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Voorwoord
Hoewel we niet weten in deze spannende tijd in welke mate we leerlingen in levende lijve zullen
ontmoeten, presenteren we met trots ons cursusaanbod voor schooljaar 2020-2021. Ook voor ons
geldt dat wanneer de anderhalve-meter-samenleving stand houdt, we ons aanbod deels online of
in kleinere groepen verzorgen. Wil je een specifieke training of opleiding volgen om je als leraar of
leidinggevende te bekwamen? BVS-schooladvies organiseert trainingen of opleidingen waar je je voor
in kan schrijven. Dit trainingsaanbod bieden we in Utrecht aan in een zaal bij ons kantoor. Daarnaast
willen we je graag bekendmaken met ons overige aanbod.
Training op school
Werk jij op een vrijeschool? En wil je je kennis en vaardigheden vergroten? Deskundigen van
BVS-schooladvies komen naar scholen toe om studiedagen, trainingen en groepsbegeleiding
te verzorgen. Met hun ervaring helpen onze adviseurs leraren en de schoolleiding verder bij de
ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs op pedagogisch-, didactisch- en organisatorisch vlak.
Kijk verder voor ons aanbod voor leraren en voor organisatieontwikkeling
Individuele begeleiding
Heb je behoefte aan individuele begeleiding? Onze adviseurs kunnen je ondersteunen bij
uiteenlopende vragen, zoals directe instructie, pedagogisch handelen, ontwerpen van
periodeonderwijs, kunstzinnig lesgeven, leerlingobservatie etc. Zij verzorgen een individueel
traject aan de hand van een concrete leervraag. Ook voor leidinggevenden en intern begeleiders/
zorgcoördinatoren verzorgen wij begeleidingstrajecten.
Advies
Wil je onderzoeken welke verbeterstappen je als school wilt zetten? Wij geven je advies over
de inrichting van het onderwijs op school, over de schoolorganisatie, over de kwaliteit van
vrijeschoolonderwijs. Bijvoorbeeld interne audits, visietrajecten, ondersteuning bij nieuwe
vrijeschoolinitiatieven, kwaliteitszorg.
Leerlingzorg
Wil jij je zicht op leerlingen vergroten? Is er een leerling die een ondersteuningsvraag heeft? Door
hun jarenlange ervaring voor de klas en in het doen van onderzoek, helpen schoolpsychologen
je de begeleidingsvraag helder te krijgen door observaties en waar nodig onderzoek. Onze
schoolpsychologen kunnen ook een actieve rol vervullen binnen de zorgstructuur van de school.
Wij hopen je graag te ontmoeten komend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken
directeur/bestuurder
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School
ontwikkeling
CONFERENTIE 2021 (19 MAART)
Onderwerp
De conferentie is op 19 maart 2021 en gaat over
een nader te bepalen onderwerp. In de loop van
schooljaar 2020-2021 informeren we hierover via
onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen.
Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
Taalcoördinatoren
Rekencoördinatoren
IB-ers
Directie/bestuur
Kosten
€ 97,50 p.p. - 1 dag
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94			
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

INTERNATIONALE CONFERENTIE 2020
Onderwerp
De conferentie gaat over de impuls van waaruit het
vrijeschoolonderwijs is ontstaan, een beeld van
de ontwikkelingen van het vrijeschoolonderwijs in
Nederland, België, Finland en Israël, gekoppeld aan
de vraag naar de juiste organisatievorm en leiding in
het kader van de ontwikkelingen van dit onderwijs de
komende 100 jaar.
Doelgroep
Leidinggevenden van vrijescholen
Kosten
€ 105,- p.p. - 1 dag
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Hans Passenier
E  directie@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 00 39 75

NETWERK DIGITALE GELETTERDHEID
Resultaat
•	Je hebt een ontwerp van een leerlijn digitale
geletterdheid
•	Je hebt een visie op digitale geletterdheid in het
vrijeschoolonderwijs.
•	Je hebt hulp en vraagbaak van
implementatieprocessen rondom mediawijsheid.
•	Je hebt kennis van nieuwe mediaontwikkelingen.
Doelgroep
Leraren
IB-ers
Directie/bestuur
Kosten:
€ 45,- p.p. - 2 dagen
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

U kunt zich aanmelden via de website
www.bvs-schooladvies.nl
per e-mail, E admin@bvs-schooladvies.nl
of telefonisch, T (030) 281 96 56

Contactpersoon
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

NETWERK LEIDINGGEVENDEN
Resultaat
•	Je hebt zicht op je eigen leiderschapsstijl m.b.t je
leiderschapsvraagstuk.
•	Je hebt handvatten om met je
leiderschapsvraagstuk verder te komen.
Doelgroep
Directie/bestuur
Kosten
€ 1.350,- p.p. – 4 cursusmiddagen en
2 dagdelen coaching
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Elard Pijnaken
E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T (06) 16 77 87 93
Hans Passenier
E h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T (06) 52 00 39 75

Uitgebreide informatie vindt u via de link in de
cursusnaam of www.bvs-schoooladvies.nl

OPLEIDING SCHOOLLEIDERS OP EEN
VRIJESCHOOL BASIS- EN VAKBEKWAAM
(SAMEN MET NSO-CNA)
Resultaat
Opleiding Basisbekwaam Schoolleider:
• 	Je hebt meer inzicht in je persoonlijke
leiderschapsstijl en in cultuur en structuur van de
schoolorganisatie; personeelsbeleid, financieel
beleid en kwaliteitszorg.
• 	Je kan data in en over de school benutten en
kennisbronnen van buiten de school ontsluiten.
• 	Je kan praktijkproblemen analyseren.
• 	Je ontwikkelt jouw communicatieve, reflectieve
en leidinggevende vaardigheden, zoals
aanspreken op gedrag, verder.
• 	Je ontvangt een certificaat Basisbekwaam
Schoolleider.
• 	Je kan doorstromen naar de opleiding
Vakbekwaam schoolleider of naar de tweejarige
Master Integraal Leiderschap.
Opleiding Vakbekwaam Schoolleider:
• 	Je kan leiding geven aan duurzame
schoolontwikkeling en een lerende organisatie.
• 	Je kan organiseren en verbinden vanuit een
helikopterview op de schoolorganisatie.
• 	Je hebt een onderzoeksmatige houding ten
aanzien van praktijkproblemen.
• 	Je weet om te gaan met conflicten en weet
je teamontwikkeling te koppelen aan de
organisatieontwikkeling.
• 	Je ontvangt een landelijk erkend certificaat
Vakbekwaam Schoolleider.
• 	Je kan je laten registreren in het
Schoolleiderregister PO of Schoolleiderregister
VO.
Doelgroep
Directie/bestuur
Kosten
€ 5.000,- p.p. - 18 dagen
(inclusief overnachting, exclusief materiaal)
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Hans Passenier
E  directie@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 00 39 75
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VERBINDENDE COMMUNICATIE
Resultaat
•	Je hebt zicht op je eigen valkuilen en
belemmerende opvattingen in je communicatie.
•	Je hebt handvatten gekregen om je makkelijker
uit te spreken en beter te luisteren.
Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
IB-ers
Directie/bestuur
Kosten
€ 485,- p.p. - 4 middagen
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Hans Passenier
E directie@bvs-schooladvies.nl
T (06) 52 00 39 75
Jeanneke Brosky
E j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T (06) 30 17 67 43

Leraar
Professionalisering
Opleidingen
OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR
LERAREN BASISONDERWIJS
Resultaat
Na de tweejarige opleiding:
•	Je bent thuis in de tradities die leven binnen de
vrijeschoolcultuur.
•	Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe)
keuzes maken binnen de eigen school.
• 	Je hebt tenminste één kunstzinnig vak ‘in de
vingers’.
Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 1.075,- p.p. - per jaar (2 jaar)

NETWERK INTERN BEGELEIDERS

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Resultaat
•	Je hebt een stevig fundament gelegd om je
functie als intern begeleider verder vorm te
geven
•	Je hebt je samen met de schoolleiding helder wat
je van elkaar kunt verwachten.

Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T ( 06) 52 05 59 43

Doelgroep
IB-ers

Lisette Stoop
E l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T (06) 14 14 13 93

Kosten
€ 1.350,- p.p. - 4 middagen en 2 coachingsdagen
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Miryam Hupkes
E m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T (06) 27 17 65 44

Uitgebreide informatie vindt u via de link in de
cursusnaam of www.bvs-schoooladvies.nl

OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR
LERAREN KLEUTERONDERWIJS
Resultaat
Na de tweejarige opleiding:
•	Je bent thuis in de tradities die leven binnen de
vrijeschoolcultuur.
•	Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe)
keuzes maken binnen de eigen school.
•	Je hebt tenminste één activiteit van de
vrijekleuterklas ‘in de vingers’.
Doelgroep
Kleuterleraren

KINDEREN LEREN LEZEN KLAS 1, 2, 3
Resultaat
•	Je leert waar je de focus van instructie kan leggen
bij technisch lezen, bij reciteren en bij het geven
van schrijfopdrachten.
•
Je leert hoe je werk kan evalueren.
Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 430,- p.p. - 2 dagen (exclusief materiaal)
Start- naar basisbekwaam

Kosten
€ 1.075,- p.p.- per jaar (2 jaar)
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Cécile de Jong
E c.de.jong@bvs-schooladvies.nl
T (06) 21 27 26 06

Taal
BEVLOGEN SCHRIJVERS KLAS 3, 4, 5, 6
Resultaat
De kinderen schrijven eigen periodeteksten, waarin de
individuele vaardigheden zichtbaar worden en
differentiatie vanzelfsprekend geborgd is.
•	Je leert waar je de focus van instructie kan
leggen.
•
Je leert hoe je het werk kan evalueren.
Doelgroep
Leraren
Taalcoördinatoren
IB-ers

Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 05 59 43

KINDEREN LEREN LEZEN KLAS 2, 3, 4
Resultaat
•	Je leert waar je de focus van instructie kan leggen
bij technisch lezen, bij reciteren en bij het geven
van schrijfopdrachten.
•
Je leert hoe je het werk kan evalueren.
Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 430,- p.p. - 2 dagen (exclusief materiaal)
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T ( 06) 52 05 59 43

Kosten
€ 430,- p.p. - 2 dagen (exclusief materiaal)
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T ( 06) 52 05 59 43

U kunt zich aanmelden via de website
www.bvs-schooladvies.nl
per e-mail, E admin@bvs-schooladvies.nl
of telefonisch, T (030) 281 96 56
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NETWERK TAALSPECIALISTEN
Resultaat
•	Je kan feedback geven op de taalaanpak
‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’.
•	Je hebt een visie op begrijpend lezen en schrijven
van (periode)teksten.
•	Je bent op de hoogte van recente
taalontwikkelingen.
•	Je kan hulp en vraagbaak zijn bij
implementatieprocessen rondom de verbetering
van de opbrengsten voor lezen en spellen.
Doelgroep
Leraren
Taalcoördinatoren
IB-ers
Kosten
€ 480,- p.p. - 3 dagen

ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN –
BASIS
Resultaat
Een verbetering van de opbrengsten van het technisch
lezen in klas 1 op de vrijeschool, door:
•	toegenomen kennis van de didactiek rondom
spelling onderwijs en technisch leesonderwijs,
•	hulp bij verbetertrajecten,
•	vergroten van expertise leraren, IB-ers en
leesspecialisten.
Doelgroep
Leraren
Taalcoördinatoren
IB-ers
Kosten
€ 429,- p.p. - 2 dagen
Start- naar vakbekwaam

Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T ( 06) 52 05 59 43

NT2
Resultaat
•	Je hebt kennis van de theorie over taalverwerving
en woordenschatontwikkeling bij NT2
(taalzwakke) kinderen.
•	Je weet hoe je deze kinderen praktisch kan
ondersteunen in de klas.
•	Je kunt bijdragen aan het ontwikkelen van
schoolbeleid.
•
Je hebt ervaring in je eigen praktijk.
Doelgroep
Kleuterleraren
Taalcoördinatoren
IB-ers
Kosten
€ 429,- p.p. - 4 middagen
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Cécile de Jong
E  c.de.jong@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 27 26 06

Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T (06) 52 05 59 43
Jörgen Joosten
E  j.joosten@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 53 93 09
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN –
VOORTGEZET

Rekenen

Resultaat
Deze cursus levert verbetering van de opbrengsten
van het technisch lezen in klas 2 tot en met 6 door:
•	kennis vergroten van de didactiek rondom
spellingonderwijs en technisch leesonderwijs,
•
hulp bij verbetertrajecten,
•	het vergroten van de expertise van leraren, IB-ers
en leesspecialisten.

NETWERK REKENSPECIALISTEN

Doelgroep
Leraren
Taalcoördinatoren
IB-ers
Kosten
€ 399,- p.p. - 2 dagen
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T (06) 52 05 59 43
Jörgen Joosten
E  j.joosten@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 53 93 09
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

Resultaat
•	Netwerk van rekenspecialisten binnen de
vrijescholen.
•	Platform voor uitwisseling van laatste
ontwikkeling op het gebied van rekenen
wiskunde.
•	Ondersteuning bij het effectief werken aan
verbetering rekenvaardigheden van leraren en
kinderen.
•	Hulp bij implementatie reken-verbetertrajecten
binnen de school.
•	Versterkte visie op rekengebied vanuit de
vrijeschool-pedagogiek.
•	Kennis om de inhoud, leerlijnen en veranderingen
aan het team over te dragen.
Doelgroep
Leraren
Rekencoördinatoren
Kosten
€ 325,- p.p. voor 3 middagen
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94

U kunt zich aanmelden via de website
www.bvs-schooladvies.nl
per e-mail, E admin@bvs-schooladvies.nl
of telefonisch, T (030) 281 96 56
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REKENEN – AUTOMATISEREN EN MEMORISEREN
Resultaat
•	Je hebt kennis en vaardigheden om klassikaal
en in kleinere groepen rekenvaardigheden te
memoriseren.
•	Je hebt kennis gemaakt met de methodiek
‘Hiermee leer je kinderen rekenen’.
Doelgroep
Leraren
Rekencoördinatoren
IB-ers
Directie/bestuur
Kosten
€ 249,- p.p. - 2 dagdelen (exclusief
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94
Paul van Meurs
E  p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 54 29 06

REKENEN OP DE VRIJESCHOOL
Resultaat				
•	Je kent de basisprincipes van het rekenonderwijs
in de vrijeschool.
•	Je kan de basisprincipes vormgeven in het
rekenonderwijs in je eigen klas:
- Rekenen in beweging
- Werken vanuit het geheel naar de delen
Doelgroep
Leraren
IB-ers
Kosten
€ 249,- p.p. voor 2 middagen
Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94

Periodeonderwijs
PERIODEONDERWIJS ONTWERPEN
Resultaat
•	Je hebt zicht op de vormgeving van een periode
als werkplaats in het vrijeschoolonderwijs.
•	Je hebt vanuit je eigen vaardigheden een of
meerdere periodes ontworpen.
Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 285,- p.p. voor 2 middagen
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Stephanie de Vries
E s.de.vries@bvs-schooladvies.nl
T (06) 24 28 65 09

Regenboog
REGENBOOG LICENTIEHOUDER – NASCHOLING
Resultaat
Je bent licentiehouder Regenboogtrainingen binnen de
school voor het lopende schooljaar.
Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
IB-ers
Kosten
€ 375,- p.p. - 2 dagen
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 05 59 43
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

REGENBOOG TRAIN DE TRAINER KLEUTERTIJD

REGENBOOG TRAIN DE TRAINER ONDERBOUW

Resultaat
•	Je kan Regenboogspelen voor kinderen
gebruiken, kent de boekjes voor de kleutertijd en
kan daaruit keuzes maken.
•	Je hebt kennis van het Regenboogspel voor
leraren, kan daarover vertellen in het eigen team.
•	Je hebt kennis van verschillende achtergronden in
de sociale opvoeding van kinderen.
•
Je kan in de eigen klas werken met de 		
Regenboogpop/kabouter en de kaartjes.
•
Je bent gecertificeerd Regenboogtrainer.

Resultaat
•
Je kan Regenboogspelen voor kinderen gebruiken
•	Je hebt kennis van het Regenboogspel voor
leraren, kan daarover vertellen in het eigen team
•	Je hebt kennis van de verschillende
achtergronden in de sociale opvoeding van
kinderen
•	Je kan een Regenboogtraining van 10 keer in
de eigen klas verzorgen (een expliciete sociale
vaardigheidstraining).
•
Je bent gecertificeerd Regenboogtrainer.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
IB-ers
Directie/bestuur

Doelgroep
Leraren
IB-ers

Kosten
€ 645,- p.p. - 3 dagen (exclusief materiaal)

Kosten
€ 645,- p.p.- 3 dagen (exclusief materiaal)
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Start- naar basisbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 05 59 43

Contactpersoon
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

Kunstonderwijs
BORDTEKENEN
Resultaat
•	Je hebt kennis van technieken die het
bordtekenen ondersteunen.
•	Je kunt met de bordtekeningen die je in de cursus
gemaakt hebt op zwart papier direct aan de slag
op het bord in de klas.
Doelgroep
Leraren
U kunt zich aanmelden via de website
www.bvs-schooladvies.nl
per e-mail, E admin@bvs-schooladvies.nl
of telefonisch, T (030) 281 96 56

Uitgebreide informatie vindt u via de link in de
cursusnaam of www.bvs-schoooladvies.nl

Kosten
€ 215,- p.p. - 2 middagen
		
Start- naar basisbekwaam		
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Stephanie de Vries
E s.de.vries@bvs-schooladvies.nl
T (06) 24 28 65 09
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GETUIGSCHRIFTEN BEELDEND VORMGEVEN

VORMTEKENEN

Resultaat
•	Je hebt kennis van technieken die het
bordtekenen ondersteunen.
•	Je kunt met de bordtekeningen die je in de cursus
gemaakt hebt op zwart papier direct aan de slag
op het bord in de klas.

Resultaat
•
Je hebt kennis van de opbouw van de
vormtekenleerlijnen:
- ondersteuning van ontwikkelingsfasen
- voorbereiding op geometrie
- voorbereiding op schrijfonderwijs
- in verschillende culturen
- ter ondersteuning van temperamenten
en leerstijlen.
•	je hebt kennis van wat er binnen de literatuur
geboden wordt.

Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 110,- p.p. - 1 middag
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Paul van Meurs
E  p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 54 29 06

VERHALEN VERTELLEN
Resultaat
•	Je weet hoe je op verschillende manieren een
verhaal kan vertellen aan een publiek.
•
Je beheerst deze verschillende manieren.

Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 325,- p.p. - 3 middagen
Start- naar basisbekwaam		
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Stephanie de Vries
E s.de.vries@bvs-schooladvies.nl
T (06) 24 28 65 09

Divers

Doelgroep
Leraren

COACHING IN DE EIGEN SCHOOL

Kosten
€ 319,- p.p. - 3 middagen

Resultaat
Je hebt zicht op werkwijzen die het coachen van
leraren mogelijk maakt.

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Annechien Wijnbergh
E  a.wijnbergh@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 05 59 43
Elard Pijnaken
E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T (06) 16 77 87 93
Jeanneke Brosky
E j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T (06) 30 17 67 43

Doelgroep
IB-ers
Kosten
€ 378,- p.p. - 2 dagen
Start- naar basisbekwaam		
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Miryam Hupkes
E m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T (06) 27 17 65 44

CONFERENTIE 2021 (19 MAART)

NETWERK DIGITALE GELETTERDHEID

Onderwerp
De conferentie is op 19 maart 2021 en gaat over
een nader te bepalen onderwerp. In de loop van
schooljaar 2020-2021 informeren we hierover via
onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen.

Resultaat
•	Je hebt een ontwerp van een leerlijn digitale
geletterdheid
•	Je hebt een visie op digitale geletterdheid in het
vrijeschoolonderwijs.
•	Je hebt hulp en vraagbaak van
implementatieprocessen rondom mediawijsheid.
•	Je hebt kennis van nieuwe mediaontwikkelingen.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
Taalcoördinatoren
Rekencoördinatoren
IB-ers
Directie/bestuur

Doelgroep
Leraren
IB-ers
Directie/bestuur

Kosten
€ 97,50 p.p. - 1 dag

Kosten:
€ 45,- p.p. - 2 dagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94			

Contactpersoon
Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

Lisette Stoop
E  l.stoop@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 14 14 13 93

NETWERK (HOOG)BEGAAFDHEIDSSPECIALISTEN
Resultaat
•	Je hebt je kennis over hoogbegaafdheid
uitgebreid
•	Je hebt een netwerk van specialisten in (hoog)
begaafdheid binnen de vrijeschool, waar
intervisie kan plaatsvinden
•
Je school heeft een ondersteunend platform waar
	de specialist feedback krijgt op verbetertrajecten
rondom hoogbegaafdheid
•	Je kent verschillende bronnen waar je verrijkend
lesmateriaal kan vinden en weet dit aan te passen
aan de behoefte die op school leeft.
Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
IB-ers
Kosten
€ 325,- p.p.- 3 middagen
Basis- naar vakbekwaam
Gerben Deenen
E  g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 21 84 46 94
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NETWERK VOLGLIJN KERNGEBRUIKERS

TEMPERAMENTEN

Resultaat
•	Je hebt meer kennis van Volglijn en de
mogelijkheden.
•	Je kan collega’s op school nog beter
ondersteunen bij het gebruik van Volglijn.

Resultaat
•	Je hebt zicht op het ontstaan en de werking van
het temperament.
•	Je kunt met een open houding het temperament
her- en erkennen
•	Je hebt kennis van een vernieuwde insteek in de
temperamentenpedagogie
•	Je hebt overzicht van wat Steiner in de
voordrachten beschreven heeft.

Doelgroep
Leraren
IB-ers
Directie/bestuur
Kosten
€ 49,50 p.p. - 1 middag
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Jörgen Joosten
E  j.joosten@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 53 93 09

VOLGLIJN - OPLEIDING TOT KERNGEBRUIKER
Resultaat
•	Je kan je collega’s ondersteunen in het gebruik
van Volglijn
•	Je kan heel specifiek je weg vinden in Volglijn en
•	Je kan de verschillende toepassingen gebruiken
en deze overdragen aan collega’s
•	Je kan eventuele problemen in Volglijn het hoofd
bieden.
Doelgroep
Leraren
IB-ers
Directie/bestuur

Doelgroep
Leraren
Kosten
€ 430,- p.p. - 4 middagen
Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam
Contactpersoon
Miryam Hupkes
E m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T (06) 27 17 65 44

VERBINDENDE COMMUNICATIE
Resultaat
•	Je hebt zicht op je eigen valkuilen en
belemmerende opvattingen in je communicatie.
•	Je hebt handvatten gekregen om je makkelijker
uit te spreken en beter te luisteren
Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
IB-ers
Directie/bestuur

Kosten
€ 410,- p.p. - 1 dag, elke volgende persoon van
dezelfde organisatie € 205,-

Kosten
€ 485,- p.p. - 4 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Jörgen Joosten
E  j.joosten@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 13 53 93 09

Contactpersoon
Hans Passenier
E  directie@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 52 00 39 75
Jeanneke Brosky
E  j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T  (06) 30 17 67 43
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U kunt zich aanmelden via de website
www.bvs-schooladvies.nl
per e-mail, E admin@bvs-schooladvies.nl
of telefonisch, T (030) 281 96 56

Uitgebreide informatie vindt u via de link in de
cursusnaam of www.bvs-schoooladvies.nl

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T: (030) 281 96 56
E: admin@bvs-schooladvies.nl
I: www.bvs-schooladvies.nl

