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BESTE DIRECTEUR, LOCATIE/SCHOOLLEIDER,
ZORGCOÖRDINATOR, COLLEGA,
Vanaf 1 augustus 2014 is het Expertise Centrum Singelland (ECS) op de werkvloer ‘naast’ zorgcoördinatoren,
mentoren, leerlingbegeleiders en docenten gaan staan om met en voor u expertise te ontwikkelen.
Samen zetten we de schouders onder alle uitdagingen van passend onderwijs.
Singelland

CENTRUM
EXPERTISE
In de afgelopen drie jaar hebben de orthopedagogen, schoolmaatschappelijk
werkers en het dyslexieen
testcentrum, scholen ondersteund. Wij doen dit door samen met de scholen hun ondersteuningsvragen
op te pakken en zo nieuwe ondersteuningsproducten op maat voor hen te ontwikkelen. Zo hebben we het
afgelopen schooljaar 2016/2017 een werkgroep ISK/VO voor een goede overdracht van ISK leerlingen naar
een VO school en een verbetertraject voor de leerlingbespreking met de locatie Surhuisterveen opgezet,
pilots groepsplannen en handelingsgericht werken met de VHS, Burgum en de BHS opgezet en de NIO testen
afgenomen in samenwerking met meerdere scholen.
Ook zijn praktische workshops gegeven op verzoek van scholen over o.a. het lezen van onderzoeksrapporten
met IQ gegevens door externe partners voor o.a. het OPDC, scholingen over anti-pestbeleid en
groepsdynamica voor Lauwerscollege en Nordwin College en hechtingsproblemen voor alle scholen van
het samenwerkingsverband ZO Friesland en nog veel meer. Deze producten worden voorbereid en op maat
gemaakt met het management van de scholen zodat de inhoud goed aansluit bij wat de locatie nodig heeft
en wenst en gedragen wordt door het management. Daarmee kunnen we een kwaliteitsimpuls vanuit het ECS
garanderen.
In de intervisiegroepen voor orthopedagogen, dyslexiecoaches, en zorgcoördinatoren zijn nieuwe thema’s die
op deze Professionals afkomen, besproken en uitgewerkt. Daarmee geven we hen input en ondersteuning om
deze thema’s in hun school verder vorm te kunnen geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan executieve functies,
hechtingsstoornissen, dyscalculiebeleid en de gesprekstechniek geschikt voor minder talige en/of meer visueel
ingestelde leerlingen: ‘Teken je gesprek’.
Tevens hebben we coaching op de werkvloer verzorgd aan docenten, leerlingbegeleiders, zorgcoordinatoren
en/of werkbegeleiding voor orthopedagogen die bv in opleiding zijn voor NVO-generalist of een
werkervaringsplek invullen.
In deze brochure brengt het ECS een aantal nieuwe mogelijkheden in het kader van passend onderwijs onder
de aandacht voor het schooljaar 2017-2018 waar we u graag mee willen inspireren. Daarnaast is -voor de
volledigheid- nog een korte opsomming van het bestaande en dus het bekende aanbod van onze diensten
opgenomen.
In een persoonlijk evaluatie- en intakegesprek met de locatie-/schoolverantwoordelijke en de zorgcoördinator
willen we graag de ondersteuning van dit jaar evalueren en samen bespreken wat uw vraag aan ons is voor het
nieuwe schooljaar 2017/2018. Deze brochure is daarbij een handzame raadgever. Indien uw wensen/vragen
nog niet in de brochure vermeld staan, dan horen wij dit graag. Wij leveren aanbod op maat én denken graag
met u mee.
Met vriendelijke groet,
Eugenie Kortenhorst, hoofd ECS
E-mail: e.kortenhorst@singelland.nl
Drachten, maart 2017
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1. INLEIDING
Samen werken aan onderwijskwaliteit en leerlingbegeleiding

Het Expertise Centrum Singelland (ECS) is opgericht om locaties van Singelland en
andere scholen in de regio te ondersteunen bij de veranderingen die passend
onderwijs van de scholen vraagt. Het uitgangspunt is om scholen te
ondersteunen bij de ontwikkeling van een expertisemodel naar
Singelland
een professionaliseringsmodel. Het vakmanschap in de klas
EXPERTISE
en op schoolniveau dient daarbij centraal te staan. De
leerlingbegeleiding moet gedragen worden door de
werkvloer, waarbij de ‘experts’ dienstbaar moeten
zijn aan het handelingsgericht werken, gericht
op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling
en de ondersteuningsbehoefte van de
leraar. Het samenwerkingsverband heeft
daarbij gekozen om de professionalisering
hiervoor te delegeren aan de
participerende besturen. De besturen
zijn zelf verantwoordelijk voor de
deskundigheidsbevordering rondom
passend onderwijs. Daarvoor is het ECS
opgericht.

1.1

CENTRUM

Missie en visie van het ECS
Missie
“ECS, passende expertise van en voor
scholen”
Visie ECS
ECS heeft de ambitie om op
handelingsgerichte wijze de scholen te
ondersteunen. Hierbij richt het ECS zich op de
ondersteuningsbehoefte binnen de driehoek
leerling, ouders en school. Belangrijk daarin vinden
we de samenwerking met de externe partners.
Deze ambitie vertaalt zich in:
• De keuze voor handelingsgericht werken;
• Innovatie in het kader van passend onderwijs zowel in beleid als
in de uitvoering;
• Het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders;
• Een goede samenwerking met interne en externe partners;
• Professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen.
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Inrichting ECS
Het ECS heeft momenteel elf medewerkers: zes orthopedagogen/ (gz-)psychologen, twee
schoolmaatschappelijk werkers en drie medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers worden
ingezet op alle locaties van Singelland en op de volgende scholen in de regio: Nordwin College Buitenpost, CSG
Lauwers College, Burgemeester Harmsmaschool, Stellingwerf College, Linde College en het OPDC van het SWV
Zuidoost Friesland. Daarnaast worden ook diensten geleverd aan het samenwerkingsverband Fultura in Sneek.
Het dyslexie- en testcentrum voert behalve op bovenstaande scholen ook dyslexie onderzoeken uit voor OSG
Sevenwolden en Bornego College.

Singelland
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1.3 Uitgangspunten ECS
• Het Expertisecentrum wil een kwaliteitsimpuls geven door het delen en overdragen van de benodigde

•

•

•
•
•
•

•
•
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deskundigheid en expertise binnen de scholen voor een goede innovatie en implementatie in het kader van
passend onderwijs. Het doel hiervan is een bijdrage televeren aan het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs in de klas en de leerlingbegeleiding.
Het Expertisecentrum hanteert hiervoor de zeven uitgangspunten van Handelingsgericht werken: de
werkwijze is doelgericht; het gaat om afstemming en wisselwerking; onderwijsbehoeften van leerlingen
staan centraal; docenten en mentoren maken het verschil; positieve aspecten zijn van groot belang;
betrokkenen werken constructief samen en de werkwijze is systematisch en transparant.
Inhoudelijke ondersteuning bij het verlenen van basisondersteuning (preventief) en bij extra ondersteuning
waarbij het ECS wil bijdragen aan het schoolsucces van leerlingen en zorgen dat zij diploma’s halen die bij
hun capaciteiten en talenten passen. Samenwerken binnen de driehoek leerling, school en ouders staat
hierbij voorop.
Het Expertisecentrum heeft een adviserende en ondersteunende functie en een ‘makelaarsrol’ om de vraaggestuurde expertise te leveren voor zover dat past binnen de gewenste bedrijfsvoering.
Kwaliteitsbewaking: monitoren van trends rondom de onderwijsbehoeften van leerlingen en de
ondersteuningsbehoeften van docenten.
De expertise is met name afkomstig uit de scholen/ locatie zelf en wordt mede daar ontwikkeld.
Het ECS ontsluit met de scholen de beschikbare expertise van de ketenpartners, waarbij met name aan de
CJG’s en gebiedsteams moet worden gedacht. Hierbij gaat het onder andere om preventieprogramma’s voor
niet-onderwijs gerelateerde vragen en om integrale vraagverheldering rondom de leerling en zijn omgeving
als basis voor een gemeenschappelijke aanpak (één kind- één plan-één regisseur).
Het ECS heeft geen winstoogmerk.
Het ECS beweegt mee met de ontwikkeling rondom passend onderwijs. Ze anticipeert op ontwikkelingen en
dient een duidelijke meerwaarde voor de scholen te hebben. Jaarlijks worden de scholen/locaties gevraagd
naar hun ondersteuningsbehoeften waarbij ook de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerkers
onderwerp van gesprek is.
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NIEUW PASSEND AANBOD

2. SCHOOLONDERSTEUNING
2.1
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Handelingsgericht werken
‘Om gelijke kansen te krijgen en om hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben
leerlingen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs’
(Diekstra)
Binnen het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland is gekozen voor Handelingsgericht werken. De zeven
uitgangspunten van Handelingsgericht werken zijn:
De werkwijze is
1. Doelgericht
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
4. Docenten en mentoren maken het verschil
5. Positieve aspecten zijn van groot belang
6. Betrokkenen werken constructief samen (ook leerling en ouders)
7. Systematisch, planmatig, transparant
De keuze welke elementen van handelingsgericht werken scholen (eerst of nog) willen aanpakken en
implementeren, hangt mede af van de visie en ambities van de school/locatie, de organisatie van onderwijs en
zorg, de overlegstructuur in de school en de interne zorgstructuur en samenwerking met externe partners.
Door het optimaliseren van de handelingsgerichte (zorg-)begeleiding, een handelingsgericht aanbod en/of het
optimaliseren van de docentkwaliteiten, wordt er naast het vergroten van het handelingsbewust werken ook
gewerkt aan het opbrengstgericht werken binnen de school. Samen met de school kan worden gekeken welke
element(en) van handelingsgericht werken aansluiten bij de huidige werkwijze en de ontwikkelingsfase van de
school. Samen wordt hierin een keuze gemaakt. Gedacht kan worden aan:
2.1.1 De cyclus van handelingsgericht werken: van groepsoverzicht naar groepsplan
2.1.2 Handelingsgerichte groepsbesprekingen binnen ZAT/IZO en/of MDO
2.1.3 Invoering effectieve leerlingbespreking binnen de handelingsgerichte cyclus
2.1.4 Diverse modules/workshops handelingsgericht begeleiden voor docenten aan de hand van casuïstiek,
		 instructievaardigheden (directe instructie model), klassen - management, het geven van feedback, 		
		 (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken etc.

2.1.1 Cyclus van handelingsgericht werken: van groepsoverzicht naar groepsplan
Inhoud
Directe ondersteuning bij het opzetten van de cyclus van handelingsgericht werken met groepsoverzichten en
groepsplannen.
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Korte omschrijving werkwijze
Met de locatie/school wordt gekeken bij
welke groep/klassen zij als start/pilot willen
gaan werken met het verzamelen en ordenen
van leerlinggegevens in een groepsoverzicht.
Gekeken wordt hoe men leerlingen kan signaleren
die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.
Bij die leerlingen wordt de onderwijsbehoefte(n)
Singelland
benoemd. Vervolgens wordt er dan een clustering
EXPERTISE
aangebracht vanCENTRUM
leerlingen met vergelijkbare onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Dit wordt in een groepsplan verwerkt.
Dit wordt vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Mentoren leren groepsoverzichten te maken van hun klas;
• Mentoren en docenten leren leerlingen te signaleren die extra ondersteuning
nodig hebben;
• Mentoren leren de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen te benoemen en de leerlingen
hierop te clusteren;
• Mentoren verwerken de input van het groepsoverzicht in een handelingsgericht groepsplan.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.1.2 Handelingsgerichte groepsbespreking, ZAT/IZO en MDO
Inhoud
Directe coaching bij het voeren van handelingsgerichte groepsbesprekingen, IZO (Intern Zorgteam Overleg) of
ZAT (Zorg Advies Team) en MDO (Multi Discipinaire Overleg).
Korte omschrijving werkwijze
Met de zorgcoördinator wordt gekeken hoe de cyclus van handelingsgericht werken wordt uitgevoerd op de
locatie/school. De groepsbesprekingen zijn een belangrijke schakel in het handelingsgericht werken en de
motor van deze cyclus. De mentor, die de groepsbespreking leidt, krijgt coaching om de opbrengst van de
groepsbespreking te vergroten door meer handelingsgericht te werk te gaan.
Ditzelfde traject kan aangevraagd worden voor de zorgcoördinator in het IZO / ZAT / MDO besprekingen.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Groepsbesprekingen en ZAT’s / IZO’s / MDO’s worden handelingsgerichter waardoor de opbrengst wordt
vergroot;
• De besprekingen gaan uit van de ondersteuningsbehoefte (hulpvraag) van de leerling in deze klas met deze
docent(en). De bespreking leidt tot duidelijke afspraken en concrete acties. Deze acties worden vervolgens
uitgevoerd en geëvalueerd;
• De cyclus van planmatig en handelingsgericht werken worden geborgd.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.
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2.1.3 Invoering effectieve leerlingbespreking binnen de handelingsgerichte cyclus.
Inhoud
Begeleiding bij het opzetten en invoeren van de leerlingbespreking binnen de cyclus van handelingsgericht
werken.
Korte omschrijving werkwijze
Met de zorgcoördinator wordt gekeken hoe de cyclus van handelingsgericht werken wordt uitgevoerd op de
Singelland werken. Samen met de
locatie/school. De leerlingbespreking is een belangrijke schakel in het handelingsgericht
CENTRUM
EXPERTISE
teamleider/zorgcoördinator en/of werkgroep wordt:
• de huidige praktijk van de leerlingbespreking in kaart gebracht;
• onderzocht wat de leerlingbespreking effectiever maakt;
• een effectieve leerlingbespreking ontworpen die past binnen de eigen school;
• de eigen effectieve leerlingbespreking stapsgewijs ingevoerd;
• indien de school google drive/formats gebruikt kunnen de formulieren via google drive worden ingevuld.
Wat zijn de opbrengsten voor school

• De opbrengst van de leerlingbespreking wordt door de betrokkenen als effectief ervaren;
• De besprekingen gaan uit van de ondersteuningsbehoefte (hulpvraag) van de leerling en/of een groepje
leerlingen in deze klas met deze docent(en). De bespreking leidt tot duidelijke afspraken en concrete acties.
Deze acties worden vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd;
• De cyclus van planmatig en handelingsgericht werken wordt geborgd.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.1.4 Diverse modules/workshops handelingsgericht begeleiden voor docenten aan de hand
van casuïstiek , instructievaardigheden (directe instructie model), klassenmanagement,
het geven van feedback, oplossingsgerichte) gesprekstechnieken, coöperatieve en/of
interactieve werkvormen etc.
Inhoud
De keuze welke elementen van handelingsgericht werken scholen willen aanpakken en implementeren hangt
af van de visie en ambities van de school/locatie, de organisatie van onderwijs en zorg, de overlegstructuur
in de school en de interne zorgstructuur, de reeds aanwezige kwaliteiten van docenten en vooral waar de
school een volgende stap wil maken. Dit alles vanuit het principe: “verandert de docent dan veranderen zijn
leerlingen…en omgekeerd”. Dit kan in een volledig traject-op-maat en door nauwe samenwerking met de
zorgcoördinator en het management van de school.
Korte omschrijving werkwijze
Met de zorgcoördinator wordt gekeken waar de school/afdeling staat op het gebied van handelingsgericht
werken
• de huidige praktijk wordt in kaart gebracht;
• geïnventariseerd wordt wat een volgende stap zou kunnen zijn;
• samen wordt een passend traject ontworpen “in de zone van de naaste ontwikkeling van het team”: wat heeft
het team / de docent nodig om…….
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Wat zijn de opbrengsten voor school

• Een volgende stap in handelingsbewust en opbrengstbewust onderwijzen en begeleiden.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.2

Anti-pestbeleid

Singelland
‘Als je iets goeds ziet geef dan een compliment, als je iets fouts ziet biedt dan hulp aan’

CENTRUM
EXPERTISE
(Nelson Mandela).

Op 26 mei 2015 is de wet Sociale Veiligheid aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 is deze wet in werking
getreden. In deze wet is opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een sociaal veilige
schoolomgeving te realiseren. De belangrijkste 3 punten uit de wet voor elke school zijn:
1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
3. Beleggen van de volgende taken bij één persoon:
• Een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders;
• Coördinatie van het anti-pestbeleid.
Het ECS kan ondersteunen bij het vormgeven van een social veilige schoolomgeving en een positief
groepsklimaat. Dit kan in de vorm van begeleidingstrajecten, interventietrajecten en scholing.
Samen met het management van de school en de verantwoordelijke voor het anti-pestbeleid van de school
wordt gekeken wat de school al doet en wat de school nog nodig heeft om een veilig klimaat te creëren. Hierbij
wordt onderzoch of het anti pest beleid van de school voldoet aan de inspectie eisen, te weten: schoolbrede
aanpak, duidelijke normen en waarden, pedagogisch vakmanschap en brede interventies passend bij visie en
context. Gekozen kan worden uit o.a. de volgende modules:
2.2.1 Bouwen aan een positieve groep door de mentor (begeleidingstraject);
2.2.2 Omgaan met een moeilijke vo-klas (begeleidingstraject);
2.2.3 Aanpak van pesten op school (workshop);
2.2.4 Aanpak van Sexting en Grooming (workshop).
Ook kunnen diverse preventieve workshops voor ouders en mentoren/docenten worden uitgevoerd. Te denken
valt aan: meidenvenijn, ouderbetrokkenheid bij sociale media, cyberpesten, grooming, sexting.

2.2.1 Bouwen aan een positieve groep door de mentor (begeleidingstraject)
Inhoud
Een preventief programma waarin de mentor begeleid en ondersteund wordt in de eerste
8 weken van het schooljaar bij het begeleiden van zijn/haar klas tot een groep met een positief groepsklimaat.
Dit traject moet ingepland worden als de nieuwe klassen bekend zijn (begin schooljaar). En bij voorkeur met
een vervolgbijeenkomst na ongeveer 8 weken (rond de herfstvakantie) als het groepsvormingsproces tot rust is.
Korte omschrijving werkwijze
Er worden twee bijeenkomsten gepland.
Bijeenkomst één vindt plaats meteen aan het begin van het schooljaar. Deze bijeenkomst besteedt aandacht
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aan de stadia in de vorming van een groepsproces en de actieve rol die een mentor daarbij kan spelen.
Mentoren gaan nadenken over groepsproces-stimulerende activiteiten en interventies voor de eerste 8 weken
waarin de nieuwe klas/instroomklas zich vormt. Indien gewenst worden intervisiegroepjes/tweetallen gevormd
om het groepsproces met elkaar te bespreken.
Bijeenkomst twee is na ongeveer 8 weken. Dan wordt met de mentoren teruggekeken naar het proces met
de klas en welke interventies effectief waren. De klimaatschaal en indien gewenst het sociogram worden
ingevuld vóór deze bijeenkomst en geïnterpreteerd. Er vindt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse plaats
van het groepsklimaat. Vanuit deze analyse wordt gekeken welke acties nodig zijn om het groepsproces, indien
Singelland
gewenst, nog meer te beïnvloeden.
CENTRUM
EXPERTISE
Een vervolgbijeenkomst kan nog worden aangeboden over de rollen van leerlingen
in de klas (gezagsdrager,
maatschappelijk werker e.d.) en welke acties genomen kunnen worden voor leerlingen die buiten de klas staan
en bijvoorbeeld hoe de leerlingen gecoacht kunnen worden bij het zelf oplossen van conflicten.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Mentoren zijn zich bewust van de fases in een groepsvormingsproces;
• Mentoren weten welke actieve rol zij kunnen spelen in het groepsvormingsproces van hun klas
om tot een neutrale of positieve klas te komen;
• Mentoren weten welke actieve bijdrage zij daaraan kunnen leveren en zij krijgen zicht
op het afnemen van sociogram en klimaatschaal om te meten hoe het klimaat in
hun klas is;
• Mentoren interpreteren m.b.v. de klimaatschaal en hun eigen ervaringen en
observaties het klimaat in hun klas;
• Mentoren bedenken effectieve vervolgactiviteiten om het groepsklimaat
positief te beïnvloeden en/of te borgen;
• Mentoren zijn zich bewust van de verschillende rollen die de
leerlingen innemen in hun klas.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van
de locatie/school.

2.2.2 Omgaan met een moeilijke VO-klas (begeleidingstraject)
Inhoud
Het begeleiden en ondersteunen van de zorgcoördinator en/of mentor
met een moeilijke VO-klas, waar de noodzakelijke werkhouding en/of
het sociaal veilige klimaat ontbreken.
Korte omschrijving werkwijze
In overleg met de locatie/school worden begeleidingsafspraken gemaakt, te
beginnen bij een intakegesprek en het verstrekken van informatief materiaal.
Het begeleiddingstraject wordt in overleg opgezet met de teamleider/
zorgcoordinator/mentor en kan bestaan uit:
• Een analyse en bespreking van het plan van aanpak;
• Eventueel een ouderavond waarin problemen en de aanpak daarvan worden besproken;
• Een observatie in de klas;
• Begeleidingsgesprekken met de mentor en de afdelingsleider;
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Participatie in leerlingenbespreking met de docenten van de klas en het samen opstellen van een groepsplan;
Tussentijdse evaluatiebespreking met de zorgcoördinator/afdelingsleider;
Vervolg consultaties voor mentor en leerlingenbespreking;
Evaluatie van het traject.

Wat zijn de opbrengsten voor de school
• De mentor/ zorgcoördinator krijgen tools om te werken aan het verbeteren van het klimaat in een groep/klas;
• De groep/klas wordt mede verantwoordelijk gemaakt voor het verbeteren van het klimaat in hun eigen klas;
Singelland
• Mentor en docenten ondersteunen de groep/klas bij het proces om hun groepsklimaat te verbeteren. Indien
CENTRUM
EXPERTISE
gewenst worden
ook de ouders hierbij betrokken;
• Een begin- en eindmeting maken de verandering in het klimaat met behulp van deze aanpak zichtbaar;
• Omdat het een “train de trainervorm” is, kan een zorgcoördinator dit in de toekomst zelf uitvoeren met de
betreffende mentor en klas.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.2.3 Aanpak van pesten op school (workshop)
Inhoud
De meeste scholen hebben inmiddels een anti-pestprotocol opgesteld. Met het opstellen van een antipestProtocol laat een school zien een inspanning te leveren om sociale veiligheid en pesten op de school aan
te pakken. Een goed anti-pestprotocol geeft leerlingen, docenten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld
wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen docent, pester,
gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel de Vijf Sporen-aanpak
genoemd. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie vastgelegd, zodat het
verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle partijen.
Het feit dat de school er beleid op gemaakt heeft, geeft aan dat de school onderkent dat pesten een Probleem
is en dat het niet gedoogd wordt. Wanneer zij vervolgens direct optreedt wanneer er sprake is van pesten, is
dat een duidelijk signaal van de school naar de leerlingen. De veiligheidsbeleving van de leerlingen zal hierdoor
dan ook toenemen.
Korte omschrijving werkwijze
In deze workshop wordt stilgestaan bij wat onder pesten wordt verstaan, ook is er aandacht voor de
verschillende manier van pesten door jongens en meisjes (meidenvenijn). Vervolgens worden de rollen
uitgelegd van de docent, de pester, de gepeste, de overige klasgenoten en de ouders. En hoe zij allen samen
kunnen werken in de Vijf Sporen-aanpak. Met de verantwoordelijken van school voor de regie op het gebied
van pesten, wordt uitgewerkt hoe school dit traject zou kunnen vorm geven en welke elementen school erin wil
opnemen.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Aandacht voor het anti-pestprotocol van de school;
• Inzicht in hoe men kan handelen bij een pestincident;
• Inzicht in de Vijf Sporen-aanpak met de rollen in de samenwerking van alle betrokkenen.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.
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2.2.4 Aanpak van Sexting en Grooming (workshop)
Inhoud
De laatste drie jaren zien we een schrikbarende toename van leerlingen die slachtoffer worden van sexting
en grooming. Sexting is het versturen van naaktfoto’s via internet waardoor jongeren in chantabele posities
komen. Grooming is het kinderlokken via internet. Kinderen komen in een chantabele positie terecht. Beiden
liggen in het verlengde van elkaar. De oorzaak van deze toename ligt in hetSingelland
feit dat de sexuele ontwikkeling
CENTRUM
EXPERTISE
al rond 10-12 jaar ligt in combinatie met het onbeperkt kunnen gebruiken van
de sociale media. Leerlingen
(en ouders) zien de gevaren hiervan nog onvoldoende in. Sexting kan ook als een vorm van pesten worden
gebruikt
Korte omschrijving werkwijze
In deze workshop worden de begrippen Sexting en Grooming uitgelegd, leren ouders en mentoren de signalen
hiervan herkennen en worden handvatten geven over hoe dan te handelen. Samenwerking met ouders, school
en externe hulpverlening is hierbij essentieel.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Ouders/ Mentoren kennen de begrippen Sexting en Grooming en de impact die dit heeft op het kind en zijn
omgeving;
• Ouders/ Mentoren leren de signalen herkennen van Sexting en Grooming;
• Ouders/mentoren hebben concrete handvatten hoe ze kunnen handelen bij (vermoedens van) Sexting en
Grooming.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.3

Dyscalculie: beleid en diagnostiek (begeleidingstraject)
‘If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn’.
Inhoud
Ondersteuning bij het opzetten van een schoolspecifiek Protocol Dyscalculie, waarin het
rekenbeleid en ondersteuningsbeleid van de school worden uitgewerkt.
Korte omschrijving werkwijze
Samen met de zorgcoördinator en/of orthopedagoog/rekendeskundige van
de school wordt een dyscalculiebeleid opgezet, aansluitend bij wat school
daarin nu al doet. Daarnaast kunnen docenten geschoold worden in het
signaleren van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het
gebied van rekenproblemen en/of dyscalculie. Tevens kan er voor een
docententeam een workshop gegeven worden over het onderwerp
ernstige rekenproblemen versus dyscalculie en de huidige stand van
zaken rondom de rekentoets.
Ook is het mogelijk dat de rekendeskundige/orthopedagoog van de
school/locatie wordt ondersteund bij het uitgebreide onderzoek naar
rekenproblemen en dyscalculie en de wijze van verslaglegging daarvan.
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Wat zijn de opbrengsten voor school
Afhankelijk van de gekozen activiteiten:
• Ondersteuning van scholen bij het opzetten van dyscalculiebeleid;
• Ondersteuning van docenten met leerlingen met rekenproblemen of vastgestelde dyscalculie in de klas;
• Indien school dyscalculieonderzoeken wil aanbieden wordt bekeken welk onderdeel van het onderzoek zij
zelf kunnen (leren) uitvoeren;
• Duidelijkheid over of er wel of geen sprake is van dyscalculie bij een leerling en welke
Singelland
ondersteuningsbehoefte de leerling met dyscalculie heeft.

EXPERTISE

CENTRUM

Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de school/locatie.

2.4

Aanpak van schoolverzuim bij (on)geoorloofde afwezigheid
(training 2 dagdelen)
‘Elke leerling wordt enorm blij als hij het gevoel krijgt dat hij er toe
doet.’ (P. Heerschop)
Inhoud
Aanpak van schoolverzuim op scholen in het Voortgezet Onderwijs
blijft voor iedere school een continu aandachtspunt. Voordat een
leerplichtambtenaar in actie komt, kan de school zelf al veel doen.
Dit geldt voor zowel het geoorloofde verzuim door ziekte als
het ongeoorloofde verzuim zoals bijvoorbeeld spijbelen. Snelle
signalering, systematische begeleiding en probleemanalyse,
plan van aanpak en meer sporenbegeleiding bij verzuim
(leerling, ouders, school) zorgt voor successen in de aanpak van
schoolverzuim. Hoe organiseer je dit in de school, wie komen
vanuit school in actie, hoe betrek je ouders, welke interventies
kunnen waardevol zijn?
Korte omschrijving werkwijze
Een training van twee dagdelen met huiswerkopdrachten voor de
deelnemers die werkzaam zijn op de diverse scholen. Eigen inbreng
van casuïstiek is mogelijk, evenals intervisie in de periode na de training.
Dagdeel 1:
In dit dagdeel wordt informatie gegeven over verzuim door medische
klachten, Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten (SOLK of functionele
klachten), inzichten in de ontwikkeling van pubers in relatie tot systemische
invloeden op het gedrag en de ontwikkeling van deze pubers. Ook is er aandacht
voor de rol van de ouders, de rol van medici en de rol van de school. Wie doet wat in de
terugkeer naar school?
Dagdeel 2:
Aan bod komen de volgende onderwerpen: risico invloeden op schooluitval, de functie van spijbelen, de
zoektocht naar de achtergronden van spijbelen, een systemische aanpak van spijbelen. Tevens komen
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oplossingsgerichte methodieken aan bod om samenwerking met ouders te zoeken en te houden.
Samenwerking met de externe partners zoals gebiedsteams /jeugdhulpverlening kan zorgen voor een
sluitende aanpak. Hoe werk je met deze partners samen als school? Er wordt gebruik gemaakt van interactieve
werkvormen, huiswerkopdrachten, lezen van achtergrondinformatie en intervisie.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Minder schooluitval door de leerling;
• Ondersteuning in het kader van passend onderwijs bij medische klachten en spijbelgedrag;
Singelland
• Een actieve houding van de school in preventie en aanpak van schoolverzuim.

EXPERTISE

CENTRUM

Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

2.5

Magisterkwadrant voor leerlingvolgsysteem (begeleidingstraject)
‘Kinderen mogen de hele dag laten zien wat ze kunnen. Maar wat ze kunnen, moeten ze ook
kunnen laten zien. Begrip is een stap op weg naar verbetering’.
Inhoud
Een aantal scholen werken met het leerlingvolgsysteem van Magister. Daarin wordt het Magisterkwadrant
gebruikt met de velden Capaciteiten, Persoonsontwikkeling, Schoolprestaties en Schoolgedrag. Als scholen
deze velden op een adequate wijze met informatie vullen, dan zijn zij beter in staat tot het (preventief)
signaleren van de ondersteuningsbehoefte(n) van leerlingen en het geven van handelingsgerichte adviezen
voor begeleiding binnen en buiten de les voor de leerlingen. Magister kan zo een ondersteunend middel zijn
om tot handelingsgerichte diagnostiek en interventies te komen.
Korte omschrijving werkwijze en inhoud onderzoek
Samen met school wordt gekeken welke informatie zij per leerling in de velden wil opnemen. Hierbij wordt
uitgegaan van informatie die al voorhanden is in de school. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken bij het veld
‘Capaciteiten’ of er vanuit de aanmelding al intelligentiegegevens zijn aangeleverd. Zo niet dan wordt
aanvullend intelligentieonderzoek (WISC, NIO of IVO) uitgevoerd en wordt de school geholpen/geschoold om
deze gegevens compact weer te geven in Magister. Sterke en minder sterke kanten van de leerling worden
hierbij uit de onderzoeksrapportage opgenomen. Voor het veld ‘Persoonsontwikkeling’ wordt met school
bekeken wat zij al aan informatie tot hun beschikking hebben uit de aanmelding van het Primair Onderwijs
dan wel wordt dit aangevuld met de informatie uit het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en/of aanvullend
onderzoek. Ook voor ‘Schoolprestaties’ en ‘Schoolgedrag’ wordt met school bekeken welke informatie
voorhanden is (rapportcijfers, verzuimgegevens, incidentenregistratie) dan wel verzameld zou kunnen worden.
Wat zijn de opbrengsten voor school /mentor / docent /leerling
• Via het toegankelijke Magister wordt een sterkte-zwakte analyse van de leerling in beeld gebracht;
• Vanuit Magister kunnen mentoren bij leerlingen problemen preventief signaleren en evt analyseren op basis
van beschikbare en direct toegankelijke informatie over leerlingen;
• Vanuit het Magisterkwadrant kunnen mentoren direct komen tot handelingsgerichte adviezen voor de
begeleiding van de leerling in en buiten de klas;
• Mentoren kunnen meer met de informatie uit de kwadranten van Magister in de advisering naar hun
leerlingen.
Kosten
Offerte op maat in overleg met school en afhankelijk van wat school zelf al beschikbaar heeft dan wel
nog aangevuld wil hebben d.m.v. onderzoek / observatie.
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3. WORKSHOPS EN TRAININGEN
WORKSHOPS
3.1

Executieve functies (workshop)
‘Begrip is een stap op weg naar verbetering’.
Singelland

CENTRUM
EXPERTISE
Inhoud
’Geen idee!’…’Dat ben ik vergeten…’, ’Doe het zelf!’….’Eh, wat zei u ook alweer?’…’Daar ben ik te laat voor…’,
‘Geen zin…’ Waarom heeft die ene leerling altijd extra uitleg nodig? Waarom zijn er in de klas altijd een paar
leerlingen rommeliger dan de rest? Hoe kan je zulke leerlingen nog meer helpen, terwijl je nu al je handen
vol hebt? Dit soort leerlingen hebben vaak een probleem in de executieve functies. Executieve functies zijn
het fundamentele vermogen om te kunnen focussen, te organiseren en impulsen of emoties onder controle
te houden; kortom…op een adequate manier uitvoering te geven aan sociaal en doelgericht gedrag. Goed
ontwikkelde executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen. Deze leerlingen
laten vaak een goede werk-, gedragshouding zien en hebben beduidend meer kans op schoolsucces. Zwakke
executieve functies daarentegen leiden tot problemen met doelgericht gedrag, een zwakke werkhouding
en liggen vaak ten grondslag aan leerstoornissen/ leerachterstanden, ADHD, autisme en niet aangeboren
hersenletsel. Leerlingen met zwakke executieve functies begrijpen vaak heel goed het ‘wat’, maar worstelen met
het ‘hoe’. Frustrerend voor de docent, de ouders én ook voor de leerling zelf!
Korte omschrijving workshop (2½ uur)
Deze workshop geeft uitleg over en toelichting op de executieve functies; welke vaardigheden verstaan
worden onder executieve functies, hoe je ze kunt herkennen en hoe de executieve functies in kaart gebracht
kunnen worden. Daarnaast worden stapsgewijze richtlijnen en praktische tips aangeboden om de verschillende
executieve functies door individuele coaching of klassikale interventies te versterken op basis van de boeken
‘Executieve functies bij kinderen en adolescenten’ van Peg Dawson en Richard Guare, ‘Slim maar…’ van Peg
Dawson, Richard Guare en Colin Guare en het ‘Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs’ van Inge
Verstraete & Karin Nijman.
Wat zijn de opbrengsten voor de school?
• Docenten/mentoren leren met deze workshop wat executieve functies zijn;
• Docenten/mentoren krijgen enkele praktische hulpmiddelen, o.a. om de executieve functies van de leerling
te inventariseren bij zowel de leerling, de docenten en de ouders/verzorgers en praktische tips om zwakke
executieve functies te ondersteunen;
• De docenten zijn zich bewust van het belang van een effectieve, ondersteunende instructie en begeleiding
aan de leerling met (een) zwakke executieve functie(s) binnen de klas.
Kosten
Offerte op maat in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.
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Dyscalculie (workshop)
‘We kunnen niet van alle leerlingen
sterren maken, we kunnen ze wel
allemaal op hun eigen wijze laten
schitteren’

Inhoud
Wat is dyscalculie, wat is het verschil tussen
Singelland
dyscalculie en rekenproblemen, welke
EXPERTISE
maatregelen kunCENTRUM
je als school nemen voor
leerlingen met ernstige rekenproblemen/dyscalculie?
Tevens wordt ingegaan op hoe het beleid vanuit het
dyscalculieprotocol vormgegeven zou kunnen worden
op school. Ook wordt stilgestaan bij hoe handelingsgerichte
diagnostiek en interventies eruit kunnen zien en wat compensatie- en
dispensatiemogelijkheden zijn.
Korte omschrijving werkwijze
Docenten worden geschoold in het signaleren van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied
van dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen. Hierbij worden zij ondersteund in het signaleren van mogelijke
dyscalculie signalen zodat de leerling eventueel voor een dyscalculie onderzoek of een ondersteuningstraject
rondom de rekenontwikkeling kan worden aangemeld.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Docenten, mentoren en leidinggevende weten het onderscheid tussen en de signalen van dyslcalculie en
ernstige rekenproblemen;
• Docenten, mentoren zijn op de hoogte van het dyscalculieprotocol; en de mogelijkheden om leerlingen te te
ondersteunen;
• Docenten en mentoren weten welke compenserende en dispenserende maatregelen mogen worden
gegeven op basis van een dyscalculieverklaring.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

3.3

Hechtingsproblematiek (workshop)
‘...Eens heb ik geleerd dat liefde alleen maar pijn kan zijn, leer mij alsjeblieft dat liefde fijn mag
zijn’ (uit: een gedicht van een een kind met een hechtingsstoornis)
Inhoud
Het doel van de workshop is een combinatie van kennisoverdracht over hechtingsproblematiek en het
vergroten van inzicht over de manier waarop deze problematiek leerlingen in het voorgezet onderwijs kan
belemmeren. In een notendop: wat is de kern, hoe ontstaan deze problemen, welke ondersteuningsbehoeften
hebben deze leerlingen, hoe kan je hier als school aan tegemoet komen en wanneer is het verstandig om meer
hulpverlening in te schakelen?
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Korte omschrijving werkwijze
Mentoren/docenten worden geschoold in het signaleren van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op
het gebied van hechting. Wat kunnen belemmerende factoren en wat stimulerende factoren bij deze leerlingen
zijn? Met praktische richtlijnen wordt uitgelegd op welke wijze scholen deze leerlingen het beste kunnen
ondersteunen en wanneer hulp uit de 2e of 3e lijn moet worden ingeschakeld.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Kennis van de theorie over hechtingsproblemen en hechtingsstoornis;
• Herkennen van de signalen die kunnen wijzen op hechtingsproblemen; Singelland
CENTRUM
• Concrete richtlijnen hoe je deze leerlingen kunt ondersteunen als mentorEXPERTISE
en wanneer je hulp van
professionals moet inschakelen.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

3.4

Haal meer uit de NIO en/of de WISC intelligentietest (verdiepingsworkshop)
‘Verveling op de juiste ogenblikken gevoeld is een teken van intelligentie”

(C. Fadiman)

Inhoud
De WISC III-NL en de NIO zijn intelligentietesten die o.a. ontwikkeld zijn als hulpmiddelen bij een juiste keuze
van het niveau van onderwijs van een leerling. De NIO wordt schriftelijk in een groep afgenomen en dient in het
VO in de eerste plaats als ondersteuning van het advies van de basisschool of van de school voor voortgezet
onderwijs. Maar uit een goede analyse van het totale NIO profiel van de leerlingen is veel meer te halen
bijvoorbeeld wat de sterke en minder sterke kanten zijn van de leerling. Op basis hiervan kunnen gerichte
adviezen gegeven worden voor het leren van de leerling.
De WISC wordt individueel en mondeling afgenomen en geeft behalve IQ scores ook veel informatie
over sterke en minder sterke kanten van een leerling, waaronder de executieve functies (concentratie,
doorzettingsvermogen, impulscontrole, werkaanpak, planning en organisatie etc.). Vanuit de WISC kunnen dus
ook handelingsgerichte adviezen voor de manier van leren van een leerling gegeven worden.
Korte omschrijving werkwijze
Deze verdiepingsworkshop voor leerling-begeleiders, mentoren en anderen die met de NIO of de WISC III-NL
gegevens in de school werken. Met behulp van een stappenplan wordt hen geleerd om een analyse van de NIO
te maken en/of de WISC III-NL analyse te begrijpen.
Hierbij wordt gewerkt met het intelligentieProfiel van de NIO test en/of de WISC bestaande uit de totale
intelligentiescore die is onderverdeeld in een verbale intelligentie en een symbolische/performale intelligentie.
Met behulp van de scores van de subtests en de observatiegegevens wordt gekeken naar de sterke en minder
sterke kanten van de leerling. Met deze analyse wordt vervolgens gekeken naar de schoolprestaties en worden
vanuit de sterke kanten concrete handvatten voor de begeleiding gegeven. Met een eigen casus uit de school
wordt hiermee vervolgens geoefend.
Wat zijn de opbrengsten voor de school?
• Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen het NIO testprofiel en/of het WISC III-NL profiel van hun leerlingen
lezen en begrijpen;
• De deelnemers kunnen deze conclusies en de handelingsgerichte adviezen uitleggen naar derden, zoals
docenten, de leerling en ouders.
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Kosten
Offerte op maat in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/
school

Trainingen voor leerlingbegeleiders / mentoren / leerlingen
Singelland
3.5
Training Executieve functies voor
CENTRUM
EXPERTISE
leerlingbegeleiders,
zorgcoördinatoren en
mentoren

Executieve functies functioneren als een
dirigent die ons leer- en taakgedrag
organiseert, controleert en aanstuurt. Bij
kinderen / pubers functioneert dit op het
niveau van werk in uitvoering...’
Inhoud
Executieve functies zijn het fundamentele
vermogen om te kunnen focussen, te
organiseren en impulsen of emoties onder
controle te houden; kortom…op een
adequate manier uitvoering te geven aan
sociaal en doelgericht gedrag.
Goed ontwikkelde executieve functies
maken het mogelijk om rationele
beslissingen te nemen. Leerlingen
met goed ontwikkelde executieve
functies laten vaak een goede werk, gedragshouding zien en hebben
beduidend meer kans op schoolsucces.
Zwakke executieve functies daarentegen
leiden tot problemen met doelgericht
gedrag, een zwakke werkhouding en liggen
vaak ten grondslag aan leerstoornissen of
leerachterstanden, ADHD, autisme en niet
aangeboren hersenletsel.
Leerlingen met zwakke executieve functies begrijpen
vaak heel goed het ‘wat’, maar worstelen met het ‘hoe’.
Dit is frustrerend voor de leerling, maar ook voor de
ouders en de docent !
Korte omschrijving inhoud training
(4 bijeenkomsten van 2 uur, praktijkopdracht en feedbackbijeenkomst)
Deze training van vier bijeenkomsten bestaat uit een inleidende
bijeenkomst met uitleg over de executieve functies en de impact van de
kwaliteit van de executieve functies op het schoolse functioneren. Er is veel
aandacht voor de vaardigheden die worden verstaan onder executieve functies,
hoe je deze vaardigheden kunt herkennen en hoe de executieve functies bij een leerling
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vanuit diverse informatiebronnen in kaart gebracht kunnen worden (observatie, de leerling zelf, de ouders, de
docenten).
In de vervolgbijeenkomsten worden de verschillende executieve functies behandeld met daarin stapsgewijze
richtlijnen en praktische tips om de verschillende executieve functies te versterken door individuele coachingbegeleiding door zorgcoördinator, leerlingbegeleider of mentor en/of door klassikale interventies vanuit
aanpassingen in het docent handelen en/of werkvormen. Er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de
recentelijk verschenen boeken: ‘Executieve functies bij kinderen en adolescenten’ van Peg Dawson en Richard
Guare, ‘Slim maar…’ van Peg Dawson, Richard Guare en Colin Guare en ‘Handboek leren leren voor het
Singelland
voortgezet onderwijs’ van Inge Verstraete & Karin Nijman.
EXPERTISE
Met behulp van een concrete leerling uit de praktijk van elke deelnemer van
deze training wordenCENTRUM
gedurende
de trainingsperiode de observatie- en inventarisatiebevindingen geanalyseerd. Vervolgens worden er
passende handelingsgerichte interventies bij gezocht t.b.v. betere aansluiting bij de onderwijsbehoeften van
deze leerling. Dit kan worden weggezet in een individueel handelingsplan of in het groepsplan van de klas en/
of, indien van toepassing, het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
Voorafgaand aan elke bijeenkomst dient elke deelnemer zich voor te bereiden door te werken aan zijn/
haar praktijkcasus. In de tijd tussen 2 bijeenkomsten in, werkt elke deelnemer namelijk aan een concrete
praktijk casus rondom een leerling met zwakke executieve functies. Elke deelnemer krijgt tijdens de eerste
3 trainingen handreikingen en feedback aangaande de praktijkcasus. Tijdens de 4e bijeenkomst worden alle
praktijkcasussen gedeeld met elkaar en worden tips en feedback uitgewisseld.
Wat zijn de opbrengsten voor de school?
• De deelnemers kunnen beschrijven wat executieve functies zijn en welke impact de kwaliteit van de
ontwikkelde executieve functies hebben op het schoolse functioneren;
• De deelnemers beschikken over praktische hulpmiddelen om de kwaliteit van de executieve functies van de
leerling te inventariseren bij de leerling zelf, de ouders/verzorgers, de docenten en vanuit observaties;
• De deelnemers beschikken over handelingsgerichte tips om de zwakke executieve functies bij een leerling te
versterken;
• De deelnemers zijn zich bewust van het belang van een effectieve, ondersteunende instructie en begeleiding
aan de leerling met (een) zwakke executieve functie(s) binnen de klas;
• De deelnemers kunnen beschrijven welke executieve functies vaak minder goed ontwikkeld zijn bij leerlingen
met de diagnose dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of autisme en kunnen hier handelingsgerichte interventies bij
formuleren;
• De deelnemers kunnen SMARTIES* invulling geven aan zorgtrajecten voor leerlingen met zwakke executieve
functies door vanuit observatie en inventarisatie bevindingen de uitkomsten om te zetten in concrete
begeleidingsadviezen, een handelingsplan, c.q. een groepsplan en/of een ontwikkelingsperspectief.
*Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend, Evaluerend en Samenwerkend.
Kosten
Offerte op maat in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school. De training kan op locatie
verzorgd worden voor een aantal leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en/of mentoren maar ook op een
centrale plek waar afzonderlijke deelnemers van verschillende scholen gezamenlijk de training kunnen volgen.
De kosten zullen dan gedeeld worden over het aantal deelnemers.
Maximaal aantal deelnemers: 10 personen.
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‘Teken je gesprek’ (training met meerdere bijeenkomsten voor leerlingbegeleiders,
coaches, vertrouwenspersonen, mentoren etc.)
‘Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt. Het gaat erom dat je je eigen tekening
maakt’.

Inhoud
‘Teken je gesprek’ is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen
maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat jou verteld wordt. Met ‘Teken je gesprek’ heb je als
Singelland
begeleider een concreet middel in handen, waarbij je gestructureerd met een leerling kunt praten en tekenen
CENTRUM
EXPERTISE
over allerlei levenszaken.
De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de probleemdrager
letterlijk zèlf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’ en legt verbanden
tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen. De leerling ziet als probleemdrager
zijn/haar eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren.
Vanuit dit nieuwe perspectief kan de leerling zèlf komen tot een inzicht en een oplossing.
Korte omschrijving werkwijze
Deze cursus zullen wij bij voldoende belangstelling incompany organiseren met Adinda de Vreede de
ontwikkelaar van “Teken een gesprek”. Met haar en de deelnemers wordt afgestemd hoeveel bijeenkomsten
georganiseerd kunnen worden en op welke termijn. Eén of meerdere bijeenkomsten zijn mogelijk maar zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van Adinda de Vreede.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• De begeleider zal in staat zijn om in gesprek met de leerling gesprekstekeningen te maken over allerlei
dagelijkse problemen, uitdagingen en successen;
• Onderwerpen die behandeld kunnen worden in de 3 daagse trainingen zijn o.a. faalangst, werkhouding, en
pesten.
Kosten
Omdat deze cursus georganiseerd wordt met een externe partner, zullen de kosten mede afhankelijk zijn van
het aantal deelnemers en de mogelijkheden die de externe partner hierin wil aanbieden.

3.7

Logopedische adviezen voor docenten voor een beter stemgebruik (max 4 bijeenkomsten)
‘(S)tem je stem’!
Inleiding
Docenten hebben een beroep waarin de stem dagelijks veelvuldig wordt gebruikt. Wanneer de stem op een
verkeerde manier wordt belast, kunnen er stemklachten ontstaan. Dit kan het uitoefenen van het beroep
belemmeren door het, gedeeltelijk of zelfs helemaal, wegvallen van de stem. Stemklachten gaan vaak samen
met te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. Ook de ademhaling
kan anders en onregelmatig zijn, soms samengaand met pijn in het keelgebied. Of er wel of geen stemklachten
ontstaan is ook afhankelijk van de aanleg. De mogelijkheden van de stem zijn zeer persoonsgebonden.
Bij heesheidsklachten kan een logopedist eventueel in samenwerking met een KNO-arts uitsluiten of de
heesheid veroorzaakt wordt door het verkeerd gebruiken van het stemorgaan, of dat de oorzaak in het
stemorgaan zelf ligt. Ook een combinatie van deze factoren is mogelijk.
Een logopedist kan de mogelijkheden van de stem bepalen en oefeningen geven of advies in het zo goed
mogelijk benutten van de stem. Op die manier kunnen stemklachten worden verminderd.
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Korte omschrijving werkwijze
Docenten die zich herkennen in bovengenoemde stemklachten kunnen zich aanmelden via de teamleider of
direct contact opnemen met de logopediste op school of het ECS. In de eerste bijeenkomst zal naar aanleiding
van een vragenlijst, een korte screening plaatsvinden waarin gekeken wordt naar de stemkwaliteit en het
stemgebruik van de docent. Indien nodig, kan er een observatie in de klas plaatsvinden. Op basis van deze
gegevens zal een passend advies gegeven worden.
Er volgen dan twee bijeenkomsten waarin adviezen worden gegeven met betrekking tot stemhygiëne en
adviezen en oefeningen voor goed stemgebruik.
Singelland
Tijdens de vierde bijeenkomst wordt bekeken of de adviezen en oefeningen
de klachten hebben verminderd.
EXPERTISE
Indien dit niet het geval is, zal er een verwijzing naar de huisarts worden geadviseerd
voor externeCENTRUM
behandeling
door een logopedist of KNO-arts.
Bij zorgen na de eerste screening kan ook direct geadviseerd worden een verwijzing aan te vragen bij de
huisarts voor een KNO-arts of externe logopediepraktijk.
Wat zijn de opbrengsten voor docent
• Voorkomen of verminderen van stemproblemen in het onderwijs;
• Op lange termijn kunnen blijven uitoefenen van dit beroep.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de vraag van de docent.
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BESTAAND AANBOD
4. SCHOOLONDERSTEUNING
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4.1

Ondersteuning door een orthopedagoog/psycholoog
Inhoud
Directe inzet in de leerlingbegeleiding op:
1. Participatie IZO/ZAT/MDO
2. Ondersteuningsvragen/consultatie leerlingen en ouders
3. Ondersteuningsvragen docenten in de klas
4. Opstellen OPP en/of coaching van mentor of zorgcoördinator bij het opstellen van een OPP
5. Ondersteuning aanmeldingsProcedure Pro en LWOO
6. Ondersteuning aanmeldingsProcedure leerlingen met extra ondersteuningsvragen
7. Participatie toelatingscommissie leerlingen met extra ondersteuningsvragen
8. Ondersteuning handelingsgericht werken binnen de leerlingbegeleiding
9. Coaching bij aanvraag toewijzingscommissie en -dossier
10. Implementatie OPP dmv scholing
11. Ondersteuning implementatie handelingsgericht MDO/IZO/ZAT overleg

4.2

Ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk
Inhoud
Directe inzet in de leerlingbegeleiding op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.3

Kortdurende ondersteuning leerling / thuis/ opvoedingssituatie
Bewaken van zorgtrajecten met ouders en ketenpartners
Crisisinterventie
Participatie ZAT/MDO vanuit expertise leerling en thuis én de sociale kaart
Ondersteuningsvragen/consultatie leerlingen - ouders
Contact met alle ketenpartners, CJG, gebiedsteams etc
Meedenken bij het invullen van het OPP

Herijking van de zorgstructuur na 3 jaar passend onderwijs
Inhoud
Na 3 jaar passend onderwijs blijkt het nodig om de zorgstructuur van de school/locatie en het
schoolondersteuningsplan opnieuw te bekijken met een werkgroep van de locatie/school. Wat hebben we al
wel en wat nog niet bereikt. Waar wil de school op de korte termijn en op de lange termijn naar toe.
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Korte omschrijving werkwijze
In overleg met de teamleider en zorgcoördinator wordt het schoolondersteuningsplan en/of de omschrijving
van de zorgstructuur van de locatie opnieuw tegen het licht gehouden. Klopt het zoals het destijds omschreven
is of laat voortschrijdend inzicht zien dat zaken toch anders zijn en worden georganiseerd en uitgevoerd. Klopt
de definitie van de basisondersteuning en extra ondersteuning nog, het moment dat we een OPP voor een
leerling uitschrijven, de opzet van het ZAT etc.?
Na een eerste aanpassing van het plan kan een werkmiddag ingevuld worden met het team om het plan / de
zorgstructuur te optimaliseren en draagvlak te creëren. Tot slot wordt het conceptdocument van de locatie/
Singelland
school aangepast naar een ‘definitieve’ versie. Heeft de school andere ideeën dan wordt het traject op maat
CENTRUM
EXPERTISE
aangepast in overleg
met de zorgcoördinator/ teamleider.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• De ondersteuningsstructuur en leerlingbegeleiding van een locatie/school worden up to date gemaakt na 3
jaar passend onderwijs. Dit wordt aangepast in de huidige notitie voor de locatie/school (en de inspectie) en
leidt tot een conceptversie;
• In teamverband wordt de conceptversie geoptimaliseerd en draagvlak gecreëerd.
Kosten
Offerte op maat, in overleg met -en afhankelijk van- de wensen van de locatie/school.

4.4

School Video Interactie begeleiding (SVIB)
Inhoud
School Video Interactie Begeleiding is een vorm van beeldbegeleiding die niet alleen voor de beginnende-,
maar zeker ook voor de ervaren docent een krachtig middel kan zijn om meer zicht te krijgen op zijn / haar
handelen in de klas. Het gaat uit van wat al goed gaat en helpt de docent bij het reflecteren op het Professioneel
handelen.
Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen docent en leerling(en) geanalyseerd.
Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling, maar
ook op het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek). De docent leert af te stemmen op de
sterke en zwakke kanten van de leerling(en) en leert ondersteunende interactiepatronen in te zetten.
Korte omschrijving werkwijze
De SVIB-begeleider bespreekt samen met de docent de videofragmenten die in de klas zijn gemaakt. Vanuit
de inzichten die worden opgedaan, worden bestaande en nieuwe docentvaardigheden ontwikkeld. Deze
werkwijze is concreet, docentvriendelijk en effectief én geschikt voor alle situaties waarin docent, leerling of
groep een steuntje in de rug nodig hebben. Een SVIB-traject bestaat uit twee of meer coachingsgesprekken,
afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling die wordt geobserveerd.

Wat zijn de opbrengsten voor de docent
• De docent krijgt zicht op de eigen kwaliteiten;
• De docent krijgt inzicht in het effect van zijn/haar gedrag op leerlingen, op een (moeilijke) klas;
• Naast een kader om systematisch de interactie te analyseren komen didactisch handelen en
klassenmanagement aan bod.
Kosten
Offerte op maat in overleg met de docent en de zorgcoördinator/teamleider.
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5. DIAGNOSTIEK
‘Leerlingen verschillen, maar klassen, docenten en ouders verschillen ook!’

5.1

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD)
Inhoud
Singelland
Handelingsgericht werken maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding
concreet: welke
CENTRUM
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pedagogische-didactische aanpak hebben leerlingen nodig om onderwijsdoelen
te halen? En welke
ondersteuningsbehoeften hebben docenten en mentoren om dit voor elkaar te krijgen?
Handelingsgerichte diagnostiek is een middel om meer informatie te vergaren om passend onderwijs en
doeltreffende leerlingbegeleiding mogelijk te maken.
Er is oog voor de leerling, de leeromgeving (school, docenten, externe ondersteuning bij het leren), de
opvoedingscontext en de vrije tijdsbesteding.
Korte omschrijving werkwijze
Hoe uitgebreid dit in kaart wordt gebracht is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, de ouders en/of
de docent/mentor. Soms volstaat een inventarisatie van de sterke en minder sterke kanten van de leerling in
zijn ontwikkelingscontexten om tot handelingsadvisering te komen. De uitvoering van handelingsgerichte
interventies en het effect hiervan op de ontwikkeling van de leerling zijn dan de nieuwe diagnostische
informatiebronnen. Dan is uitgebreider onderzoek m.b.v. specifieke testen dus niet nodig. Er wordt binnen het
ECS gewerkt vanuit de ‘matched care’ gedachte: de meest passende zorg die nodig is, wordt ingezet. De ene
keer zal dit om een lichte vorm van HGD gaan, de andere keer zal dit om een uitgebreide vorm van HGD gaan.
De handelingsgerichte diagnostiek/interventies wordt dus op maat samengesteld.
Wat zijn de opbrengsten voor school
• Een handelingsgericht zorgbegeleidingstraject op maat bestaande uit diagnostiek waar nodig, maar
vooral concrete handelingsgerichte interventies passend bij de mogelijkheden van het kind en zijn
ontwikkelingscontext om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren;
• De betrokkenen zijn belangrijke gesprekspartners en ervaringsdeskundigen: er wordt gezamenlijk gewerkt
aan het optimaliseren van ontwikkeling van de leerling. Betrokkenen voelen zich ‘gehoord en gezien’; dit zorgt
voor draagvlak en verandermotivatie.
Kosten

• Tijdens het intakegesprek wordt het aantal handelingsgerichte diagnostiektrajecten geraamd. Dit wordt
opgenomen in de werkplanningsafspraken voor de betreffende orthopedagoog;

• Een psychologisch assistent kan door de orthopedagoog als assistente ingezet worden (kostenbesparend).
Dit wordt tevens in de intake geraamd.
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Dyslexie- en testcentrum

5.2.1 Intelligentie-onderzoek
Individuele afname
WISC III- NL
WAIS
Wechsler Non Verbal (WNV-NL)
Singelland
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Groepsafname CENTRUM
NIO
IVO

5.2.2 Psychologisch onderzoek
Afhankelijk van de onderzoeksvraag op sociaal-emotioneel-/gedrags-/leergebied wordt een onderzoek op
maat samengesteld.

5.2.3 LWOO/Pro onderzoeken
Er wordt met de school afgestemd welke onderdelen de school zelf wil afnemen en welke onderdelen de
medewerker van het ECS afneemt.

5.2.4 Dyscalculie onderzoek
Inhoud:
• Intelligentie onderzoek met de WISC
• Didactisch rekenonderzoek
• Rekenvaardigheden

5.2.5 Dyslexie onderzoek
Keuze uit:
• Dossieronderzoek
• Korte scan
• Dyslexie onderzoek
• Uitgebreid dyslexie onderzoek inclusief Intelligentieonderzoek

5.2.6 Dyslexiebegeleiding
• Intervisie dyslexie coaches
• Cursus sleeplezen voor docenten
• Train de trainers Cursus Slipr voor docenten
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Slipr leesbegeleiding voor leerlingen (onderbouw en bovenbouw)
Consultatie n.a.v. screeningsonderzoeken Protocol dyslexie
Intervisie dyslexie coaches
Ouderavond over dyslexie

5.2.7 Taalstoornis onderzoek
TOS (Taal OntwikkelingsStoornis) onderzoek
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Inhoud
Handelingsgerichte diagnostiek door een logopediste, bestaande uit een observatie in de klas, intakegesprek
met de leerling en/of de ouders, waarna handelingsgerichte adviezen worden gegeven en indien nodig
aangevuld met een onderzoekstraject.
Korte omschrijving werkwijze en inhoud onderzoek
Bij deze handelingsgerichte diagnostiek staat het onderkennen en analyseren van het taalprobleem
centraal met als doel het geven van handelingsgerichte adviezen. Het diagnostisch proces richt zich op
relevante stimulerende en belemmerende factoren in de ontwikkeling van de leerling, onderwijsleer- en
opvoedingssituatie.
Het begin is de hulpvraag van de cliënt, het eindproduct is een onderbouwd en bruikbaar advies. De logopedist
werkt doel- en oplossingsgericht samen met school, ouders en de jongere en is van meet af aan gericht op
adviseren.
Wat zijn de opbrengsten voor school /leerling
• De leerling en de ouders krijgen antwoord op de vraag of er sprake is van een taalontwikkelingstoornis;
• Vanuit het onderzoek worden handelingsgerichte adviezen gegeven voor begeleiding, therapie en
aanbevelingen voor in de klas.
Kosten
Offerte op maat in overleg met de ouders van de leerling en de zorgcoördinator.
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6. WORKSHOPS (EVENTUEEL)
IN EEN WORKSHOPCARROUSEL OVER
DIVERSE ONDERWERPEN
Keuze uit workshops over diverse onderwerpen:
Singelland
• Ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, ODD, CD-depressie;

CENTRUM
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• Hoe lees je onderzoeksrapporten
en testgegevens bijvoorbeeld zoals in de Friese Plaatsingswijzer;
• Oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingbegeleiders en mentoren;
• Leerstrategieën;
• En andere onderwerpen relevant voor de scholen.
Er kan een middag met meerdere workshops verzorgd worden (workshopcarrousel).
Kosten
Offerte op maat in overleg met de zorgcoördinator en locatieleider.
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