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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 docent of leidinggevende te bekwamen? BVS-schooladvies 

organiseert trainingen en opleidingen. Dit trainingsaanbod voor leraren en leidinggevenden 

bieden we in Utrecht aan in een trainingsruimte 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 activerende didactiek, 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 

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, 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 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 

<https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau >
<https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/schoolniveau >
(https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/trajecten/leerkrachtniveau)
(https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/trajecten/schoolniveau)
<https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/trajecten/schoolniveau>
<https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/trajecten/leerlingniveau>
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	 	 School
	 	 ontwikkeling

HET MENTORAAT IN DE VRIJESCHOOL            

Resultaat
• Je hebt de basis gelegd voor je mentorschap.
•  Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan over 

het mentoraat in een vrijeschool.

Doelgroep
Mentoren

Kosten
€ 319,- p.p. - 3 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

INTERNATIONALE CONFERENTIE 

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		 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

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

https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/het-mentoraat-de-vrijeschool?position=0&list=f-Tv23T7S3th09_FYrPaewOkO5jNQDegaG0WIAFu3KM 
https://www.bvs-schooladvies.nl/po-vo/cursussen/schoolniveau/internationale-conferentie?position=1&list=5_LL7x2KdbmB49Ae1fUvyBbubkfcAkqLGoxao7xc0xM
https://www.bvs-schooladvies.nl/
https://www.bvs-schooladvies.nl/
mailto:%20admin%40bvs-schooladvies.nl?subject=
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NETWERK LEIDINGGEVENDEN                                 

Resultaat
•   Je hebt zicht op je eigen leiderschap en je werkt 

aan een persoonlijk leiderschapsvraagstuk. 
•   Je hebt handvatten om met je 

leiderschapsvraagstuk verder te komen.

Doelgroep
Mentoren
Conrectoren
Teamleiders
Directie/bestuur
Rectoren

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	 	 	

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
Rectoren

Kosten 
€ 5.000,- p.p. - 16 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	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/po/cursussen/schoolniveau/netwerk-leidinggevenden-vrijescholen 
https://www.bvs-schooladvies.nl/po-vo/cursussen/leidingniveau-schoolniveau/opleiding-schoolleider-op-een-vrije-school-basis-en?position=3&list=Z5eQZUy2vzUfh84yCZshWQVtvl2rymAxD0x61ZlQiBw
https://www.bvs-schooladvies.nl/po-vo/cursussen/leidingniveau-schoolniveau/opleiding-schoolleider-op-een-vrije-school-basis-en?position=3&list=Z5eQZUy2vzUfh84yCZshWQVtvl2rymAxD0x61ZlQiBw
https://www.bvs-schooladvies.nl/po-vo/cursussen/leidingniveau-schoolniveau/opleiding-schoolleider-op-een-vrije-school-basis-en?position=3&list=Z5eQZUy2vzUfh84yCZshWQVtvl2rymAxD0x61ZlQiBw
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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
Mentoren
Conrectoren
IB-ers
Teamleiders
Directie/bestuur
Rectoren

Kosten
€ 485,- p.p. - 4 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Hans	Passenier	 	
E		 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T		 (06)	52	00	39	75	 	 	

Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

	 	 Leerkracht
	 	 Professionalisering

ACTIVERENDE DIDACTIEK – SAMEN ONDERWIJS 
MAKEN                                      

Resultaat
•   Je hebt kennis van en geoefend met diverse 

activerende werkvormen.
•   Je hebt een lessenserie of periode ontworpen die 

je de volgende dag direct kan geven.
•   je deelt je materiaal met je medecursisten, 

opdat iedereen een map met lesontwerpen als 
opbrengst mee naar huis neemt.

Doelgroep
Leraren

Kosten 
€ 319,- p.p. - 3 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

COACHING: LEERLINGEN BEGELEIDEN NAAR 
ZELFSTANDIGHEID

Resultaat
•  Je hebt je coachingsvaardigheden verruimd.
•   Je hebt materiaal ontwikkeld dat je direct kan 

inzetten in je eigen onderwijspraktijk. Hierbij 
valt te denken aan vaardighedenrubrics, 
uitdagende (vakoverstijgende) opdrachten, 
verslagleggingsmogelijkheden, etc.

Doelgroep
Leraren

Kosten 
€ 319,- p.p. - 3 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	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

https://www.bvs-schooladvies.nl/ko-po-vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/verbindende-communicatie?position=4&list=Z5eQZUy2vzUfh84yCZshWQVtvl2rymAxD0x61ZlQiBw
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/activerende-didactiek?position=0&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/activerende-didactiek?position=0&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/coaching-leerlingen-begeleiden-naar-zelfstandigheid?position=1&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/coaching-leerlingen-begeleiden-naar-zelfstandigheid?position=1&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
mailto:%20admin%40bvs-schooladvies.nl?subject=
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HET MENTORAAT IN DE VRIJESCHOOL 

Resultaat
• Je hebt de basis gelegd voor je mentorschap.
•  Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan over 

het mentoraat in een vrijeschool.

Doelgroep
Mentoren

Kosten 
€ 319,- p.p. - 3 middagen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

OPLEIDING EURITMIE VOOR DANSDOCENTEN 
VOORTGEZET ONDERWIJS

Resultaat
Je kunt euritmieles geven in de verschillende 
klassen van de voortgezet vrijeschool vanuit het 
antroposofische mensbeeld en met de hedendaagse 
inzichten van bewegingswetenschappen en 
neurowetenschap in relatie met het opgroeiend kind:
• Na het eerste jaar ‘woordeuritmie’
• Na het tweede jaar ‘Tooneuritmie’
•  Het derde jaar een stageperiode in Dornach op de 

euritmie-opleiding – waarschijnlijk twee maanden 
in september/oktober.

Doelgroep
Dansdocenten

Kosten
€ 1.750,- p.p. - per jaar

Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Vincent	Harry
E		 v.j.s.harry@gmail.com
T		 (06)	48	93	01	61	 	 	

OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR 
LERAREN VOORTGEZET ONDERWIJS

Resultaat
•   Je hebt kennis van de reikwijdte van de 
 antroposofische menskunde.
•   Je pedagogisch handelen vanuit de vrijeschool 

pedagogie is vergroot.
•   Je hebt je ontwikkeld van leraar naar 
 vrijeschoolleraar.
Je ontvangt een certificaat Indien je voldoet aan de 
bekwaamheidseisen.

Indien aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, 
ontvangt de student een certificaat.

Doelgroep
Leraren

Kosten 
€ 999,- p.p. per jaar

Start- naar basisbekwaam

Contactpersoon
Hans	Passenier
E	 directie@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

PERIODEONDERWIJS ONTWERPEN   

Resultaat
Je kunt periodeonderwijs vormgeven waarbij je 
menskundige principes, zoals het aanspreken van 
denken, voelen en willen, kan toepassen bij je 
lesontwerp.

Doelgroep
Leraren

Kosten
€ 540,- p.p. - 5 middagenen

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	
	 	

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

https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/het-mentoraat-de-vrijeschool?position=2&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/opleiding-euritmie-voor-dansdocenten-het-voortgezet-onderwijs 
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/opleiding-euritmie-voor-dansdocenten-het-voortgezet-onderwijs 
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/intervisie-voor-leidinggevenden?position=3&list=kfpdUaAUbqT1yU3LCR73HaGXaVM4Rzw-JW88lclbhIw
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/opleiding-vrijeschoolpedagogie-voor-leraren-voortgezet-onderwijs?position=4&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/opleiding-vrijeschoolpedagogie-voor-leraren-voortgezet-onderwijs?position=4&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/opleiding-voor-bovenbouw-leerkrachten?position=4&list=kfpdUaAUbqT1yU3LCR73HaGXaVM4Rzw-JW88lclbhIw
https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/periodelessen-ontwerpen?position=5&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/
https://www.bvs-schooladvies.nl/
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REGENBOOG TRAIN DE TRAINER MIDDENBOUW   

Resultaat
•   Je kan Regenboogspelen voor kinderen effectief 

inzetten.
•   Je kent het Regenboogspel voor leraren, kan 

daarover vertellen in het eigen team.
•   Je kent verschillende achtergronden in de sociale 

opvoeding van kinderen.
•   Je kan een Regenboogtraining van 10 keer in je 

eigen klas verzorgen (een expliciete sociale vaar-
digheidstraining).

Doelgroep
Leraren
IB-ers
Directie/bestuur

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

Start- naar basisbekwaam
Basis- naar vakbekwaam

Contactpersoon
Paul	van	Meurs
E		p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	13	54	29	06	 	 	 	
	

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, Mentoren, Conrectoren, IB-ers, Teamleiders
Directie/bestuur, Rectoren

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	 	 	

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
€ 319,- p.p. - 3 middagen

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	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/vo/cursussen/leerkrachtniveau/regenboog-train-de-trainer-middenbouw?position=6&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8
https://www.bvs-schooladvies.nl/ko-po-vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/verbindende-communicatie?position=8&list=kfpdUaAUbqT1yU3LCR73HaGXaVM4Rzw-JW88lclbhIw
https://www.bvs-schooladvies.nl/ko-po-vo/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/verbindende-communicatie?position=8&list=kfpdUaAUbqT1yU3LCR73HaGXaVM4Rzw-JW88lclbhIw
https://www.bvs-schooladvies.nl/po-vo/cursussen/leerkrachtniveau/verhalen-vertellen?position=9&list=7vZiWefACskgUD1nu4rLw3Ofj-FxyGEPCmmmL8R2Xr8


Vondellaan 50

3521 GH Utrecht

T: (030) 281 96 56

E: admin@bvs-schooladvies.nl

I: www.bvs-schooladvies.nl


