen.  

Doel 
Onderwijsgeven is een vak. En om steeds weer het beste uit jezelf te kunnen halen is het belangrijk 
dat je je blijft ontwikkelen. Dat kan eenvoudig met onze praktijkgerichte e-learning cursussen. 

In de VV&V Academie vind je cursussen voor leerkrachten, intern begeleiders en 
schooldirecteuren. Met onder andere video's, observatielijsten, stappenplannen en checklists in onze 
cursussen leg je eenvoudig de link naar de praktijk en kun je direct met het geleerde aan de slag. 

De cursussen kunnen individueel gevolgd worden, maar het is ook goed mogelijk de 
cursussen met een deel van het team of gehele team te volgen. 

Inhoud 

Het gehele aanbod 
is op de site 
zichtbaar en te 
bereiken via deze 
link. 
Bij de vernieuwing 
van de site zijn voor 
de scholen van onze 
afdeling tevens de 
Augeo online 
cursussen 
beschikbaar 
gekomen met 
onderwerpen als: 
Implementeren en 
Werken met de 
Meldcode, Steun bieden aan Vluchtelingenkinderen en Cyberpesten. 

Uitvoering 
De e-learning in de Veld, Vaart & Vecht Academie is 24 uur per dag toegankelijk!  
De helpdesk van E-learning Wizard is dagelijks bereikbaar via: 

• Telefoon 06 - 58 71 36 18 (kantooruren 8.30 – 18.00 uur) 
• E-mail info@e-learningwizard.nl (ook buiten kantooruren beantwoorden zij je vragen) 

Workshop aanbod 
Aangezien we als scholen van de afdeling gebruik maken van de Digitale Academie worden ons 8 
workshops gratis aangeboden. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden:

https://www.vvv-academie.nl/home
https://media.elearning-wizard.nl/repository/cadenza/CATALOGI%20Academies/Lerarenacademie%20catalogus%202019%20-%20LR.pdf
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