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Voorwoord

We presenteren met trots ons cursusaanbod voor schooljaar 2021-2022.  Als antwoord op de vragen 
uit het vrijeschoolveld hebben we een aantal nieuwe opleidingen en trainingen ontwikkeld waar we je 
graag over informeren.
 
Al onze opleidingen en trainingen vinden in één van onze zalen in Utrecht plaats, maar kunnen ook 
op jouw school worden georganiseerd. Daarnaast kunnen we als de coronacrisis ons daartoe dwingt 
ons aanbod online of in hybride vorm aanbieden. Voordat we je vertellen over ons cursusaanbod zie 
je hieronder in één oogopslag wat we naast opleidingen en trainingen voor je kunnen betekenen.
 
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 en didactisch en organisatorisch vlak.  
  
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. Omdat we ons online aanbod hebben 
doorontwikkeld, kunnen we de individuele begeleiding, indien wenselijk ook online vormgeven.

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 ondersteuningsstructuur van 
de school. Zo zijn er steeds meer scholen die een beroep doen op onze schoolpsychologen om op 
regelmatige basis de school te bezoeken. Met als doel preventief en oplossingsgericht te werken.
 
Wij hopen je graag te ontmoeten komend schooljaar.
 
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken
directeur/bestuurder 
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	 	 School
	 	 ontwikkeling

CONFERENTIE 2022 

Paasconferentie 
Samen met de PO-besturen en de vereniging voor 
vrijescholen organiseert BVS-schooladvies op 25 maart 
2022 haar jaarlijkse conferentie. Informatie volgt op 
deze pagina en via onze nieuwsbrieven en sociale 
media.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
Taalcoördinatoren
Rekencoördinatoren
IB-ers
Directie/bestuur
Onderwijsassistenten
Onderwijsondersteunend personeel

Kosten
€ 97,50 p.p. (studenten 50% korting) – 1 dag

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

LEERGANG ORIËNTATIE OP HET BESTUREN VAN 
VRIJESCHOLEN 

Resultaat
•  Je weet hoe een bestuurlijk profiel eruitziet en 

welke bestuurlijke rollen er zijn.
•  Je weet wat persoonlijk en bestuurlijk leiderschap 

inhoudt, in theorie en in de vrijeschoolpraktijk.
•  Je weet of de rol van bestuurder past bij je eigen 

talenten en wensen.
•  Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op 

het gebied van:
 -  strategisch denken en doen vanuit de 

vrijeschoolidentiteit;
 -  inspelen op relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen;
 -  omgaan met complexe vraagstukken;
 -  besturen, leiden en bezielen van je 

onderwijsorganisatie en medewerkers.

Certificering schoolleidersregister
Er is een aanvraag ingediend om deze leergang in 
aanmerking te laten komen voor herregistratie van 
schoolleiders.

Doelgroep
Schoolleiders
Toezichthouders

Kosten
€ 1.200,-  p.p. – 4 dagen(excl. verplichte literatuur en 
diner voor de laatste avond).

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	
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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
€ 239,- per persoon – 2 dagen

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

Mathilde	van	Arkel
E		 mathilde@contentleren.nl	
T	 (06)	52	67	65	51	

NETWERK ERVAREN INTERN BEGELEIDERS 

Resultaat
• J e vergroot je zelf- en mensenkennis en weet
  op een gezonde manier in te spelen op lastige 

vraagstukken binnen je school.
•  Je leert effectief coachen en vanuit autonomie het 

gesprek aan te gaan.

Doelgroep
IB-ers (ervaren)

Kosten
€ 999,- p.p. – 4 dagen en 2 coachingsmiddagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

NETWERK STARTENDE INTERN BEGELEIDERS

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.

Doelgroep
IB-ers (startend)

Kosten
€ 999,- p.p. – 4 dagen en 2 coachingsmiddagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

OEFENEN IN LEIDERSCHAP

Resultaat
•  Je hebt inzicht in jezelf waardoor je beter keuzes 

leert maken.
•  Je kunt je met je essentie verbinden om van daaruit 

actie te ondernemen.
•  Je kunt vruchtbaar leidinggeven vanuit een kalme, 

heldere en vervulde geest.
•  Je kunt een gezonde balans vinden tussen actie en 

reflectie, tussen werken en ontspannen.
•  je kunt zorgen voor het welzijn van de ander en 

voor jezelf.

Doelgroep
Leidinggevenden op vrijescholen op alle niveaus

Kosten
€ 650,- p.p. - 13 online bijeenkomsten van 1,5 uur 

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

Klaas	IJkema
E	ijkema@het-imo.net
T	(06)	45	40	87	08

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl
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OPLEIDING LEIDING GEVEN OP EEN VRIJESCHOOL 

Resultaat
•  Persoonlijk leiderschap; inzicht in je persoonlijke 

drijfveren en je eigen leiderschap in relatie tot 
vrijeschoolonderwijs.

•  Visiegestuurd onderwijs; je hebt je eigen 
vrijeschoolvisie ontwikkeld en weet deze voor het 
voetlicht te brengen.

•  Onderwijsinrichting en schoolorganisatie; je 
bent op de hoogte van de het vrijeschoolleerplan 
en weet deze te verbinden aan de door de 
Onderwijsinspectie gestelde kwaliteitseisen.

•  Professionele leergemeenschappen: je bent in 
staat om een verbeterplan te ontwerpen, te 
implementeren en te evalueren in samenspraak 
met anderen in een lerende organisatie. Daarnaast 
leer je omgaan met feedback door peerreview.

•  Je onderzoekende attitude wordt vergroot door het 
verbeterplan dat je ontwerpt, uitvoert en evalueert.

•  Tijdens het proces dat je gaat met je verbeterplan 
verantwoord je aan betrokkenen tussentijds 
de resultaten en stel je met inspraakrondes je 
verbeterplan bij.

Certificering schoolleidersregister
Er is een aanvraag ingediend om deze leergang in
aanmerking te laten komen voor herregistratie van
schoolleiders.

Doelgroep
Directie/schoolleiding
Bouwcoördinatoren
IB-ers

Kosten
€ 1.950,- p.p.– 7 dagen (exclusief verplichte 
materialen)

Contact
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 MASTERCLASS HORIZONTAAL 
LEIDING GEVEN 

Resultaat
•   Je ontwikkelt een eigen en herkenbare 

leiderschapsstijl.
•  Je ontwikkelt een onderzoekende houding en 

innovatief vermogen.
• Je versterkt de organisatie als gemeenschap.
• Je ervaart de rijkdom van het IMO-netwerk.
 
Doelgroep
Leden van de raden van toezicht
Bestuurders
Schoolleiders
IB-ers

Kosten
€ 4.750,- p.p. – 14 dagen

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

Klaas	IJkema
E		ijkema@het-imo.net
T		(06)	45	40	87	08	 	 	
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OPLEIDING SCHOOLLEIDERS OP EEN 
VRIJESCHOOL BASIS- EN VAKBEKWAAM 
  
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.

Doelgroep
Schoolleider Basisbekwaam
Voor aspirant- en beginnende schoolleiders, die 
voldoende sturingsruimte binnen de school hebben 
om leidinggevende praktijk uit te voeren. 
 
Schoolleider Vakbekwaam
Voor schoolleiders met een aanstelling als 
leidinggevende in het onderwijs, met aantoonbare 
competenties op het niveau van Schoolleider 
Basisbekwaam. 

Kosten
€ 5.000,- p.p. – 18 dagen (inclusief overnachting, excl. 
materiaal)

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

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

Juul	Velvis
T	 (06)	17	64	40	61
E	 juul.velvis@gmail.com	 	 	

      

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Resultaat
•  Je hebt zicht op je eigen patronen, aannames en 

overtuigingen. 
•  Je weet wat jij te doen hebt in het verruimen van 

autonomie.

Doelgroep
Intern begeleiders
(zorg)coördinatoren
Schoolleiders
 
Kosten
€ 449,- p.p – 2 dagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

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

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl
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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
Directie/bestuur
IB-ers
Kleuterleerkrachten
Leraren
Teamleiders
Mentoren

Kosten
€ 559,- p.p. – 4 middagen

Contact
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	 	 	

VITALITEIT IN HET ONDERWIJS 
 
Resultaat
Je hebt een beleidsstuk geschreven die de vertaalslag 
naar de praktijk maakt en de vitaliteit vergroot.

Doelgroep
Bestuurders
Schoolleiders

Kosten
€ 449,- p.p. – 2 dagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl
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	 	 	 Leerkracht
	 	 	 Professionalisering

Opleidingen

OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR 
LERAREN BASISONDERWIJS

Resultaat
•  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
Deze tweejarige opleiding vrijeschoolpedagogie richt 
zich op het onderwijs in groep 1 t/m 8 en is bedoeld 
voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor 
het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) 
werken:
• je beschikt over een regulier Pabo diploma,
• je bent leraar in de invalpool,
•  je werkt al in de vrijeschool maar wil je in één of 

meerdere vakken verdiepen.
•  je bent al vakbekwaam en wil je bekwaamheid 

uitdragen en verdiepen (je levert een bijdrage aan 
de inhoud en vormgeving van de opleiding).

•  je reflecteert het aangeleerde door een opdracht 
/ klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die 
reden prettig wanneer je al voor de klas staat of 
een stageplek hebt.

Kosten
€ 1.249,- p.p. per jaar – 2 jaar

Contact

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	 	 	

Annemarije	van	Putten
E		a.van.putten@bvs-schooladvies.nl
M		(06)	53	81	04	10	 	 	

OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR 
LERAREN KLEUTERONDERWIJS 

Resultaat
•  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
Deze opleiding van twee jaar is bedoeld voor 
kleuterleerkrachten met een lesbevoegdheid voor 
het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) 
werken:
• kleuterleerkrachten met een regulier Pabo diploma,
• kleuterleerkrachten uit de invalpool,
•  kleuterleerkrachten die al werken in de school en 

zich verder willen verdiepen.
•  kleuterleerkrachten die startbekwaam zijn en 

willen groeien naar vakbekwaam.
•  je reflecteert het aangeleerde door een opdracht/

klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die 
reden prettig wanneer je al voor de klas staat of 
een stageplek hebt

Kosten
€ 1.249,- p.p. per jaar – 2 jaar

Contact
Cécile	de	Jong
E		c.de.jong@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	21	27	26	06	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl
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Taal

BEVLOGEN SCHRIJVERS 

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 klas 3*, 4, 5, 6
Taalcoördinatoren
IB-ers

*Als klas 3 nog volop in de fase van het technisch 
lezen zit, raden we aan om in plaats van deze training 
de training Kinderen leren lezen te volgen.

Kosten
€ 449,- p.p. – 2 dagen

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

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 
€ 239,- p.p. – 1 dag

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

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

Je hebt op je school een voortrekkersfunctie, de 
bevoegdheid je collega’s in de klas te ondersteunen bij 
de verbetering van het lees- en spellingsonderwijs.

Kosten
€ 449,- p.p. – 2 dagen

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

NT2

Resultaat
• J e 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
Kleuterleerkrachten
Taalcoördinatoren
IB-ers
Beleidsmakers

Kosten
€ 559,- p.p. – 4 middagen

Contact
Cécile	de	Jong
E		c.de.jong@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	21	27	26	06	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl



11
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 
€ 449,- p.p. - 2 dagen

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

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	 	 	

ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN –      
VOORTGEZET

Resultaat
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 leerkrachten, IB-

ers en taalcoördinatoren.

Doelgroep
Leraren
Taalcoördinatoren
IB-ers

Kosten
€ 449,- p.p. – 2 dagen

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

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

Rekenen

NETWERK REKENSPECIALISTEN

Resultaat
•  Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkeling 

op het gebied van rekenen wiskunde.
•  Je wordt ondersteund bij het effectief werken aan 

verbetering rekenvaardigheden van leraren en 
leerlingen.

•  Je ontvangt hulp bij implementatie reken-
verbetertrajecten binnen de school.

•  je hebt een versterkte visie op rekengebied vanuit 
de vrijeschoolpedagogiek.

•  Je beschikt over kennis om de inhoud, leerlijnen en 
veranderingen aan het team over te dragen.

Doelgroep
Leraren
Rekenspecialisten

Kosten
€ 385,- p.p. – 3 middagen

Contact
Gerben	Deenen
E		g.deenen@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	21	84	46	94	 	 	
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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
€ 449,- p.p. – 2 dagen

Contact
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.
•  Je kunt Regenbooglessen in andere klassen dan je 

eigen klas verzorgen.
•  Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
•  Je hebt Regenboog geïmplementeerd in het 

schoolbeleid.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleerkrachten
IB-ers

Je beschikt over het certificaat Regenboog train de 
trainer

Kosten
€  449,- p.p. – 2 dagen (excl. materiaal)

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 

Resultaat
•  Je kan de Regenboog spelmaterialen voor kinderen 

en jongeren gebruiken (afhankelijk van doelgroep 
Regenboogboekjes voor kleuters, Regenboogspel 
voor kinderen of de spelwaaier met jongeren).

•  Je hebt kennis van het Regenboogspel voor 
leerkrachten, 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
Kleuterleerkrachten
IB-ers

Kosten 
€ 699,- p.p. – 3 dagen

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	 	 	
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Kunstonderwijs

BORDTEKENEN

Resultaat
• J e 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

Kosten
€ 299,- p.p. – 2 middagen

Contact
Annemarije	van	Putten
E		a.van.putten@bvs-schooladvies.nl
M		(06)	53	81	04	10	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

VORMTEKENEN 

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 
€ 299,- p.p. - 2 middagen

Contact
Annemarije	van	Putten
E		a.van.putten@bvs-schooladvies.nl
M		(06)	53	81	04	10	 	 	

	 	 	

Divers

CONFERENTIE 2022

Paasconferentie
Samen met de PO-besturen en de vereniging voor 
vrijescholen organiseert BVS-schooladvies op 25 maart 
2022 haar jaarlijkse conferentie. Informatie volgt op 
deze pagina en via onze nieuwsbrieven en sociale 
media.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleraren
Taalcoördinatoren
Rekencoördinatoren
IB-ers
Directie/bestuur
Onderwijsassistenten
Onderwijsondersteunend personeel

Kosten
€ 97,50 p.p. (studenten 50% korting) – 1 dag

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

NETWERK ACADEMISCHE WERKPLAATS

Resultaat
•  Per deelnemer is een onderdeel van het leerplan 

van de school onderzocht. Elke deelnemer heeft 
onderzoek naar een onderwerp van het leerplan 
gedaan en heeft een onderzoeksverslag, een 
betoog, een podcast of filmpje gemaakt met 
conclusies en aanbevelingen voor de lespraktijk 
binnen de school en/of binnen de stichting.

• Leraren leren onderzoeksmatig te werken.

Doelgroep
Leraren

Kosten 
Wordt verrekend via besturen – 8 bijeenkomsten

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

Wendy	van	den	Brand
E	 w.vanden.brand@bvs-schooladvies.nl
T	 (030)	281	96	56	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl
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NETWERK DIGITALE GELETTERDHEID 

Resultaat
• J e 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:
€ 239,- p.p. - 2 dagen

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

Mathilde	van	Arkel
E		 mathilde@contentleren.nl	
T	 (06)	52	67	65	51	

NETWERK ERVAREN INTERN BEGELEIDERS 

Resultaat
• J e vergroot je zelf- en mensenkennis en weet
  op een gezonde manier in te spelen op lastige 

vraagstukken binnen je school.
•  Je leert effectief coachen en vanuit autonomie het 

gesprek aan te gaan.

Doelgroep
IB-ers (ervaren)

Kosten
€ 999,- p.p. – 4 dagen en 2 coachingsmiddagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

NETWERK HOOGBEGAAFDHEIDSSPECIALISTEN 

Resultaat
•  Je hebt hun kennis over hoogbegaafdheid 

uitgebreid.
•  Je hebt een netwerk van specialisten in (hoog)

begaafdheid binnen de vrijeschool, waar intervisie 
kan plaatsvinden.

•  Je hebt een ondersteunend platform waar je 
als specialist heen kan om feedback te krijgen 
op een verbetertraject (binnen het thema 
hoogbegaafdheid).

•  Je kent verschillende bronnen waar je verrijkend 
lesmateriaal kan vinden en weet dit aan te passen 
aan de behoefte die er op school leeft.

Doelgroep
Leraren
Kleuterleerkrachten
IB-ers
Specialisten hoogbegaafdheid, die hebben 
deelgenomen aan de cursus Hoogbegaafde kinderen 
in de klas of een vergelijkbare specialisatie hebben 
gevolgd (te denken valt aan ECHA-opleiding, Novilo, 
VrijHoog e.d.).

Kosten
€ 385,- p.p. – 3 middagen

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

Rikke	Heesen
E		r.heesen@bvs-schooladvies.nl
T		(030)	281	96	56	 	 	

NETWERK STARTENDE INTERN BEGELEIDERS

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.

Doelgroep
IB-ers (startend)

Kosten
€ 999,- p.p. – 4 dagen en 2 coachingsmiddagen

Contact
Miryam	Hupkes
E	 m.hupkes@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	27	17	65	44	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl



15
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
Directie/bestuur
IB-ers
Kleuterleerkrachten
Leraren

Kosten
€  559,- p.p. – 4 middagen

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	 	 	

ZINVOL BEWEGEN

Resultaat 
•  Je krijgt praktische handvatten om met de klas 

de lesovergangen en of de opmaat zinvol vorm te 
geven.

•  Je ontwikkelt het vermogen om met o.a. 
pittenzakjes en balletjes te werken in je eigen klas 
en tevens de oefeningen ook creatief toe te passen 
op je eigen klassensituatie.

Doelgroep
Leraren

Kosten
€ 799,- p.p. – 3 middagen

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