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Inleiding 

Rosmalen, april 2021 

Beste professional, 

 

Met veel plezier presenteren we ook dit jaar weer het trainingsaanbod van Compas. Naast het 

aanbod in deze brochure is het altijd mogelijk om een passend aanbod te maken, afgestemd op de 

behoefte van jullie locatie. Denk aan het verzorgen van studiedagen, team- en/ of 

themabijeenkomsten.  

Compas werkt met gecertificeerde trainers. Daarnaast willen we vaker een podium bieden aan  

anderen. Je zult dan ook diverse trainingen en workshops aantreffen die worden gegeven door 

experts in het Bossche werkveld. 

 

Inschrijven 

Tot eind augustus 2021 kun je je inschrijven via trainingen@compasnul13.nl. Na dit moment kun je 

uiteraard de beschikbaarheid checken, maar kunnen we je geen garantie tot deelname meer geven. 

Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn, kan besloten worden dat de training of workshop niet 

doorgaat. 

 

Locatie 

Ondanks Covid-19 hopen we dat we de meeste trainingen en workshops weer fysiek kunnen 

aanbieden. In de meeste gevallen zal dat zijn op Landgoed Coudewater in Rosmalen, in gebouw 

Mariënwater. Je ontvangt voorafgaand aan de training of workshop een bevestiging met praktische 

informatie. Vindt de training online plaats, dan ontvang je hierover tijdig bericht.  

De trainingen kunnen op aanvraag ook online of fysiek incompany gegeven worden. 

 

Kosten 

De kosten staan vermeld in deze brochure, met uitzondering van maatwerk- en 

incompanytrajecten. In meeste gevallen kunnen we de trainingen en workshops kosteloos 

aanbieden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

Meer informatie 

Wil je meer weten over een training? Neem dan gerust contact op via de mail: 

trainingen@compasnul13.nl of telefonisch 073-8507850. 

 

Tot ziens bij Compasnul13! 

 

Judith van den Berg 

Coördinator trainingen  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Het jonge kind 
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Vier VVE basistraining: iedereen dezelfde sterke basis 

 

De training Vier VVE is ontwikkeld door Cito, CED-Groep, De Activiteit 

en het Nederlands Jeugdinstituut. Vier VVE is een basistraining waarin 

het beste van de bestaande VVE programma's is samengebracht. 

Daardoor krijgen pedagogisch medewerkers een brede kijk op de ontwikkeling van jonge kinderen. 

In combinatie met de geleerde interactie- en begeleidingsvaardigheden kunnen zij na afloop van de 

training kinderen boeiende en uitdagende (spel)activiteiten bieden en hen begeleiden en stimuleren 

in hun ontwikkeling. 

 

Resultaat 

Na deelname aan de training: 

✓ heb je als pedagogisch medewerker de meest recente inzichten verworven op het gebied 

van de ontwikkeling van jonge kinderen;  

✓ zijn je pedagogische- en didactische kwaliteiten 

verbeterd;  

✓ kun je jonge kinderen nog beter begeleiden en 

stimuleren in hun ontwikkeling;  

✓ door hen activiteiten aan te bieden die bij hun 

ontwikkeling passen. 

 

Voor wie?  

De training biedt een uitstekende basis voor beginnende 

pedagogisch medewerkers, maar is tevens een mooie 

aanvulling voor alle professionals die werken met kinderen 

tussen de 2 en 4 jaar oud. 

 

Certificering  

✓ Na goed doorlopen van de training ontvang je een landelijk erkend Vier VVE certificaat. 

Daarmee heb je ook toegang tot een verkorte VVE-programmatraining van Piramide, 

Startblokken, Uk & Puk. 

 

Studiebelasting 

✓ Twaalf bijeenkomsten van 3,5 uur van 9.30 – 13.00 uur 

✓ Huiswerk; praktijkopdrachten en portfolio: 2 uur per bijeenkomst 

✓ 5 coachmomenten 

We streven ernaar om de training binnen een jaar af te ronden.  
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Kosten 

€ 1.800,- per persoon (inclusief trainingsmateriaal en certificaat) 

Gratis voor deelnemers werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

Data 

 Herfst 2021 
Trainer: Sjoerd Kivit 

Winter 2022 
Trainer: Judith v.d. Berg 

1.  17 november 2021 2 februari 2022 

2.  8 december 2021 23 februari 2022 

3.  26 januari 2022 23 maart 2022 

4.  23 februari 2022 13 april 2022 

5.  16 maart 2022 11 mei 2022 

6.  6 april 2022 1 juni 2022 

7.  18 mei 2022 22 juni 2022 

8.  15 juni 2022 13 juli 2022 

9.  20 juli 2022 7 september 2022 

10.  14 september 2022 28 september 2022 

11.  5 oktober 2022 19 oktober 2022 

12.  2 november 2022 16 november 2022 

        

Meer informatie en inschrijven 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Inschrijven kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + geboortedatum, 

de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het factuuradres.  

 inschrijven  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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VVE training 

Verkort traject van de basistraining  Vier VVE 

Deze bijeenkomsten zijn een prima alternatief als je geen jaartraining wil volgen. Een aantal 

belangrijke onderdelen uit de  jaartrainingen worden uitgelicht. Let op dit is geen gecertificeerde 

training. De bijeenkomsten zijn ook los te volgen. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met kinderen van 2 tot 5 jaar. Dit is géén gecertificeerde 

VVE training. Kijk hiervoor bij de basistraining Vier VVE. 

 

Bijeenkomst 1: Spelverhalen & spelontwikkeling 

In deze bijeenkomst introduceren we de talentendriehoek, een model dat toont dat ontwikkelen en 

leren een sociaal proces is. Hoe verbind je ontwikkelingsstimulerende interventies aan het spel en de 

dagelijkse activiteiten en routines? Welke vormen van spel zijn er en hoe verloopt de 

spelontwikkeling bij jonge kinderen? 

Hoe stimuleren de omgeving en het materiaal de spelontwikkeling en interactie, zodat er 

spelverhalen ontstaan? Je krijgt inzicht in de verschillende handelingen en taaluitingen die materiaal 

kunnen oproepen.  

 

Bijeenkomst 2:   3 V’s: verkennen, verbinden en verrijken 

De professional kan door mee te spelen in het doen-alsof spel tegelijk de kwaliteit van spel en van 

taal verhogen (Leseman & Veen, 2016). Maar hoe speel je mee zonder het spel over te nemen? 

Verkennen, Verbinden, Verrijken (De Haan, 2012): een didactiek van de drie V's is een goede aanpak 

om het spel met jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Door het inzetten van de drie V’s 

sluit daarnaast je aan bij het spel van kinderen, verhoog je de spelkwaliteit en stimuleer je talige 

ervaringen. 

 

Bijeenkomst 3:  Door uitdaging meer taal 

Als professional ben je de hele dag door met kinderen in gesprek. Lastiger is dat met stille kinderen 

in de groep. Of met kinderen met een lage woordenschat. Door kinderen uit te dagen tot 

communicatie gaat hun taal zich sneller ontwikkelen. Hoe daag je deze minder taalvaardige 

kinderen uit om toch te praten? In deze bijeenkomst zoomen we in op de 10 sterke punten 

(ingrediënten) die samen de beste kansen voor taalontwikkeling scheppen.  

 

Bijeenkomst 4:   OGW, Wat zie ik, wat begrijp ik en wat ga ik doen? 

Om voor de kinderen betere onderwijskansen te creëren, is het van belang om opbrengstgericht te 

werken. Opbrengstgericht werken is een hulpmiddel om kinderen bewust en op een planmatige, 

systematische wijze te ondersteunen bij hun leren en ontwikkelen. 
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Hoe kun je aan betekenisvolle activiteiten of routines doelen koppelen? Of hoe kunnen je vanuit 

geformuleerde doelen komen tot een activiteitenaanbod? En hoe organiseer je dit in je groep? Op 

welke manier kun je werken in kleine groepjes? Wat is belangrijk in de afstemming met je collega 

(tijd- en taakverdeling)? 

 

Trainers 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

4 bijeenkomsten 2 uur 

Cyclus 1 

 Woensdag  29 september 2021 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 1 

 woensdag 13 oktober  2021 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 2 

 woensdag 3 november 2021 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 3 

 woensdag 17 november 2021 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 4 

 

Cyclus 2 

 woensdag 19 januari 2022 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 1 

 woensdag 16 februari 2022 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 2 

 woensdag 23 maart 2022 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 3 

 woensdag 13 april  2022 15.00 – 17.00 uur Bijeenkomst 4 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

 

  

Deze bijeenkomsten zijn als cyclus te 

volgen maar er kan ook los 

ingeschreven worden! 

 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Koptrainingen VVE methoden 

 

Piramide module 1 en 2 

 

Pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten kunnen een training volgen in het werken met 

Piramide. Aan het eind van deze training ontvang je een Piramide-certificaat. Met dit certificaat ben 

je ook VVE-gecertificeerd in het werken met Piramide. Deze training bestaat uit 2 modules en wordt 

gegeven door gecertificeerde Piramide-trainers. 

 

Wat is Piramide? 

Piramide is een VVE methode die jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun 

ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma opgebouwd uit projecten en 

met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze worden In samenhang 

benaderd. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen 

kinderen vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. 

De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van 

kinderdagverblijf tot peuterspeelzaal en ook nog tot en met groep 3 van de 

basisschool. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er een tutorprogramma. En 

voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn bij de projectboeken activiteiten opgenomen.  

 

Resultaat 

✓ Na afloop van dit traject kun je zelfstandig met Piramide werken. 

✓ Je weet hoe je met behulp van piramide de brede ontwikkeling van kinderen goed en 

doelbewust kunt stimuleren en ondersteunen. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2 

 

Studiebelasting 

✓ Twaalf bijeenkomsten van 3 uur 

✓ Praktijkopdrachten en portfolio: 2 uur per bijeenkomst, totaal 24 uur 

✓ 3 coachmomenten 

 

Certificering 

Als je het traject succesvol doorloopt, ontvang je het (officieel erkende) certificaat voor de 

vernieuwde Piramide-module 1 en 2. 

 

Datum en tijd 

Op aanvraag 
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Kosten 

€ 1.500,- per persoon (inclusief trainingsmateriaal en certificaat) 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Bij een minimale aanmelding van 8 deelnemers kan de training doorgang vinden. 

Aanvragen kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + geboortedatum, 

de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het factuuradres. 

 inschrijven   

 

 

Piramide module 2 

 

Op aanvraag kan module 2 gegeven worden. 

 

Verschil tussen module 1 en 2 

Module 1: De deelnemer kan Piramide op basisniveau (basisbekwaam) uitvoeren in de praktijk.  

Module 2: De deelnemer kan Piramide op creatief niveau (vakbekwaam) uitvoeren in de praktijk 

(flexibel, creatief, doelgericht, adaptief). 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2 

 

Datum en tijd 

Op aanvraag 

 

Kosten 

€ 1.500,- per persoon (inclusief trainingsmateriaal en certificaat) 

Gratis voor locaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Bij een minimale aanmelding van 8 deelnemers kan de training doorgang vinden. 

Aanvragen kan via onderstaande knop. 

 aanvragen  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Uk & Puk 
 

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarom is de methode geschikt voor 

het werken op kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het 

speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de 

belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor 

drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen gemakkelijk worden ingepast in de dagelijkse gang 

van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er 

worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. 

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, 

dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! 
 

Resultaat 

In dit korte trainingstraject maak je kennis met het programma Uk & Puk en leer je het op een goede 

manier te gebruiken op de groep. 
 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2 
 

Trainer 

Sjoerd Kivit 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten van 14.30 – 15.00 uur 

 19 januari 2022 

 2 februari 2022 

 16 februari 2022 
 

Kosten 

€225,- per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Bij een minimale aanmelding van 8 deelnemers kan de training doorgang vinden. 

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Verdiepingsbijeenkomsten jonge kind 

 

In 1 dagdeel verfrissen, verdiepen of borgen op een onderwerp? Dat kan! 

 

Als er wordt gewerkt met een methode kan de inhoud van de bijeenkomst daar op worden 

toegespitst. Verdieping is mogelijk voor de volgende VVE methoden: 

 Piramide 

 Uk & Puk 

 Peuterplein/kleuterplein 

 Schatkist 

 Startblokken 

 

Liever maatwerk?  

In afstemming met jullie wensen stellen we dan een programma samen. 

Denk hierbij aan: 

 executieve functies  

 ontdekkend leren 

 taaldenkgesprekken voeren en toepassen van verschillende praatvormen 

 doelgericht werken 

 groepsmanagement 

 observeren & registreren; signaleren van risicoleerlingen 

 et cetera … 

 

We denken graag met je mee.  

Neem hiervoor contact met ons op per mail trainingen@compasnul13.nl of via je coördinerend 

adviseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Verdiepingsbijeenkomsten jonge kind 

 

De training Werken met baby’s gaat uit van het boek ‘Werken met baby’s in een groep’ (Nossent & 

Vanderhaegen, 2010). De training is ontwikkeld door het NJI.  

Het doel van de training is om pedagogisch medewerkers handreikingen te geven in de belangrijke 

rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. De training is opgebouwd 

rondom de theorie van ‘ervarend leren’. De pedagogisch medewerkers maken kennis met de zeven 

interactievaardigheden en gaan daarmee vervolgens oefenen. In de training wordt het reflecterend 

vermogen van de pedagogisch medewerker gestimuleerd doordat zij zichzelf observeren op 

(dvd)filmbeelden en situaties met elkaar bespreken. De afwisselende werkvormen vragen om een 

actieve inzet.  

 

De onderwerpen die aan bod komen: 

1: Visie op baby's en babyopvang  

2: Het bieden van emotionele ondersteuning  

3: Respect voor autonomie en structuur en continuïteit 

4: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet  

5: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties  

6: Een uitdagende speelomgeving creëren  

7: Samenwerken met ouders 

8: Eindpresentaties en certificering 

 

Datum en tijd 

✓ 8 bijeenkomsten van 3 uur 

✓ 1 coachmoment 

✓ Praktijkopdrachten en portfolio: 2 uur per bijeenkomst 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers 

 

Certificering 

Na goed doorlopen van de training ontvang je een landelijk erkend certificaat conform de 

regelgeving van het NJI. Je voldoet hiermee aan de norm van de wet IKK. 
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Trainer 

Dorien Stolwijk 

 

Datum en tijd 

Op aanvraag 

 

Kosten 

€ 850,- (inclusief materiaal, o.a. boek en certificaat) 

Voor de locaties binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch kan deze training met korting worden 

gegeven. Hiervoor kunt je contact opnemen met je coördinerend adviseur of een mail sturen naar 

trainingen@compasnul13.nl.  

 

Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden   

 

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Kiekeboe met Piramide 

 

Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers. In 

de wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen een 

geaccrediteerde specifieke training moeten volgen. Met de training ‘Kiekeboe met Piramide’ voldoe 

je aan deze eis. De training geeft je handvatten om de jongste kinderen uit te dagen tot spel, waarbij 

je uitgaat van de nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van de baby’s. 

Nabijheid, omgang met en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van Piramide.  

De training kan ook op niet-Piramide locaties gegeven worden. 

 

Datum en tijd 

✓ 4 bijeenkomsten van 3,5 uur 

✓ 1 coachmoment 

✓ Praktijkopdrachten en invullen van digitaal zelfevaluatie instrument (PIVA): 2 uur per 

bijeenkomst 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers 

 

Trainers 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 4 bijeenkomsten 

 Zaterdag  18 september 2021 9.30 – 13.00 uur 

 Zaterdag 9 oktober 2021 9.30 – 13.00 uur 

 Zaterdag 6 november 2021  9.30 – 13.00 uur 

 Zaterdag 27 november 2021 9.30 – 13.00 uur 

 

Kosten 

€ 525,- per persoon 

Voor de locaties binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch kan deze training met korting worden 

gegeven. Hiervoor kunt je contact opnemen met je coördinerend adviseur of een mail sturen naar 

trainingen@compasnul13.nl. 

 

Certificering 

Na goed doorlopen van de training ontvang je een landelijk erkend certificaat . 

 

 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Bij een minimale aanmelding van 8 deelnemers kan de training doorgang vinden. 

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. aanmelden  

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Training Torenboekje NIEUW 

Spelend lezen met baby’s in samenwerking met Artisjok & 

Olijfje 

 

De vertaling van de wet IKK naar een aantrekkelijk en speels Bosch 

educatieproduct voor baby’s is het vertrekpunt geweest voor het 

ontwikkelen van Het Torenboekje. Het Torenboekje is geïnspireerd op 

de Sint Janstoren in ’s-Hertogenbosch. Het is een stoffen leporello voor 

baby’s. Verticaal de toren die kan groeien en horizontaal de essentiële onderdelen van de toren. 

 

De ontwikkeling van een baby is van horizontaal liggen naar het verticaal gaan staan en leren lopen. 

Dit is te herkennen in de vormgeving en het gebruik van Het Torenboekje. Het boekje met zowel de 

toren als de onderdelen bieden aanknopingspunten voor contact en spel waarmee de ontwikkeling 

van de baby wordt gestimuleerd. In de training word je meegenomen in de psychologische 

achtergronden van de baby als ook hoe je afstemt op de baby met een scala aan ideeën voor 

zintuigen, lichaam, taal, lezen, beweging en materiaal. Het Torenboekje vormt steeds de 

inspiratiebron voor deze werkwijze, die ook toepasbaar is op andere babyboekjes.  

 

Resultaat bijeenkomst 1 

Na afloop van deze bijeenkomst: 

• ben je bekend met baby-psychologie;  

• weet je wat van belang is in de babyfase; 

• weet je welke behoeften een baby heeft in zijn/haar ontwikkeling naar aanleiding van een 

psychologische behoeftenkapstok; 

• weet je welk gedrag en afstemming een baby vraagt; 

• weet je geschikte boekjes te selecteren passend bij de baby; 

• ervaar je het verschil tussen educatieve vs. aantrekkelijke boekjes; 

• ken je het ontwerpproces van het Torenboekje; 

• weet je hoe je een boekje gebruikt als inspiratiebron voor de totale ontwikkeling; 

• bezit je een breed repertoire aan stimulerende activiteiten spelend lezen met baby’s met 

betrekking tot het boekje zelf, zintuigen, lichaam, beweging, spelmateriaal en taal; 

• ga je aan de slag met een praktijkopdracht met het Torenboekje en de handleiding in de 

kinderopvang, voor bijeenkomst 2.  

 

Resultaat bijeenkomst 2 

Na afloop van deze bijeenkomst: 

• ben je bekend met de 6 interactievaardigheden vanuit wet IKK;  
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• weet je hoe deze interactievaardigheden te koppelen aan spelend lezen met het 

Torenboekje; 

• weet je de VAT-methodiek toe te passen;  

• pas je transfer toe naar andere babyboekjes; 

• heb je kennis over coaching, advies en organisatie van spelend lezen met baby's in de 

praktijk van de kinderopvang. 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, leescoördinatoren  

 

Trainer 

Mignon van Ophuizen 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomsten 

 Maandag 20 september 2021  18.30  – 21.30 uur 

 Maandag 4 oktober 2021   18.30  – 21.30 uur 

Of 

 Maandag 7 februari 2022  18.30  – 21.30 uur 

 Maandag 21 februari 2022  18.30  – 21.30 uur 

 

Kosten 

€ 165,- ex btw per persoon, minimaal 8 personen  

Inclusief Torenboekje en handleiding  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Een kleutergroep en nu? 

 

Je staat al jaren in de midden- of bovenbouw en ineens ben je leerkracht van groep 1-2 ! 

Hoe zat het ook alweer met de ontwikkeling van jonge kinderen? Spel is belangrijk maar wat is jouw 

rol? Welke materialen zijn belangrijk? Wat is die specifieke kleuterkennis? 

Of misschien ben je net van de opleiding met specialisatie bovenbouw, of ben je startend leerkracht 

en heb je nu een baan bij de kleuters. Ook dan is deze training iets voor jou!  

 

Voor wie? 

Leerkrachten die geen kleuterspecialisatie hebben 

gedaan maar wel een kleutergroep begeleiden 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd  

Cyclus van 6 bijeenkomsten 

 Dinsdag 14 september 2021  14.45 – 

17.30 uur 

 Dinsdag 12 oktober 2021  14. 45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 16 november 2021  14. 45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 7 december 2021  14. 45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 18 januari 2022  14. 45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 29 maart 2022   14. 45 – 17.30 uur  

 

Kosten 

€ 450,- per persoon 

Gratis voor deelnemers werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Kleuters… ik kan het!  
 

Na de basistraining Kleuters… en nu? gaan we in deze training onder andere in op de rol van de 

leerkracht bij opbrengstgericht spelen met kleuters. Hoe ga je in op de kinderen, wat hebben zij van 

jou nodig om in ontwikkeling te komen? Tijdens de eerste bijeenkomst worden tevens de wensen 

van de deelnemers geïnventariseerd. Waarover heb je een ondersteuningsvraag? Deze vragen 

worden onderdeel van het programma. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen. 
 

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:  

✓ Observeren: hoe, wat en wanneer. Hoe observeer ik in de kring?;  

✓ Verdieping op spelontwikkeling. Spelbegeleiding tijdens buitenspel;  

✓ Loose parts;  

✓ De kracht van vragen stellen (denkvragen stellen: hoe krijg jij kinderen op een hoger level?);  

✓ Beeldende ontwikkeling en muzikale ontwikkeling. 
 

Voor wie? 

Leerkrachten die al een jaar of langer ervaring hebben in het werken met kleuters en zich willen 

verdiepen in de begeleiding van kleuters. Leerkrachten die behoefte hebben aan kennis delen en het 

opfrissen van de kleuterdidactiek. 
 

Trainer 

Rietje Voorn 
 

Datum en tijdstip  

Cyclus van 6 bijeenkomsten 

 Dinsdag 22 februari 2022  14.45 – 17.30 uur 

 Donderdag 24 maart 2022  14.45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 19 april 2022   14.45 – 17.30 uur 

 Donderdag 19 mei 2022  14.45 – 17.30 uur 

 Dinsdag 14 juni 2022   14.45 – 17.30 uur 

 Donderdag 7 juli 2022   14.45 – 17.30 uur 
 

Kosten 

€ 450,- per persoon 

 Gratis voor deelnemers werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Training schakelleerkracht 

 

In deze training staat de handleiding schakelleerkracht centraal. We verdiepen samen de 

kerndomeinen van de schakelklas: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, 

schrijfactiviteiten en taalbewustzijn. In de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en worden 

ervaringen uitgewisseld. Daarnaast vindt individuele coaching op organisatie en didactisch handelen 

op de werkvloer plaats. Op deze manier wordt de theorie verbonden aan de eigen praktijk.  

 
Voor wie? 

Voor schakelleerkrachten en leerkrachten die werken in de schakelbouw 

 

Trainer 

Rietje Voorn  

 

Datum en tijd 

Cyclus van 5 bijeenkomsten 

 Woensdag 15 september 2021  14.45 – 17.30 uur 

 Woensdag 20 oktober 2021  14.45 – 17.30 uur 

 Woensdag 24 november 2021  14.45 – 17.30 uur 

 Woensdag 19 januari 2022  14.45 – 17.30 uur 

 Woensdag 16 maart 2022  14.45 – 17.30 uur 

Naast de 5 plenaire bijeenkomsten zijn er 2 observatierondes in je eigen groep. 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong 

In samenwerking met SWV De Meierij  

 

In deze workshop nemen we je mee naar hoe de ideale situatie van signalering van het jonge kind 

met een ontwikkelingsvoorsprong eruit zou kunnen zien. 

We zoomen in op de eigenschappen van de doelgroep en op welke momenten deze eigenschappen 

zichtbaar kunnen zijn. 

We bespreken hoe je het aanbod op deze kinderen kunt afstemmen en we gaan praktisch aan de 

slag aan de hand van een prentenboek en het TASC-model. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met kinderen van 2 tot 6 jaar 

 

Trainer 

Jeanneke Leijten 

Caroline Speekenbrink 

 

Datum en tijd 

Keuze uit:  

 Woensdag 6 oktober 2021 15.00 – 17.00 uur 

of  

 Woensdag 20 april 2022 15.oo – 17.00 uur 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

Kom je niet uit de gemeente ’s-Hertogenbosch en wil je toch gratis deelnemen? Mail 

trainingen@compasnul13.nl en vraag naar de mogelijkheden. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Faalangst bij het jonge kind 

 

In drie bijeenkomsten gaan we in op de verschillende vormen van faalangst bij het jonge kind, 

signalen die kinderen afgeven, wat jij als leerkracht kunt doen en hoe jij deze kinderen en hun 

ouders kunt begeleiden. Je krijgt inzichten en tools om in je groep om te gaan met faalangst. Tussen 

de bijeenkomsten door ga jij aan de slag met een casus uit jouw praktijk. De casussen gaan we 

volgen en bespreken zodat we met en van elkaar tijdens dit 

proces. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met kinderen van 2- 7 jaar 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten in 2021 

 Maandag 4 oktober 2021  14.45 – 17.15 uur 

 Maandag 15 november 2021  14.45 – 17.15 uur 

 Maandag 13 december 2021  14.45 – 17.15 uur 

 

Cyclus van 3 bijeenkomsten in 2022 

 Donderdag 17 februari 2022  14.45 – 17.15 uur 

 Donderdag 31 maart 2022  14.45 – 17.15 uur 

 Donderdag 21 april 2022  14.45 – 17.15 uur 

 

Kosten 

€ 225,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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IB’er en het jonge kind NIEUW 

 

Als IB’er heb je ook de zorg voor de jongere kinderen in het kindcentrum. Je komt observeren en 

geeft adviezen bij vragen over de ontwikkeling van het jonge kind. Als jij weleens twijfelt of jij 

inhoudelijk wel voldoende kennis hebt over dit thema, kom dan naar onze bijeenkomsten ‘IB’er en 

het jonge kind’. 

 

We gaan kijken naar de vier ontwikkelingsgebieden en de ontwikkelingslijnen. Wat mag je eigenlijk 

verwachten van het jonge kind en wat zie je dan op de werkvloer gebeuren. Waar kan jij op letten en 

welke adviezen kan je dan geven. Je krijgt theorie, handreikingen en de kans om kennis met andere 

IB’ers te delen. 

 

Voor wie? 

✓ IB’ers die werken met jonge kinderen (vanaf 2 jaar)  

✓ IB’ers die meer kennis willen krijgen over de ontwikkeling van het jonge kind 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 4 bijeenkomsten 

 Woensdag 29 september 2021  9.30 – 12.00 uur 

 Woensdag 24 november 2021  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 18 januari 2022  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 29 maart 2022   9.30 – 12.00 uur 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden   

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Praktijkanalyse jonge kind 
 

Uit recent onderzoek aan de Universiteit Utrecht is gebleken dat de professionaliteit van 

beroepskrachten bepalend is voor de kwaliteit van VVE. Benieuwd naar de kwaliteiten en 

ontwikkelpunten van jouw organisatie? Met een praktijkanalyse Jonge kind maak je samen met een 

adviseur van Compas de stand van zaken op. In overleg kijken we bijvoorbeeld naar: 

✓ Het aanbod in de groepen 

✓ Het pedagogisch en educatief handelen 

✓ De ondersteuningsstructuur 

✓ Kwaliteitszorg en organisatie 

✓ De doorgaande lijn van 0 naar 6 jaar 

✓ De omgang met ouders en educatief partnerschap 

 

Voor wie? 

Directeuren, managers kinderopvang en managers 0-6 en 6-12, pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten 
 

Trainer 

Dorien Stolwijk 
 

Opzet 

Er vinden praktijkbezoeken plaats en er worden auditgesprekken gevoerd met betrokkenen. De 

praktijkanalyse resulteert in een rapportage waarin zowel de interventies van kwaliteit als de 

ontwikkelpunten worden benoemd. Je ontvangt handreikingen voor verdergaande ontwikkeling van 

de organisatie. De rapportage wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek. 
 

Trainer 

Dorien Stolwijk 

 

Datum en tijd 

In overleg 

 

Kosten 

Nader te bepalen, afhankelijk van het onderzoek en het aantal groepen 

 

Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt.  

 aanmelden  

http://www.nrc.nl/next/2016/06/07/nu-blijkt-ineens-taalles-voor-jonge-kinderen-werk-1626733
mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Looqin: doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 

 

Het procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt het welbevinden en de betrokkenheid aan 

competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren 

inzichtelijk. Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepsniveau, met 

persoonlijke aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Zo kan het naar eigen 

vermogen maximaal presteren. 

 

Resultaat 

✓ Door vanuit welbevinden en betrokkenheid te observeren, krijg je zicht op de brede 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderopvang) en van 4 tot 13 jaar 

(basisonderwijs) . 

✓ In deze training leer je stapsgewijs te werken met het procesgericht kindvolgsysteem. Na 

afloop van de training ben je in staat om in je eigen praktijk professioneel te werken met alle 

mogelijkheden die het systeem biedt.  

✓ De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande 

ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht 

tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder 

andere voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing. 

  

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 tot en met 8 

 

Trainers 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten van 2,5 uur 

 Woensdag  12 januari 14.45 – 17.15 uur 

 Woensdag  9 februari 14.45 – 17.15 uur 

 Woensdag  9 maart 14.45 – 17.15 uur 

 

  

Deze training kan op 

aanvraag ook op 

locatie en/of 

incompany gegeven 

worden 
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Kosten 

€100,- pp 

Voor locaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch kan deze training met korting gegeven 

worden. Hiervoor kun je contact opnemen met je coördinerend adviseur of stuur een mail naar 

trainingen@compasnul13.nl 

 

Meer informatie en aanvragen 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

 

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Opbrengstgericht werken met een observatiemodel 

 

Met een observatie-registratiesysteem kan de ontwikkeling van 0 tot 7-jarigen methode-

onafhankelijk gevolgd en in beeld gebracht worden. Zo krijg je als pedagogisch medewerker en 

leerkracht een compleet beeld van de ontwikkeling en wordt een ontwikkelingsachterstand (of -

voorsprong) duidelijk zichtbaar. In deze training leer je om opbrengstgericht te werken met een 

observatie-registratiesysteem. 

 

De onderwerpen: 

 Hoe en wat moet je precies observeren; 

 Hoe maak je goede notities waardoor je het niveau van het kind goed in beeld krijgt; 

 Wat is de volgende stap om het kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen; 

 Werken met een groepsoverzicht; 

 Aanbieden van individuele activiteiten of activiteiten voor een kleine of grote groep. 

Er wordt vooral gewerkt vanuit de praktijk. De deelnemer neemt na elke bijeenkomst nogmaals de 

besproken achtergrondtheorie door en voert de praktijkopdracht uit. De bevindingen worden in de 

volgende bijeenkomst besproken. Tussentijds kan contact met de trainer worden opgenomen voor 

ondersteuning. 

 

Resultaat 

In deze training leer je stapsgewijs te werken met een digitaal observatie-registratiesysteem naar 

keus (zoals PRAVOO, KIJK!, LOOQIN, HOREB) en dit direct toe te passen in de praktijk. Na afloop 

van de training ben je in staat om professioneel te werken met alle mogelijkheden die het systeem 

biedt. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2 

 

Trainer 

Sjoerd Kivit, Miranda Waarts of Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Dag en tijdstip van deze training bepalen we in overleg zodra we voldoende aanmeldingen hebben. 

 

Kosten 

Nader te bepalen 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
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Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres.  aanmelden 

 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Workshops 
 

Rijke speelleeromgeving NIEUW 

In samenwerking met Nathalie en Karin van Spelrijk 

 

Vanuit verwondering en betrokkenheid zien we kinderen nieuwsgierig en leergierig zijn. De 

professional en de daarbij uitdagende en doelgerichte leeromgeving zijn van groot belang. Spel is 

voor jonge kinderen de manier waarop ze zich ontwikkelen. In en door hun spel leren jonge kinderen 

zichzelf, de ander en de omgeving steeds beter kennen. 

 

Wil je aan de slag om je leeromgeving betekenisvoller, krachtiger en speelrijker te maken? 

Inzoomen op de spelontwikkeling van het jonge kind met daarbij zicht op de rol van jouw als 

professional?  

In deze workshop kijken we samen welke inhoud belangrijk is voor de speelleeromgeving. Door 

middel van inspirerende praktijkvoorbeelden bieden wij praktische handvatten om direct toe te 

passen in de praktijk.  

 
Voor wie?  

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw 

 

Datum en tijd  

Cyclus van 2 bijeenkomsten: 

 Dinsdag 28 september 2021  15.00 – 17.30 uur 

 Dinsdag 12 oktober 2021  15.00 – 17.30 uur 

Of 

 Dinsdag 17 mei 2022   15.00 – 17.30 uur 

 Dinsdag 31 mei 2022   15.00 – 17.30 uur 

 

Kosten 

€150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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De jonge beelddenkers NIEUW 

 

Bij de meeste kinderen die ouder worden verandert het denken, ze gaan steeds meer in taal denken. 

Het kind wordt een taaldenker. Bij een groot aantal kinderen gaat dat anders. Zij blijven eerst 

denken in beelden en zoeken dan de taal erbij. We noemen ze beelddenkers.  

In deze workshop gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden en tips bekijken hoe je dit als 

leerkracht op kunt pakken. We gaan in op de kenmerken van beelddenken, het sorteergedrag, de 

manier van problemen oplossen, het plannen en organiseren in de kleuterklas en in groep 3 en het 

leren door middel van beleving. Aan de hand van taal- en rekenvoorbeelden zie je hoe je rekening 

kunt houden met beelddenkers  

 

Voor wie?  
Leerkrachten onderbouw 
 

Trainer 

Miranda Waarts en Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomst  

 Maandag 14 februari 2022 15.00 – 17.00 uur 

 Maandag 14 maart 2022 15.00 – 17.00 uur 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl


Trainingsaanbod © Compas 2021-2022 

 
 

33 

NT2 bij jonge kinderen NIEUW 

 

Hoe ga je om met een kind dat thuis een andere taal heeft geleerd dan Nederlands? Je verzint leuke 

lessen, maar het kind lijkt niets te leren. Dit is niet vreemd als je je realiseert dat een Nederlandstalig 

kind dat op de basisschool start al 3.000 worden beheerst. Anderstaligen hebben dus veel in te 

halen. 

In deze workshop geven we je praktische tips en achtergrondinformatie over het belang en het 

verwerven van woordenschat. Ook gaan we kort in op de communicatie met ouders die (nog) geen 

Nederlands spreken. 
 

Voor wie?  
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw 
 

Trainer 

Miranda Waarts en Judith van den Berg 
 

Datum en tijd 

1 bijeenkomst  

 Dinsdag 15 maart 2022 15.00 – 17.00 uur 
 

Kosten 

€75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch  

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

C aanmelden B 
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Van Pinterest naar praktijk voor pedagogisch 

medewerkers NIEUW 

In samenwerking met Artisjok en Olijfje  
 

Pinterest is binnen het kinderdagverblijf inmiddels een grote 

zoekmachine geworden om inspiratie op te doen. Het is 

aantrekkelijk zoeken vanwege het vele beeldmateriaal en het zet aan tot DOEN. Prachtig. Echter, 

de afbeeldingen op Pinterest werken gewoonweg namaken in de hand. En dat is een gemiste kans 

om proces- en ontwikkelingsgericht te werken met dreumesen en peuters.  
 

Artisjok & Olijfje leert pedagogisch medewerkers hoe ze voorbij het namaken van een werkje van 

Pinterest komen en kunnen aansluiten bij de psychologische behoeften van 1,5 tot 4-jarigen. De 

afbeelding van de pin vormt hierbij een inspiratievol startpunt om creatieve processen vorm te 

geven. Creatieve en expressieve activiteiten zijn vooral leuk, maar hebben wel degelijk meer te 

bieden. Het jonge kind dat zich creatief kan en mag uiten, zonder in een model of een rijtje van 

vaardigheden te worden gedwongen, zal zich op alle vlakken – motorisch, ruimtelijk, creatief, taal, 

sociaal en emotioneel – veel beter ontplooien.  

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches 

 

Resultaten 

Na deze bijeenkomsten kijk jij nooit meer hetzelfde naar Pinterest, want jij weet vanuit een 

product/plaatje naar een creatieproces te gaan. Na afloop: 

• heb je kennis en inzicht om een afbeelding van Pinterest te ontrafelen aan de hand van 5 

vragen die gericht zijn op het waarnemen, analyseren, interpreteren en associëren;  

• heb je meerdere praktische creatieve en expressieve activiteiten ervaren vanuit een pin van 

Pinterest die uitgewerkt zijn in ontwikkelingsgerichte activiteiten; 

• kun je zelf in een creatieve flow komen; 

• heb je inzicht in psychologische behoeften van dreumesen en peuters en hoe hieraan met 

materiaal en spel tegemoet te komen in de praktijk; 

• weet je en heb je ondervonden hoe ontwikkelingsgebieden te integreren. 

 

Trainer 

Mignon van Ophuizen 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomsten 

 Dinsdag 27 september 2021   18.30 – 21.00 uur  

 Dinsdag 11 oktober 2021   18.30 – 21.00 uur 
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Of 

 Maandag 17 januari 2022   18.30 – 21.00 uur 

 Maandag 31 januari 2022   18.30 – 21.00 uur 

 

Kosten 

€ 150,- ex btw per persoon minimaal 8 personen  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Van Pinterest naar praktijk voor PO NIEUW 

In samenwerking met Artisjok en Olijfje  

 

Pinterest is binnen het onderwijs inmiddels dé grote zoekmachine om 

inspiratie op te doen. Het is aantrekkelijk zoeken vanwege het vele 

beeldmateriaal en het zet leerkrachten aan tot DOEN. Prachtig. Echter, 

de afbeeldingen op Pinterest werken gewoonweg namaken in de hand. En dat is een gemiste kans.  

Artisjok & Olijfje leert professionals hoe ze voorbij het namaken van een pin van Pinterest komen. 

Hoe je het proces en niet het product vooropzet en hoe dit kansen biedt voor het maken van 

verbindingen, voor vakoverstijgend werken. Bijkomend voordeel is dat professionals zo hun eigen 

persoonlijke leiderschap op het gebied van creativiteit vormgeven. Ze ervaren hoe super het is om 

Pinterest daarvoor te gebruiken. Het overstijgt de functionele doelgerichtheid en de effectiviteit 

waar we ons dagelijks in bevinden. Het geeft ruimte om vrij en breed te denken. Het haalt de 

schotten weg tussen de vakgebieden. En het stelt je in staat om de natuurlijke en creatieve 

verbindingen te zien en te pakken.  

 

Vakintegratie is prachtig wanneer het tot stand komt vanuit natuurlijk en creatieve verbindingen. 

Die zijn per definitie subjectief en uiterst persoonlijk. Omdat ze altijd lopen via de persoon zelf; de 

leerkracht. En dat vinden wij mooi. Want het haalt de vanzelfsprekendheid weg dat je schijnbaar 

hetzelfde over iets denkt. Het vraagt altijd om gesprek en afstemming wat dat dan voor jou inhoudt. 

En het maakt het spannend omdat het niet voor de hand ligt. Vakintegratie houdt professionals fris, 

omdat ze altijd mee mag groeien met je eigen ervaringen, interesse en levenslessen. 

Na afloop van deze workshop heb je een model in handen om persoonlijk leiderschap in creativiteit 

te openen. 

 

Resultaten 

Na deze bijeenkomst kijk jij nooit meer hetzelfde naar Pinterest, want jij weet vanuit een product of 

plaatje naar een creatieproces te gaan. Na afloop: 

• heb je kennis van creatieve denktechnieken; 

• heb je kennis en inzicht om Pinterest-klassiekers te ontrafelen aan de hand van 5 vragen die 

gericht zijn op het waarnemen, analyseren, interpreteren en associëren van een pin; 

• heb je meerdere praktische creatieve activiteiten van Pinterest ervaren die uitgewerkt zijn in 

een (les)model voor artbased learning en onderzoekend leren; 

• kun je zelf in een creatieve flow komen; 

• heb je inzicht in de stappen van creatieve processen en hoe deze te faciliteren in de praktijk; 

• weet je en heb je ondervonden dat vakintegratie verloopt via jouw verbindingen en 

associaties.  
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Voor wie? 

Leerkrachten primair onderwijs, schoolleiders, cultuurcoördinatoren, medewerkers 

(cultuur)educatie 

 

Trainer 

Mignon van Ophuizen 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomsten 

 Dinsdag 21 september 2021   15.00 – 17.30 uur 

 Dinsdag 5 oktober 2021   15.00 – 17.30 uur 

Of 

 Maandag 10 januari 2022   15.00 – 17.30 uur 

 Maandag 24 januari 2022   15.00 – 17.30 uur 

 

Kosten 

€ 150,- ex btw per persoon minimaal 8 personen  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Nationale Voorleesdagen 

In samenwerking met Huis73  

 

Elk jaar organiseert Huis73 samen met Compas een 

inspiratiebijeenkomst tijdens de Nationale voorleesdagen. 

Aan het programma wordt op een later tijdstip invulling gegeven. 

Ben je geïnteresseerd en weet je nu al dat je graag wilt deelnemen 

aan deze workshop? Geef je dan op! 

 

Voor wie? 

Alle professionals die werken met kinderen van 0-7 jaar 

 

Datum en tijd 

Woensdag 12 januari 2022  15.00 – 17.00 uur 

 

Kosten 

Gratis  

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Buitenspel, jij doet ertoe! 

 

Jonge kinderen genieten van vrij spel tijdens het buitenspelen. Maar zijn er ook ontwikkelingskansen 

die je zou kunnen uitlokken? Hoe kan je dit spelenderwijs doen? Welke kansen liggen er op het 

speelplein? Welke rol kan jij vervullen? Op deze vragen gaan we met elkaar in tijdens deze 

workshop.  

Je krijgt informatie en gaat ook in gesprek met andere deelnemers. 

 

Voor wie? 

Voor alle professionals die werken met kinderen tussen 2 -7 

jaar en meer willen weten over spelbegeleiding tijdens het 

buitenspel 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Keuze uit: 

 Maandag 27 september 2021 14.45 – 17.30 uur 

of 

 Dinsdag 14 maart 2022  14.45 – 17.30 uur  

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Omgaan met breinverschillen  

 

In de bijeenkomst geven we je concrete aanwijzingen over hoe je als professional in kinderopvang 

en onderwijs rekening kunt houden met breinverschillen en leer je wat de verschillen zijn tussen 

jongens en meisjes tot 7 jaar. De bijeenkomst, gebaseerd op het gedachtegoed van Betsy van der 

Grift, geeft je theoretisch inzicht en is interactief door de inzet van werkvormen. Met de verkregen 

informatie kun je de volgende dag meteen aan de slag. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken in de kinderopvang of in groep 1 en/of 2 van het basisonderwijs 

 

Trainer 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Keuze uit:  

 Woensdag 22 september 2021  15.00 – 17.00 uur 

of  

 Woensdag 20 april 2022  15.oo – 17.00 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters 

 

Dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, weten we. Uit onderzoek komt 

voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. 

Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen breng je kinderen in aanraking met nieuwe woorden, 

het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Daarnaast stimuleert voorlezen het 

inlevingsvermogen, versterkt het het zelfvertrouwen, vergroot het de liefde voor boeken en werkt 

het rustgevend. Voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind. Wil jij aan praktisch aan de 

slag met interactief voorlezen? Haal dan nu je inspiratie uit deze workshop. 

 

Resultaat 

✓ Na afloop kun je de stappen van interactief voorlezen toepassen. 

✓ Je hebt een zelfgekozen prentenboek uitgewerkt om mee aan de slag te gaan in je eigen 

praktijk. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1-2 

 

Datum en tijd 

 Woensdag 29 september 2021  14.45 – 17.15 uur door Rietje Voorn 

of 

 Woensdag 30 maart 2022  14.45 – 17.15 uur  door Sjoerd Kivit 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Beeldende vorming proces-product 

 

In deze workshop krijg je als leerkracht, pedagogisch medewerker of vakdocent concrete 

handvatten om je creatieve les vorm te geven met het denkkader procesgerichte didactiek. Je leert 

je focus te verleggen van het eindproduct naar het maakproces en je ontdekt hoe je creativiteit kunt 

ontwikkelen bij kinderen en hoe je kinderen daarbij kunt enthousiasmeren. 

  

Resultaat 

Na deze workshop herken je de stappen van het creatieve proces en kun je procesgerichte didactiek 

toepassen in de dagelijkse praktijk. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken in de kinderopvang of in groep 1 en/of 2 van het basisonderwijs 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Keuze uit:   

 Dinsdag  9 november 2021 15.00 – 17:00 uur 

of 

 Dinsdag  29 maart 2022 15.00 – 17.00 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden   
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Peuter- en kleuterbrein 

 

Werken met peuters en kleuters… het is een vak apart. Peuters en kleuters functioneren en leren op 

een andere manier dan oudere kinderen. Hoe zit dat?  

Dankzij de moderne wetenschap weten we veel over de aanleg en ontwikkeling van de hersenen. En 

daarmee kunnen veel ‘peuter-kleuterbijzonderheden’ worden verklaard. Waarom vragen peuters en 

kleuters steeds maar waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde verhaal of doen ze 

hetzelfde spel? En waarom is spelend leren de enige mogelijkheid van leren bij peuters en 

kleuters?In deze workshop leer je hoe de hersenen van peuters en kleuters functioneren. Je weet 

wat peuters en kleuters daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig hebben! 

 

Voor wie? 

Professionals die werken in de kinderopvang of in groep 1 en/of 2 van het basisonderwijs 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Keuze uit:  

 Dinsdag  23 oktober 2021 15.00 – 17.00 uur 

of 

 Dinsdag 8 maart  2022 15.00 – 17.00 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

 

 

 
 

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl


Trainingsaanbod © Compas 2021-2022 

 
 

44 

 

Peuter- en kleuterjongens 

 

Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders en verschillen daarom in ontwikkelbehoeften en 

gedrag. Zo zijn jongens vaak drukker, stoeien ze meer met elkaar en haken ze sneller af bij verbale 

instructies. Met welke verschillen tussen jongens en meisjes houd je rekening bij peuters en in groep 

1 en 2? Hoe combineer je ruimte en vrijheid voor jongens met rust in de groep? En wat is typisch spel 

van jongens? 

Ondersteun de ontwikkeling van peuter- en kleuterjongens optimaal! 

 

Resultaat 

✓ Na afloop weet je hoe de ontwikkeling bij jongens verloopt. 

✓ Je hebt inzicht in hoe je de ondernemingszin en exploratiedrang van jongens kunt inzetten 

als kracht. 

✓ Je weet welke activiteiten je kunt toevoegen aan bestaande thema's en hoeken voor meer 

jongensbetrokkenheid. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers kinderopvang, peuterarrangement, BSO en leerkrachten van groep 1-2 

 

Trainer 

Sjoerd Kivit 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Keuze uit: 

 Woensdag 13 april 2022 14.30 – 17.00 uur  

 Woensdag 22 juni 2022  14.30 – 17.00 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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KIJK! verdieping  

 

Jullie gebruiken het observatie- en registratiesysteem KIJK! Maar hoe zat het ook alweer met die 

ontwikkelingslijnen? Hoe vullen andere scholen KIJK! in? Welke mogelijkheden zitten er in KIJK! om 

een beredeneerd aanbod te geven binnen de groep? 

In deze workshop nemen we de basisbeginselen van KIJK! nog eens door en bekijken we samen de 

module ‘beredeneerd aanbod’ in KIJK! Tevens laten we zien hoe je eenvoudig een rapport kunt 

samenstellen voor ouders. 

 

Resultaat 

✓ Je hebt je basiskennis KIJK! opgehaald. 

✓ Je hebt kennis over de module beredeneerd aanbod binnen KIJK! 

✓ Je kunt een rapportage maken voor ouders/verzorgers. 

 

Voor wie? 

Leerkrachten van groep 1-2, intern begeleiders, directies 

 

Trainer 

Sjoerd Kivit 

 

Datum en tijd 

 Woensdag 11 mei 2022  14.30 – 17.00 uur  

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

 

 

Deze training kan op 

aanvraag ook op 

locatie en/of 

incompany gegeven 

worden 
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Aanbod van de logopedisten van Compas 
 

Tijdig signaleren van logopedische problemen bij jonge kinderen 

 

Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen is belangrijk om de juiste hulp op het juiste 

moment te kunnen inzetten. Met als uiteindelijk doel: een goede communicatie van het kind met 

zijn omgeving. Dit zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer onafhankelijkheid en meer kwaliteit 

van leven.  

Vroegtijdige signalering voorkomt ontwikkelingsachterstanden. 

 

Resultaat 

Na de training kun je verschillende symptomen herkennen die kunnen wijzen op logopedische 

problemen. Je weet daarna welke route nodig is om tot de juiste hulpverlening te komen; 

samenwerking met ouders, inzet van eigen expertise of inzet van externe expertise. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers, managers, leerkrachten, IB’ers en jeugdverpleegkundigen 

 

Trainers 

Els van de Wijdeven, logopediste 

Ankie van Eerd, logopediste 

 

Datum en tijd 

Datum nog nader te bepalen 

2 bijeenkomsten van 2 uur 

(De inhoud van het tweede deel van de workshop wordt aangepast aan de doelgroep) 

 

Kosten 

€ 150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden  

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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De taalontwikkeling van meertalige kinderen 

 

In deze interactieve workshop gaan we nader in op de taalontwikkeling van het jonge kind in een 

meertalige opvoedingssituatie. Hoe kun je problemen in de spraak-taalontwikkeling van deze 

kinderen signaleren? Hoe kun je taal van jonge kinderen stimuleren? En welke adviezen kun je geven 

aan ouders? We gaan tevens met elkaar in gesprek om zo van en met elkaar te leren.  

 

De volgende vragen komen aan bod: 

✓ Hoe leert een kind tegelijkertijd twee of meer verschillende talen?  

✓ Hoe schakelt hij tussen de taal thuis en die op school?  

✓ Hoe kun je als ouder, pedagogisch medewerker of leerkracht het beste omgaan met het 

aanbod in de verschillende talen? 

✓ Hoe kun je onderscheiden of er sprake is van een taalachterstand of een taalstoornis?  

✓ Wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen Nederlands taalaanbod 

heeft gehad? 

 

Resultaat 

✓ Na de training kun je beter afstemmen op wat een meertalig kind nodig heeft. 

✓ Je kunt ouders adviseren in hun keuze over een meertalige opvoeding. 

✓ Je kunt onderscheid maken in taalstoornissen en taalachterstand. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers, managers, leerkrachten, IB’ers en jeugdverpleegkundigen 

 

Trainers 

Els van de Wijdeven, logopediste Compas 

Ankie van Eerd, logopediste Compas 

 

Datum en tijd 

Datum nog nader te bepalen 

1 bijeenkomsten van 2 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden  

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Spraak- en taalontwikkeling, gaat dat vanzelf? 
 

Een kind uit mijn groep praat niet zo goed. Wanneer moet ik aan de bel trekken?  

Ik kan een kind uit mijn groep niet verstaan. Wat kan ik doen?  

Een kind uit mijn groep lijkt niet te begrijpen wat ik zeg. Hoe kan ik hem helpen?  

Als je jezelf deze vragen vaker stelt, dan is deze workshop iets voor jou.  
 

Resultaat 

✓ Je krijgt inzicht in de normale en afwijkende spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen. 

✓ Je leert de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 
 

Bijeenkomst 1 

Dit is een theoretisch deel, dat afgewisseld wordt met korte opdrachten en filmpjes. 

 

Bijeenkomst 2 

In deze bijeenkomst wordt specifieker ingegaan op vragen vanuit de eigen locatie.  

Er is de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en hierdoor van en met elkaar te leren. 

We bespreken casussen die de deelnemers zelf inbrengen. 
 

Voor wie? 

✓ Managers, IB’ers, jeugdverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers die werken met 

peuters  

✓ Leerkrachten die werken met jonge kleuters 

 

Trainers 

Els van de Wijdeven, logopediste 

Ankie van Eerd, logopediste 
 

Datum en tijd 

Datum in overleg te bepalen 

2 bijeenkomsten van 2 uur 
 

Kosten 

€ 150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden  

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres.  aanmelden  
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TOS beleving 

In samenwerking met Kentalis  

 

Zou je zelf willen beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het voelt om niet 

begrepen te worden? Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt eerder onderkend wanneer je die 

zelf hebt ervaren! 

 

Resultaat 

Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen uitleg erover 

krijgen. Je zult meer begrip gaan ervaren voor een kind met een taalontwikkelingsstoornis, beter 

kunnen observeren, je bewust worden van het probleem, maar vooral ook van de doorwerking 

ervan. Gedrag dat je eerst misschien als problematisch zag, ga je begrijpen en vertalen als een 

gevolg van de TOS.  

 

Voor wie? 

Professionals die werken met kinderen met (vermoeden van) TOS 

 

Trainer  

De workshop wordt gegeven door een logopedist van Kentalis. 

 

Datum en tijd 

Nader te bepalen in overleg met Kentalis 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden  

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl


Trainingsaanbod © Compas 2021-2022 

 
 

51 

 

Coaching 
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Coachingvaardigheden (basis) 

In samenwerking met Signum Coaching  

 

Wil je je kennis en vaardigheden op het gebied van coaching verder ontwikkelen om je collega’s 

effectief te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden? Wil je hen verder helpen in hun 

professionele ontwikkeling? Dan is deze basistraining coaching een aanrader. Je ontwikkelt jouw 

eigen unieke coachingstijl en leert professionals nog sneller en krachtiger in beweging te zetten.  

 

Resultaat 

✓ Je hebt zicht op jouw eigen unieke coachingstijl. 

✓ Je kunt professionals/collega’s nog sneller en krachtiger in beweging zetten. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch coaches, interne coaches (vanuit project Interne 

coach) of anderen die een coachende rol hebben. 

 

Trainers 

Mariangela Molenaar 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus  van 3 bijeenkomsten inclusief lunch 

 Dinsdag 14 september 2021   9.00 – 16.00 uur 

 Dinsdag 28 september 2021  9.00 – 16.00 uur  

 Dinsdag 19 oktober 2021  9.00 – 16.00 uur 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Coachingvaardigheden (verdieping) 

In samenwerking met Signum Coaching  
 

Tijdens deze training, het vervolg op Coachingvaardigheden of Coachend leidinggeven, bezin je je 

op je rol als coach binnen jouw functie in de organisatie. Dat doe je aan de hand van verdiepende 

opdrachten. Het begeleiden van mensen bij verandering van gedrag en groei vraagt kennis, kunde 

en stevigheid. Veranderen kost immers de nodige moeite en oud gedrag sluipt er zo weer in. Het zijn 

drie intensieve dagen, waarin de theorie aan bod komt en praktische vaardigheden worden 

getraind. Je wordt hierdoor niet alleen effectiever in je rol, maar maakt ook een persoonlijke 

ontwikkeling door. 

  

Resultaat 

✓ Je kunt werken met de vijf kritische succesfactoren die belangrijk zijn bij coaching. 

✓ Je hebt via de Transactionele Analyse belemmerende patronen bij jezelf en bij coachees 

ontdekt. 

  

Voor wie? 

Pedagogisch coaches, interne coaches (vanuit project Intern coach) of anderen die een coachende 

rol hebben 
 

Trainers 

Mariangela Molenaar 

Judith van den Berg 
 

Datum en tijd  

Cyclus van 3 bijeenkomsten 

 Dinsdag 11 januari 2022 09.00 – 16.00 uur incl. lunch 

 Dinsdag 1 februari 2022 09.00 – 16.00 uur incl. lunch 

 Dinsdag 22 februari 2022 09.00 – 12.30 uur 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden 
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Coachend leidinggeven 

In samenwerking met Signum Coaching  

 

Wil je meer verantwoordelijkheid geven aan je medewerkers maar neem je ‘voor de zekerheid’ 

telkens de regie? Lukt het niet om die ambitieuze organisatiedoelen binnen te koppen en 

tegelijkertijd een fijne werksfeer te creëren? Zijn sommige medewerkers niet in beweging te 

krijgen? Het beste halen uit jezelf en je medewerkers is niet makkelijk. In de training Coachend 

leidinggeven zet je je tanden in theoretische modellen, ervaar je aan de hand van prikkelende 

oefeningen wat werkt en krijg je een voorproefje van de beste versie van jezelf. 

 

Resultaat 

✓ Je weet wat coachend leidinggeven is en kent daarbij je eigen kwaliteiten en valkuilen. 

✓ Je herkent je eigen leiderschapsstijl. 

✓ Je weet hoe je medewerkers kunt motiveren. 

✓ Je weet hoe je kunt sturen op kwaliteit. 

✓ Je hebt kennis over conflictstijlen en conflicthantering. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch coaches, interne coaches (vanuit project Intern coach) 

of anderen die een coachende rol hebben. 

 

Trainers 

Mariangela Molenaar 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten inclusief lunch 

 Dinsdag 22 maart 2022  10.00 – 15.00 uur 

 Dinsdag 12 april 2022  10.00 – 15.00 uur 

 Dinsdag 17 mei 2022  10.00 – 15.00 uur 

 

Kosten 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Het oudere kind 
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Gelijke kansen, gelijke adviezen: hoe zit dat nu eigenlijk?  NIEUW 

advisering VO In samenwerking met ATO  
Sinds schooljaar 2014-2015 ligt er het Toetsbesluit PO. Het basisschooladvies is leidend geworden 

voor toelating op het VO. De inspectie van onderwijs zegt: “Een goed overwogen schooladvies biedt 

kinderen de beste kansen. Soms blijken leraren in hun advies zaken mee te wegen die – onbedoeld 

en vaak onbewust de kansen van leerlingen kunnen belemmeren”.  

Bij Debbie van Houten deed hiernaar onderzoek en daarop rees de onderzoeksvraag: Hoe groot is 

eigenlijk de kans dat we een kind belemmeren? En heb je als je op de ene school zit misschien meer 

kans op een hoger of lager advies dan op een andere school? En hoe bewust zijn we ons eigenlijk? 

 

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:  

✓ Waar kijk je naar bij het maken van een advies? 

✓ Hoe lees je de cijfers? 

✓ Welke taal spreek je met elkaar als het gaat over de verschillende uitstroommogelijkheden? 

✓ Hoe belemmerend zijn wij? 

✓ Heroverwegingen, hoe zit dat bij jou op school?  

✓ Hoe staat jullie school ervoor kijkend naar advisering en kansenongelijkheid? (Bron: NCO)  

✓ Handreiking om te gebruiken bij de advisering    

 

Voor wie? 

Leerkrachten van groep 7 en groep 8 

 

Trainers 

Debbie van Houten 

Miranda Waarts 

 

Data en tijden 

 Maandag 27 september 2021  14.45 – 17.15 uur 

of 

 Dinsdag 7 juni 2022   14.45 – 17.15 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  
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Executieve functies 

 

Deze workshop is een kennismaking met executieve functies. De laatste jaren wordt steeds 

duidelijker dat executieve functies een belangrijke rol spelen bij schoolsucces. Executieve functies 

zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we invloed hebben op ons gedrag. Executieve functies 

zijn belangrijk voor het leren van nieuwe dingen, het bedenken van een aanpak en nog veel meer. 

Als deze hersenprocessen minder goed werken, heeft dat meestal grote gevolgen voor het kind en 

zijn omgeving. Kinderen met zwakke executieve functies hebben vaak moeite met leren, terwijl ze 

wel slim zijn. Vaak heb je dan als professional het gevoel “het zit er wel in, maar komt er niet uit”. 

Welk gedrag is kenmerkend voor zwakke executieve functies? Hoe kun je dat herkennen? Welke 

mogelijkheden zijn er om executieve functies te versterken in de groep? Deze en andere vragen 

komen aan bod in de workshop. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met oudere kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 
 

Datum en tijd 

Keuze uit: 

 Donderdag 21 oktober 2021 15.00 – 17.00 uur 

of 

 Donderdag 27 januari 2022  15.00 – 17.00 uur 
 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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In FLOW in het PO en op de BSO  

Lastig gedrag 
 

Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. De reden? Tijdig signaleren van 

‘moeilijk’, ‘lastig’ en ‘ongepast’ gedrag kan negatieve gevolgen voorkomen. Van slechte 

schoolprestaties, uitsluiting door klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. Maar wat is nu precies 

lastig gedrag? Hoe herken je het als professional en wat kun je doen om lastige gedragingen of erger 

– een gedragsstoornis – te voorkomen? 
 

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 

✓ Wat is lastig gedrag?  

✓ Gedragsstoornis of gedragsprobleem? 

✓ Definitie van drukke, lastige kinderen + oorzaken van 

drukke, lastige kinderen 

✓ Door welke bril kijk jij? 

✓ Kinderen zijn allemaal verschillend in hun karakter en 

hebben eigen talenten. Hoe krijg je inzicht in het gedrag 

van kinderen? 

✓ Wat kan jou helpen om anders met het gedrag van het 

kind om te gaan?    
 

Voor wie? 

Professionals die werken met oudere kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs 
 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 
 

Datum en tijd 

 Woensdag  15 september 2021  08.45 – 11.45 uur 

of 

 Woensdag 12 januari 2022   08.45 – 11.45 uur 
 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Omgaan met conflicten 

 

Deze workshop is bedoeld voor professionals die: 

✓ het hebben gehad met 'brandjes blussen'; 

✓ genoeg hebben van politieagent spelen; 

✓ willen weten wat kinderen drijft om altijd het conflict aan te gaan; 

✓ merken dat gesprekken niet meer helpen; 

✓ zich afvragen hoe ze het groepsklimaat een blijvende positieve impuls kunnen geven. 

 

Ben jij zo'n professional en wil je weten hoe je voortaan het verschil kunt maken? Dan is deze 

workshop een aanrader! Je krijgt antwoord op deze vragen middels theorie en praktisch materiaal 

waarmee je de volgende dag aan de slag kunt. Je zult merken dat het contact tussen jou en de 

kinderen verandert, je beter kunt inspelen op situaties of deze zelfs kunt voorblijven door simpelweg 

je pedagogische vaardigheden anders te benutten. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met oudere kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

 Woensdag  6 oktober 2021  08.45 – 11.45 uur 

of 

 Woensdag 26 januari 2022  08.45 – 11.45 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Krachtig communiceren met jezelf en je omgeving 

In samenwerking met Signum coaching  

 

Communiceren met kinderen is niet altijd makkelijk. Consequent zijn, grenzen stellen, positief 

gedrag belonen, het is algemeen bekend. Vaak lukt dit ook aardig. Met liefde en geduld kom je een 

heel eind. Toch komt het met regelmaat voor dat je als professional, in pogingen om een kind 

positief gedrag te laten vertonen, in nogal wat valkuilen trapt. 
 

‘Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat …?’ 

‘Ik tel tot drie en als je dan …’ 

‘Het is ook altijd wat met jou!’ 

Het zijn van die voorbeelden die in de praktijk gebeuren, ondanks dat je dit niet wilt. 
 

Wanneer je op een juiste en positieve manier communiceert, kun je een kind stimuleren om zich 

goed te gedragen. Een kind voelt zich niet aangevallen en ervaart dat je het beste met hem voor 

hebt. Het is een ideale basis voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en ook voor een 

positieve ontwikkeling op alle andere terreinen. Zo leren ze ook hoe ze respectvol met anderen om 

moeten gaan en hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. 

 

Voor wie? 

Professionals die werken met oudere kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs 
 

Trainer 

Mariangela Molenaar 

Miranda Waarts 
 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten 

 Donderdag 30 september 2021  08.45 – 11.45 uur 

 Donderdag 4 november 2021  08.45 – 11.45 uur 

 Donderdag 9 december 2021  08.45 – 11.45 uur 
 

Kosten 

€ 150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Ik-kracht 
 

Ieder mens heeft ik-kracht. Ik-kracht betekent dat je jezelf, wat er 

ook gebeurt, rustig en ontspannen kunt voelen. Ik-kracht geeft je 

zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat alles wat je doet gewoon een 

beetje vanzelf gaat. Ik-kracht ontstaat wanneer je hersenen en je lijf 

goed met elkaar samenwerken en elkaar helemaal begrijpen. Het 

bijzondere is dat je ik-kracht helemaal zelf kunt maken. Dat doe je 

met je ik-fabriek, en daar gaat deze workshop over. 

Via opdrachten, oefeningen, verhalen, spelvormen en tips ontdek je 

hoe jouw ik-fabriek én die van de kinderen werkt en hoe je heel veel 

ik-kracht kunt maken.  
 

Resultaat 

Na deze workshop heb je inzicht in de samenhang tussen lijf en hersenen en heb je handreikingen 

om de samenwerking daartussen soepel te laten verlopen. Het boek ‘De ik-fabriek’ van Carla van 

Wensen staat hierbij centraal.  
 

Voor wie? 

Professionals die werken met oudere kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs 
 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 
 

Datum en tijd 

1 workshop van 2 uur: 

 Woensdag 10 november 2021  09.30 – 11.30 uur 

 Woensdag 10 november 2021  19.00 – 21.00 uur 

 Woensdag 30 maart 2022  09.30 – 11.30 uur 

 Woensdag 30 maart 2022  19.00 – 21.00 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Teams 
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Wat een soepele doorgang! 

 

Visie op doorstroom 0-4, 4-6, 4-13 en BSO + hoe realiseer je dat in jouw kindcentrum? In dit traject 

kijk je vanuit jouw context naar de mogelijkheden om te komen tot een visie en uitgangspunten 

omtrent een soepele doorgang.  

 

Voor wie? 

Directeuren, managers kinderopvang en managers 0-6 en 6-12, pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

In overleg 

1 bijeenkomst van 2 uur met de mogelijkheid tot procesbegeleiding op locatie 

 

Kosten 

€ 50,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Dag KDV, hallo school! 

 

Hoe zorg je voor een fijne en kindvriendelijke overdracht van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 

naar groep 1? In deze workshop geven we daar handvatten voor. We gaan daarbij in op rollen en 

taken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, voorschoolse voorzieningen en basisscholen bij 

een overdrachtsproces. Bij deze overgang gaat het niet alleen om het moment waarop het kind 

letterlijk overstapt, maar over een overgangsproces van een aantal maanden. Wat zijn de 

kenmerken van een kindvriendelijke overdracht en hoe kun je die realiseren in jouw organisatie? We 

zoomen in op de relaties die bij de overdracht een belangrijke rol spelen, in de verschillende fases 

die kinderen doormaken; loskomen en afscheid nemen van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 

inpassen en wennen aan de basisschool en de tijd tussen het losmaken en het wennen. 

 

Voor wie? 

Voor alle medewerkers in vroeg- en voorschoolse voorzieningen die hun overdrachtsproces eens 

kritisch willen bekijken en mogelijk verbeteren 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

In overleg 

1 bijeenkomst van 3 uur met de mogelijkheid tot 

procesbegeleiding op locatie 

 

Kosten 

€ 75,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Communiceren met ouders is fijn! 

 

In jullie kindcentrum zien jullie ouders als partners. Wat betekent dit voor de communicatie? 

In 2 bijeenkomsten gaan we kijken naar de kansen en valkuilen van communiceren met ouders. We 

koppelen theorie aan eigen casussen. We oefenen gesprekken en analyseren deze: wat is succesvol, 

waar liggen valkuilen op de loer? 

Na de eerste bijeenkomst ga je gesprekken met ouders voeren vanuit je nieuwe inzichten. 

Bij de tweede bijeenkomst verdiepen we de theorie en kijken terug op de gesprekken die iedereen 

heeft gevoerd. 

 

Voor wie 

Alle professionals in een kindcentrum die veel contact hebben met ouders 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomsten 

 Donderdag 7 oktober 2021  14.45 – 17.45 uur 

 Donderdag 11 november 2021  14.45 – 17.45 uur 

of  

 Maandag 24 januari 2022  14.45 – 17.45 uur 

 Maandag 14 februari 2022  14.45 – 17.45 uur 

 

Kosten 

€150,00 per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Werk maken van gelijke kansen 

 

Als leerkracht wil je het beste voor je leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat je 

daadwerkelijk iedereen gelijke kansen geeft? En dat je jongens én meisjes op hun 

talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordeelt? 

Deze workshop, gebaseerd op het gelijknamige boek, geeft inzicht in hoe 

verwachtingen van leerkrachten tot stand komen en welke invloed dat heeft op de 

prestaties van leerlingen. Het helpt je om bewuster werk te maken van gelijke 

kansen. Een inspirerende workshop vol praktische tips! 

 

Voor wie? 

Leerkrachten 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Keuze uit: 

 Dinsdag 5 oktober 2021 15.15 – 17.15 uur  

of 

 Dinsdag 5 april 2022  15.15 – 17.15 uur 

 

Kosten 

€ 75,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Diepzeeduiken met Deep Democracy 

In samenwerking met Signum Coaching  

 

Herken je dat? Dat mensen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dat een democratisch genomen besluit door 

een deel van je team niet loyaal wordt ondersteund? En vind je het ook lastig om daarmee om te 

gaan?  

Tijdens deze workshops, gebaseerd op de principes van Deep Democracy krijg je tools aangereikt 

om hiermee om te gaan én 

• de veiligheid in je team te vergroten,  

• het open gesprek met elkaar te voeren, 

• moeilijke thema’s aan te kaarten, 

• conflicten op te lossen,  

• verschillen te benutten om vervolgens …. 

• duurzame besluiten durven te nemen.  

Deep Democracy is een taal en een visie op samenwerken waarbij, door vrijmoedig te spreken en 

openhartig naar elkaar te luisteren, de veiligheid en de samenwerking in je team bevorderd wordt. 

Tijdens deze workshops leer je hoe je de uitgangspunten van Deep Democracy kunt toepassen in je 

dagelijkse praktijk.  

 

Voor wie? 

Deze workshops zijn bedoeld voor MT-leden van kindcentra. Het is een traject van 3 bijeenkomsten 

van 3 uur. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af, zodat jij je aan het einde van de training 

toegerust voelt om moeilijke thema’s in je team bespreekbaar te maken, zodat je effectieve en 

gedragen besluiten kunt nemen waaraan iedereen zich committeert. 

 

Trainers 

Brigitte Bruin 

Hannah Vossen 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten 

Najaar 2021 

- Donderdag 7 oktober 2021   9.30 – 12.30 uur 

- Donderdag 4 november 2021   9.30 – 12.30 uur  

- Donderdag 25 november 2021    9.30 – 12.30 uur  

 Voorjaar 2022 

- Donderdag 27 januari 2022   9.30 – 12.30 uur  

- Donderdag 17 februari 2022   9.30 – 12.30 uur  

- Donderdag 17 maart 2022   9.30 – 12.30 uur  
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Kosten 

€225,00 per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Kindcentrumontwikkeling 
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Het verhaal van je kindcentrum NIEUW 

In samenwerking met Meisje op zee 

 

De samenwerking in jullie kindcentrum krijgt steeds meer vorm. Jullie hebben een gezamenlijke 

visie geformuleerd, stemmen jullie aanbod op elkaar af, vormen één kindcentrumteam. Goed bezig! 

Nu nog het verhaal naar buiten toe. Hoe vertel je ouders waarom jullie samenwerken en hoe je dat 

doet? Hoe vertaal je jullie visie naar pakkende taal? Met welke (voor)beelden kun je de feiten 

illustreren? In deze workshop ga je op een creatieve en doelgerichte manier, aan de hand van 

storytelling, samen aan de slag met het unieke verhaal van jullie kindcentrum.  

 

Opbrengst  

Je weet hoe je feiten kunt illustreren en aan de hand van verhalen ouders en andere 

belanghebbenden kunt laten zien wat jullie kindcentrum uniek maakt. Na afloop heb je een duidelijk 

en krachtig basisverhaal op papier. Ook binnen je team kan dit verhaal zorgen voor meer verbinding.  

 

Voor wie?  

Dit traject volg je als directeur en manager van het kindcentrum samen. Ook teamleden met 

communicatietaken zijn welkom om bij jullie aan te sluiten.  

 

Trainer 

Sietske Mol, www.meisjeopzee.nl  

 

Opbouw  

1e dagdeel (2 uur) 

Na een korte theoretische introductie gaan jullie als duo aan de slag met het verhaal van jullie 

kindcentrum. Om wie draait het in dat verhaal? Wat zijn belangrijke passages, essentiële scènes, 

knooppunten? Waar zie je jullie visie, kernwaarden, unieke kenmerken en samenwerking terug? En 

welke (voor)beelden horen erbij? Na afloop krijg je wat praktisch huiswerk mee.  

 

2e dagdeel (2 uur)  

Je gaat het verhaal in de basis afmaken. Hoe maak je het kloppend en boeiend? Je wordt op weg 

geholpen met prikkelende vragen en schrijf- en verteltips. Ter afsluiting maak je samen een plan: 

hoe, waar en wanneer ga je dit verhaal vertellen?  

 

Heb je na deze 2 bijeenkomsten behoefte aan een vervolg, dan kunnen we kijken naar de 

mogelijkheden van procesbegeleiding op locatie. 

 

Datum en tijd 

In overleg 

http://www.meisjeopzee.nl/
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Kosten 

€ 150,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres.  aanmelden   
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Waarom ook alweer een Kindcentrum? 

 

Een sprekende presentatie met daarna interactieve bijeenkomst waarbij de mening en positie ten 

opzichte van kindcentrumontwikkeling van iedereen duidelijk wordt. Deze bijeenkomst geeft inzicht 

en richting voor verdere ontwikkeling van jouw kindcentrum. Aan de hand van stellingen en 

theoretische inzichten krijgt de bijeenkomst inhoud. 

 

Voor wie? 

Teams in kindcentra, ook heel geschikt voor een teamscholingsmoment of studiedag 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

In overleg 

1 bijeenkomst van 2 uur met de mogelijkheid tot procesbegeleiding op locatie 

 

Kosten 

€ 50,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres.  aanmelden  
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Wie ben ik, in ons kindcentrum? 

In samenwerking met Signum Coaching 

 

Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar jouw waarden. Wat is belangrijk voor jou? Waar 

word jij blij van in je werk? Vandaaruit gaan we kijken naar je kwaliteiten en hoe jij deze inzet, in de 

samenwerking met alle partners, binnen het kindcentrum. 

 

Resultaat 

✓ Na afloop van deze workshop heb je meer zicht gekregen op hoe jij vanuit je waarden je 

kwaliteiten kunt inzetten.  

✓ Dit levert meer werkplezier en een betere samenwerking op. 

 

Voor wie? 

Voor alle medewerkers die werkzaam zijn in een kindcentrum 0-13 

 

Trainers 

Brigitte Bruin/Mariangela Molenaar 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

De workshop wordt incompany gegeven en bestaat uit 2 

bijeenkomsten van 2 ½ uur. 

 

Kosten 

Nader te bepalen 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via 

trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding 

van de training, je naam + geboortedatum, de locatie waar 

je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, 

het factuuradres. aanmelden  
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Sterke teams kennen de kracht van het verschil!  

In samenwerking met Signum Coaching  

 

Welke talenten zitten er in ons kindcentrum?  

Je maakt kennis met de teamrollen van Belbin. Vandaaruit krijg jij zicht op welke rol(len) jij vervult 

en welke rol(len ) jouw collega’s vervullen en hoe dat bijdraagt tot een sterk team.  

 

Resultaat 

✓ Na afloop van deze 2 workshops ben 

je je bewust welke rollen bij jou 

passen en welke rollen elkaar 

versterken en uitdagen.  

✓ Ook ben je je bewust hoe je daarmee 

tot het beste teamresultaat kan 

komen.  

 

Voor wie? 

Voor alle (sub)teams die werkzaam zijn in een kindcentrum 

 

Trainers 

Brigitte Bruin/Mariangela Molenaar 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

2 bijeenkomsten van 2,5 uur 

Op aanvraag 

 

Kosten 

Nader te bepalen 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Cultuur in jouw kc, wat kun je ermee? 

 

De cultuur binnen je kindcentrum beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van de 

organisatie. Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Het aandachtsgebied cultuur gaat over de 

vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Het betreft hier de zachte of informele kant van de 

omgangsvormen. In veel gevallen is er in een kindcentrum nog 

sprake van twee culturen. 

Tijdens deze training breng je met behulp van de OCAI de 

huidige en de gewenste cultuur van je organisatie in beeld. Met 

het concurrerende waardenmodel van Quinn krijg je inzicht in 

de managementrollen en hoe deze zich verhouden tot de 

cultuurtypen. Je bent je bewust van jouw managementrol en 

wat je daarin kunt versterken of verzwakken in het belang van 

de wenselijke cultuur.  

 

Voor wie? 

Managementkoppels; directeuren onderwijs en managers kinderopvang 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.  

 Maandag 1 november 2021  09.30 – 12.30 uur 

 Maandag 29 november 2021 09.30 – 12.30 uur 

 

Kosten 

€ 150,00 per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

 

 

Figuur 1 OCAI 
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Hoe krijg ik ze mee?! Omgaan met weerstand bij verandering 

 

Het succesvol implementeren van een gewijzigde visie op en aanpak van pedagogisch en didactisch 

handelen omvat meer dan het verstrekken van materialen, middelen en training en gaat in 99% van 

de gevallen gepaard met weerstand. Elke medewerker zal reageren vanuit zijn of haar unieke 

opvattingen en overtuigingen, en elke medewerker zal nieuw verworven inzichten anders vertalen en 

gebruiken in zijn of haar praktijksituatie. Het Concerns Based Adoption Model (CBAM, Hall & Hord) 

biedt je een analyse-instrument om effectief te reageren op de zorgen, attitudes en percepties van 

medewerkers in het omgaan met de uitdagingen van een verandering. 

 

Voor wie? 

Leidinggevenden van het kindcentrum 

 

Trainers 

Miranda Waarts 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

 Maandag 4 oktober 2021  9.30 – 12.30 uur 

of 

 Maandag 21 februari 2022  9.30 – 12.30 uur 

 

Kosten 

€ 75,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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Armoede herkennen, en dan… 

 

Niemand wil laten merken dat hij of zij in armoede leeft, maar armoede hebben heeft wel effect op 

de kinderen binnen het gezin. Hoe kom je erachter of er armoede in een gezin is? 

We gaan tijdens twee bijeenkomsten kijken naar de verschillende vormen van armoede en hoe we 

die kunnen herkennen, naar kansen en mogelijkheden maar ook wat je vooral niet moet doen! Voor 

kinderen kan deze kennis bij de professional een wereld van verschil maken. 

 

Voor wie? 

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

 

Trainers 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd  

2 bijeenkomsten 

 Maandag 11 oktober 2021 14.45 uur – 17.15 uur 

 Maandag 29 november 2021 14.45 uur – 17.15 uur 

of 

 Maandag 31 januari 2022 14.45 uur – 17.15 uur 

 Maandag 7 februari 2022 14.45 uur – 17.15 uur 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Kosten 

€ 150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de training, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl


Trainingsaanbod © Compas 2021-2022 

 
 

78 

Starten met een kindcentrumraad 

 

Binnen kindcentra zijn professionals vaak al gewend om met elkaar samen te werken. Op het niveau 

van ouderbetrokkenheid is dit nog minder het geval. De voorschool werkt meestal met een 

oudervereniging of oudercommissie die meedenkt en heeft daarnaast ouders die hulp bieden. De 

basisschool heeft een medezeggenschapsraad die beleidsmatig meedenkt en een oudercommissie 

die bijvoorbeeld helpt bij de organisatie van feesten en ondersteuning biedt op de werkvloer. 

Al deze ouders willen graag meedenken en meehelpen. Voor de professionals binnen het 

kindcentrum betekent dit dat hetzelfde verhaal verschillende keren verteld moet worden aan ouders 

of collega’s. Dit kan ook anders, door binnen het kindcentrum een kindcentrumraad op te richten. 

Daarin zijn professionals en ouders van alle kinderen vertegenwoordigd. In het traject daarnaartoe 

kan Compas ondersteunen. 

 

Voor wie? 

Directeuren, managers kinderopvang en managers 0-6 en 6-12, MR en OC 

 

Trainer 

Rietje Voorn  

 

Datum en tijd 

3 bijeenkomsten op aanvraag 

 

Kosten 

€ 225,00 per persoon  

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Meer informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact met ons op via trainingen@compasnul13.nl.  

Aanmelden kan via onderstaande knop onder vermelding van de workshop, je naam + 

geboortedatum, de locatie waar je werkt en indien er sprake is van een betaalde training, het 

factuuradres. 

 aanmelden  
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