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Inleiding 

Rosmalen, april 2022 

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.  

 

Inschrijven 

Tot 1 september 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. 

 

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 voor PM-ers 

 

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. 

✓ Ben je in bezit van een landelijk erkend certificaat en mag je werken op VVE-locaties 

 

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. 

 

Trainers 

Sjoerd Kivit of Judith van den Berg 

 

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 9.00 – 12.30 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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Data 

Deze training start meerdere keren per jaar, informeer via onderstaand mailadres voor de 

startdatum van de volgende training. 

 

Kosten 

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

Gratis voor deelnemers werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

     

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 voor coaches, beleidsmedewerkers of managers 

NIEUW 

Verkort traject van de basistraining  Vier VVE 

In dit verkort traject worden alle zaken aangeraakt die ook in je de jaartraining VierVVE naar voren 

komen. De inhoud sluit aan bij de Bossche Kwaliteitsmonitor (BKS). Met deze training kun jij als 

manager, coach of VE beleidsmedewerker dezelfde taal gaan spreken als de medewerkers die de 

VierVVE training hebben gevolgd op jouw locatie. 

 

Resultaat 

✓ Aan het einde van de trainingscyclus hebben de deelnemers kennis van de basisprincipes 

van het leren en ontwikkelen van jonge kinderen in de VE en weten ze hoe ze deze 

ontwikkeling kunnen steunen en stimuleren. 

✓ De deelnemers hebben specifieke, fundamentele kennis en inzichten op het gebied van de 

vroegschoolse educatie (kinderen in de leeftijd van 2,5-5  jaar).  

✓ Aan het einde van trainingscyclus weet de deelnemer welke mogelijkheden er zijn om de 

opgedane kennis (het gedachtengoed van de training) vorm te geven binnen zijn 

werkzaamheden. 

✓ Inhoudelijke aanvulling op de BKS.  

 

Voor wie? 

Pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, managers, assistent-managers, VVE-coördinatoren en 

alle andere professionals die werken met het jonge kind 

 

Inhoud 

De training bestaat uit 2 x 4 bijeenkomsten van 2 uur. 

Gedurende deze bijeenkomsten wordt er verdiepend ingegaan op o.a. de volgende onderwerpen: 

Bijeenkomst 1: VVE-context en achtergrond, Talentendriehoek, spel en speelleeromgeving, kansen 

creëren. 

Bijeenkomst 2: Materiaal, bouwfasen, spelontwikkeling en de 3 V’s (verkennen, verbinden en 

verrijken) 

Bijeenkomst 3: Taalleermechanisme, taaldenkgesprekken, interactief voorlezen en de leesomgeving 

Bijeenkomst 4: OGW cyclus (opbrengst gericht werken) 

 

Trainer 

Judith van den Berg 
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Datum en tijd 

4 bijeenkomsten 2,5 uur 

Cyclus 1 

 Dinsdag  13 september 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 1 

 Dinsdag  27 september 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 2 

 Dinsdag  11 oktober 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 3 

 Dinsdag  1 november 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 4 

 

Cyclus 2 

 Donderdag 17 november 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 1 

 Donderdag 1 december 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 2 

 Donderdag 15 december 2022 9.00 – 12.30 uur Bijeenkomst 3 

 Donderdag 12 januari 2023 9.00 – 12.30 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  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
mailto:trainingen@compasnul13.nl
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Basistraining VVE voor leerkrachten van groep 1 & 2 NIEUW 

‘VVE een goed begin’  

 

De training is bestemd voor leerkrachten die werken met kinderen uit de vve doelgroep in de 

onderbouw, en niet eerder geschoold zijn in één van de erkende VVE-programma’s of graag een 

opfrissing willen. Met deze training versterkt de leerkracht zijn/haar competenties die nodig zijn om 

de educatieve kwaliteit van de VVE te vergroten. In de training wordt uitgegaan van een holistische 

visie. Spel als betekenisvolle context om tot leren en ontwikkelen te komen. 

 

Resultaat 

Na deelname aan de training: 

✓ Heb je als leerkracht kennis en vaardigheden om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte 

van kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar; 

✓ kun je jonge kinderen nog beter begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;  

✓ Ben je in bezit van een landelijk erkend certificaat  

 

Inhoud 

Bijeenkomst 1  Omgeving en materiaal 

Bijeenkomst 2  Spel, de betekenis van spel voor kinderen en hun ontwikkeling 

Bijeenkomst 3  Spel, en ondersteunen van leerstrategieën 

Bijeenkomst 4  Taal T1 en T2, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat 

Bijeenkomst 5  Rekenen, ontwikkeling van abstract denken 

Bijeenkomst 6  Taal in teksten, begrijpend luisteren en voorlezen 

Bijeenkomst 7  Afsluiting 

 

Voor wie?  

Leerkrachten groep 1 en 2, bouw- of unitleider, IB-er jonge kind, VVE coördinator 

 

Trainer 

Judith van den Berg 

 

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. 
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Studiebelasting 

✓ 7  bijeenkomsten van 3 uur  

✓ Huiswerk; praktijkopdrachten en portfolio: 2 uur per bijeenkomst 

✓ 3 coach of intervisiemomenten 

 

Data 

 Maandag 19 september 2022  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  10 oktober 2022  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  7 november 2022  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  12 december 2022  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  16 januari  2023  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  6 februari 2023  14.00 – 17.00 uur 

 Maandag  6 maart  2023  14.00 – 17.00 uur 

 

Kosten 

€ 1.450,- per persoon (inclusief trainingsmateriaal, het boek: ‘Kiezen voor het jonge kind’ en het 

certificaat) 

Gratis voor deelnemers werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

     

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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Babytraining 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 coach of intervisiemoment 

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

bijeenkomst 

 

Voor wie? 

Pedagogisch medewerkers 

 

Trainer 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 4 bijeenkomsten 

 Maandag  12 september 2022 18.30 – 22.00 uur 

 Maandag  17 oktober 2022 18.30 – 22.00 uur 

 Maandag  14 november 2022 18.30 – 22.00 uur 

 Maandag  19 december 2022 18.30 – 22.00 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 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 

Nog nader te bepalen. 

 

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 5 oktober 2022 15.00 – 17.00 uur 

of  

 Woensdag 19 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
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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 2022 

 Maandag 12 september  14.45 – 17.00 uur 

 Maandag 17 oktober   14.45 – 17.00 uur 

 Maandag 21 december   14.45 – 17.00 uur 

 

Cyclus van 3 bijeenkomsten in 2023 

 Donderdag 26 januari   14.45 – 17.00 uur 

 Donderdag 16 februari   14.45 – 17.00 uur 

 Donderdag 23 maart    14.45 – 17.00 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
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Jonge kindontwikkeling & zorg in beeld NIEUW 

 

Als professional (IB’er, coach, manager)  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 ‘Zorg voor 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 

delen. 

 

Voor wie? 

✓ Professionals die werken met jonge kinderen (vanaf 2 jaar)  

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

✓ VVE coördinatoren, beleidsmedewerkers en coaches. 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 4 bijeenkomsten in 2022 

 Dinsdag 20 september  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 4 oktober  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 8 november  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 13 december  9.30 – 12.00 uur 

 

Cyclus van 4 bijeenkomsten in 2023 

 Dinsdag 31 januari  9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 7 maart   9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 11 april   9.30 – 12.00 uur 

 Dinsdag 9 mei   9.30 – 12.00 uur 

 

Kosten 

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

 

Meer informatie en aanmelden 
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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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De jonge beelddenkers  

 

Wist je dat alle jonge kinderen de voorkeur hebben voor beelddenken? Het talige denken leren 

kinderen pas later. Maar wat nu als een kind een voorkeur blijft houden voor het beelddenken? 

Kinderen kunnen vast lopen dit kan effect hebben op hun gedrag (negatief) of ontwikkeling. 

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, 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  

 

Resultaat 

 

Voor wie?  
Leerkrachten onderbouw 
 

Trainers 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 2 bijeenkomst  

 Maandag 3 oktober 2022 15.15 – 17.15 

uur 

 Maandag 31 oktober 2022 15.15 – 17.15 

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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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 

 

Trainer 

Sjoerd Kivit 

 

Datum en tijd 

 Woensdag  21 september   2022  15.00 – 17.30 uur 

 Woensdag  1 februari  2023 15.00 – 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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Nationale voorleesdagen: inspiratiebijeenkomst bij HUIS73 NIEUW  
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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? 

Incompany voor leerkrachten van groep 1-2, intern begeleiders, directies 

 

Trainer 

Sjoerd Kivit 

 

Datum en tijd 

n.n.t.b. 

 

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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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? 

Incompany voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 tot en met 8 

 

Trainer 

Miranda Waarts  

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

n.n.t.b. 

 

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 
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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  
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Trainingsaanbod logopedisten 22-23 

De taalontwikkeling van meertalige kinderen NIEUW 

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? Welke adviezen kun je geven aan ouders?  

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? 

 

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

Bij de tweede bijeenkomst komen vragen vanuit de deelnemers uitgebreid aan bod.  

 

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 
Maandag  10 oktober 2022 15.00 – 17.00  uur 

Maandag  7 november  2022 15.00 – 17.00 uur 

cyclus van 2 bijeenkomsten  

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas 
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Signaleren van logopedische problemen 

 

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. 

 

Doel van deze workshop 

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

moment in te kunnen zetten. Je leert welke route er is om tot de juiste hulpverlening te komen.  

Hierbij staat als doel een goede communicatie van het kind met zijn omgeving. Samenwerken met 

ouders, collega’s en externen heeft hierin een grote rol. 

Vroeg signaleren en handelen zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer onafhankelijkheid en 

meer kwaliteit van leven.  

Vroegtijdige signalering voorkomt ontwikkelingsachterstanden. 

 

Voor wie? 

Pedagogisch Medewerkers, managers, leerkrachten, IB-ers en jeugdverpleegkundigen. 

 

Trainers 

Els van de Wijdeven, logopediste 

Ankie van Eerd, logopediste   

 

Datum en tijd 

dinsdag  20 september 2022 15.00 – 17.00 uur 

dinsdag  18 oktober 2022 15.00 – 17.00 uur 

cyclus van 2 bijeenkomsten  

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

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas. 
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Spraak- en taalontwikkeling: gaat dat vanzelf? NIEUW 

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 

Donderdag  12 januari 2023 15.00 – 17.00 uur 

Donderdag  9 februari  2023  15.00 – 17.00 uur 

cyclus van 2 bijeenkomsten  

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas. 
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Werken met de SNEL-test voor taal NIEUW 

 

Resultaat 

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de afname van de SNEL-test voor taal. 

Je weet wat het stappenplan is, wat de testuitslag betekent en wat de vervolgstappen zijn. 

Iedere pedagogisch medewerker kan werken met deze lijst. 

 

Doel van deze workshop 

Een (opfris)training waarbij de deelnemers het belang van vroegtijdige signalering van 

taalproblemen weer voor ogen hebben. 

Je kunt snel en gemakkelijk aan de slag met de SNEL-test volgens het stappenplan.  

 

Voor wie? 

Pedagogisch Medewerkers, managers, leerkrachten, IB-ers en jeugdverpleegkundigen.  

 

Trainers 

Ankie van Eerd, logopediste Compas 

 

Datum en tijd 

Maandag  19 september  2022 15.30-17.00 uur 

Woensdag  12 oktober  2022 13.00-14.30 uur 

Dinsdag  8 november 2022 15.30-17.00 uur 

Donderdag  19 januari  2023 15.30-17.00 uur  

1 online bijeenkomst van 1- 1 ½ uur (afhankelijk van de vragen die er zijn) 

 

Deze training kan ook per locatie worden gegeven. Neem hierover contact op met Compas voor de 

mogelijkheden. 

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas 
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NT2;  benutten en inzetten van meertaligheid in de groep NIEUW 

Kinderen die met een andere thuistaal op school komen, geven een extra dimensie in je dagelijkse 

onderwijs. Hoe pak je het aan om kinderen een goed taalaanbod te geven en hoe ondersteun je 

zowel de thuistaal als het Nederlands? Welke fasen doorloopt een kind in het leren van een nieuwe 

taal? Hoe betrek je ouders bij dit proces? 

In deze training krijg je handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

In 3 bijeenkomsten worden verschillende aspecten uitgebreid besproken. Na de trainingen volgt er 

een intervisiebijeenkomst, waarin we met elkaar in gesprek gaan. 

 

Voor wie: 

Voor leerkrachten en ondersteuners, IB-ers die werken met kinderen vanaf groep 3 

 

Trainers: 

Rietje Voorn 

Ankie van Eerd, logopediste 

Karin Boons, NT-2 specialist, schakelleerkracht. 

 

Voorstel data met onderwerp 

Maandag 16 Januari 2023 achtergrond en cultuur 

Maandag 6 februari 2023  taal leren 

Maandag  6 maart 2023 didactiek, hoe doe je dat in de klas 

Maandag  27 maart 2023  intervisie  

 

2,5 uur per bijeenkomst van 15.00-17.30 uur 

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas   
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TOS-beleving (wordt gegeven door 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? 

TOS wordt eerder onderkend wanneer  je het zelf hebt ervaren! 

 

Doel van deze workshop 

Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen het theoretisch 

uitleg krijgen. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt je 

bewust van het probleem, maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als 

problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS.  

 

Voor wie? 

De TOS-beleving is  voor professionals die werken met kinderen met (vermoeden van) TOS. 

 

Trainer   

De workshop wordt gegeven door een logopedist van Kentalis. 

 

Datum en tijd 

n.n.t.b. in overleg met Kentalis 

 

Kosten 

De workshop wordt gratis aangeboden aan medewerkers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch door 

Compas in samenwerking met Kentalis.  
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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 

N.n.t.b.  

 

Datum en tijd 

N.n.t.b. 

Bij minimaal 6 deelnemers gaat de training door. 

 

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 

N.n.t.b. 
 

Datum en tijd  

N.n.t.b 

Bij minimaal 6 deelnemers gaat de training door. 

 

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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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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 

n.n.t.b. 

 

Datum en tijd 

N.n.t.b. 

Bij minimaal 6 deelnemers gaat de training door. 

 

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
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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Intervisiebegeleiding NIEUW 

In samenwerking met Signum Coaching  

 

Intervisie is een waardevol instrument voor medewerkers bij het ontwikkelen, het leren van en met 

elkaar. Professionele samenwerking start met reflecteren en feedback geven en ontvangen. 

Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij van groot belang. Daarom is het essentieel dat de intervisie 

wordt geleid door een intervisiebegeleider, die het proces op een deskundige manier vorm kan 

geven. Steeds vaker wordt intervisie in teams ingezet, maar hoe zorg je er nu voor dat je dit goed 

aanpakt? Bij de training intervisiebegeleiding leer je alle vaardigheden en oefen je samen in een 

veilige omgeving. 

 

Resultaat 

 Je leert vaardigheden om een intervisie groep inhoudelijk en praktisch vorm te geven 

 Je kunt verschillende modellen inzetten 

 Je bent in staat verdiepende vragen te stellen 

 

Voor wie? 

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

rol hebben, mensen met een leidinggevende rol, intern begeleiders 

 

Trainers 

Brigitte Bruin 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Woensdag  21 september  2022  13.00 – 17.00 uur 

Woensdag  2 november  2022  13.00 – 17.00 uur 

Woensdag  23 november  2022  13.00 – 17.00 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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Het oudere kind 
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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 

 

36 

Gelijke kansen, gelijke adviezen: hoe zit dat nu eigenlijk?   

advisering VO  
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 

 Dinsdag  11 oktober  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.   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2014/01/20/toetsbesluit-po
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Culturele diversiteit NIEUW 

Door naar je leerlingen te kijken vanuit een cultureel perspectief, kun je gedrag van je leerlingen 

verklaren. In deze workshop gaan we in op wat cultuur eigenlijk is, maken we onderscheid tussen 

universeel, cultureel en persoonlijk gedrag en bespreken we de dimensies van Hofstede. Je weet wat 

de dimensies van Hofstede inhouden en hoe je ze kunt terugzien in de klas. Het is ook interessant 

om inzicht te krijgen in je eigen cultuur. Je leert hoe je culturele verschillen overbrugt om zo meer 

verbinding bij en begrip voor je leerlingen en hun ouders te creëren. Hoe scoor jij op de 

cultuurdimensies van Hofstede? 

Ken de verschillen in culturen van je leerlingen! 

 

Resultaat 

Na het volgen van deze workshop kun je: 

 Toelichten wat onder cultuur verstaan wordt 

 Uitleggen wat de cultuurdimensies van Hofstede inhouden 

 Aannames over cultuur bevestigen of weerleggen 

 Uitleggen dat je leerlingen en hun ouders andere culture waarden kunnen meekrijgen dan jij 

 Toelichten hoe jouw cultuur verschilt van andere nationale culturen 

 Benoemen hoe je culturele verschillen overbrugt 

 

Voor wie? 

Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, onderwijsondersteunend personeel 

 

Trainers 

Judith van den Berg 

Miranda Waarts 

 

Data en tijden 

 Woensdag  5 oktober 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. 
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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
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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: 

 Dinsdag 15 november 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  

  

mailto:trainingen@compasnul13.nl
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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 

Judith van den Berg 

Miranda Waarts 

 

Datum en tijd 

 Donderdag 10 november  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  

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


Trainingsaanbod © Compas 2022-2023 

 

 
*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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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 

Judith van den Berg 

Miranda Waarts 

 

Datum en tijd 

 donderdag 20 oktober 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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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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 

 op aanvraag → Tip: waardevolle teamtraining 
 

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 voor de BSO medewerker NIEUW 
 

Wat doe jij om er uit te halen wat er in zit? 

Gun jij kinderen ....Balans tussen hoofd en hart; meer in hun kracht staan; grenzen beter aan kunnen 

geven; meer energie hebben; meer vertrouwen hebben in zichzelf; zichzelf zijn; fit voelen en 

opgewekt zijn? Dan is deze workshop iets voor jou.  

 

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe kun je je lijf gebruiken om mentaal 

fit te blijven (en andersom)? Je lijf en je brein heb je nodig voor alles wat je doet, denkt voelt en wilt 

bereiken. In je kracht staan, vertrouwen hebben in jezelf is een gevoel wat je kunt oproepen en 

versterken. Blijvend zelfvertrouwen krijg je doordat je een ander gevoel en een andere mindset 

hebt. Waardoor je je goed voelt over jezelf en jezelf de moeite waard vindt. Je weet dat je goed bent 

zoals je bent en je voelt je krachtig en stevig. Dit is voor alle gebieden in je leven van groot belang. 

In deze workshop leer je door in eerste instantie zelf te ervaren om het daarna vervolgens met de 

kinderen te kunnen doen. 
 

 

Resultaat 

Tijdens deze workshop wordt praktische informatie afgewisseld met oefeningen. Waardoor je na de 

workshop naar huis gaat met concrete tips en tools. Door deze oefeningen ervaar je tijdens de 

workshop al snel hoe het voelt om meer zelfvertrouwen en kracht te hebben.  
 

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  30 november 8.45- 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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Teams 
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SLO Visiespel Jonge Kind NIEUW 

Samen aan de slag met het ‘bouwen’ van een visie op educatie/onderwijs aan jonge kinderen. 

Een visie vormt de basis voor het geven van educatie/onderwijs aan jonge kinderen. Als deze visie 

onduidelijk is, is de kans groot dat professionals (pm-ers/leerkrachten) wel goed ‘onderwijs’ 

realiseren, maar onvoldoende samenhang als team vanuit een gezamenlijk kader aanbrengen. 
SLO heeft een spel ontwikkeld om met je team te komen tot visievorming voor educatie/onderwijs 

aan jonge kinderen.  

 

Resultaat 

Door met het team aan de slag te gaan met dit spel, kom je zelf en je team in beweging en 

anderzijds maakt het jou en je collega’s bewust van overeenkomsten en verschillen in visie binnen 

het team. 

 

Voor wie? 

Voor teams van onderwijs en kinderopvang 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

Judith van den Berg 

 

Datum en tijd 

Deze training wordt alleen gegeven voor teams en kan 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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Feedback geven en ontvang NIEUW 

 

Werk je in teamverband en communiceer je veel met je collega’s? Dan is een goede onderlinge 

samenwerking een echte must. Enerzijds voor de efficiëntie en productiviteit, anderzijds voor een 

prettige werksfeer. Maar hoe zorg je ervoor dat je zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld bent? 

Feedback geven is één van de sleutels tot succes. Door open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan, 

kun je eventuele irritaties voorkomen of genezen. Wil jij werken aan zo’n open werksfeer dan is deze 

training wellicht wat voor jou? 

 

Resultaat 

Na deze training hebben deelnemers 

 handvatten om anderen feedback te geven  

 zij zijn bekend met de regels van feedback 

 weten ze hoe ze waarderend vragen kunnen stellen, zodat zij op een constructieve wijze het 

gedrag van een ander kunnen sturen 

 bewustwording van wat men zelf kan doen om tot een feedbackcultuur te komen 

 

Voor wie? 

Voor teams van onderwijs en kinderopvang die willen werken aan een open en constructieve 

werksfeer. 

 

Trainer 

Judith van den Berg 

Miranda Waarts 

 

Datum en tijd 

Deze training wordt alleen gegeven voor teams en kan 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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Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek NIEUW 

 

Gesprekken die nergens toe leiden, spelen zich vaak af in de dramadriehoek. Hoe zorg je dat de 

ouders, leerlingen en collega's waarmee jij gesprekken voert wel hun verantwoordelijkheden 

nemen? Hoe blijf of stap je uit de rol van redder, slachtoffer of aanklager? En hoe help je een ander 

uit deze rollen? 

 

Resultaat 

Na deze bijeenkomst  

 weet je hoe de dramadriehoek werkt 

 kun je analyseren of gesprekspartners vanuit de rol van redder, aanklager of slachtoffer 

communiceren 

 kun je vanuit de dramadriehoek naar de winnaarsdriehoek gaan 

 

 

Voor wie 

Alle professionals in een kindcentrum die veel contact hebben met ouders 

 

Trainer 

Judith van den Berg 

Miranda Waarts 

 

Datum en tijd 

Deze training wordt alleen gegeven op aanvraag  

 

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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Trainingsaanbod © Compas 2022-2023 

 

 
*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 

 

47 

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 

Ronde 1: 20 okt, 10 nov en 8 dec. 

Ronde 2 : 26 jan, 16 febr. en 9 mrt. 

 

Cyclus van 3 bijeenkomsten najaar 

 Donderdag  20 oktober  2022  9.30 – 12.30 uur 

 Donderdag  10 november  2022  9.30 – 12.30 uur  

 Donderdag  8 december 2022   9.30 – 12.30 uur  



Trainingsaanbod © Compas 2022-2023 

 

 
*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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 Cyclus van 3 bijeenkomsten voorjaar 2022 

 Donderdag  9 maart  2023  9.30 – 12.30 uur  

 Donderdag  30 maart  2023  9.30 – 12.30 uur  

 Donderdag  20 april   2022  9.30 – 12.30 uur  

 

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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Kindcentrumontwikkeling 
 

 

 

 

 

 

 

 



Trainingsaanbod © Compas 2022-2023 

 

 
*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Armoede herkennen, en dan… 

Kansen voor kinderen 

 

Niemand wil laten merken dat hij of zij in armoede leeft om diverse redenen, maar armoede hebben, 

heeft wel effect op de kinderen binnen het gezin. Hoe kom je erachter of er armoede in het gezin is? 

 

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

kunnen herkennen, we kijken naar kansen en mogelijkheden maar ook naar wat je vooral niet moet 

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

 

Voor wie? 

Alle medewerkers binnen een kindcentrum 

 

Trainer 

Rietje Voorn 

 

Datum en tijd 

Cyclus van 3 bijeenkomsten in 2022 

 Maandag 19 september    14.45 – 17.00 uur 

 Maandag  31 oktober  14.45 – 17.00 uur 

 Maandag  28 november  14.45 – 17.00 uur 

 

Cyclus van 3 bijeenkomsten in 2023 

 Donderdag 19 januari  14.45 – 17.00 uur 

 Donderdag  2 maart   14.45 – 17.00 uur 

 Donderdag 6 april   14.45 – 17.00 uur 

 

Kosten 

€150,- per persoon 

Gratis voor deelnemers die werkzaam zijn binnen kinderopvang en onderwijs in ’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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Het verhaal van je kindcentrum  

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.  

 

Resultaat 

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 

 

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. 

 



Trainingsaanbod © Compas 2022-2023 

 

 
*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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Datum en tijd 

In overleg 

 

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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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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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*Kosteloos afmelden voor een training/ workshop kan tot één week voor aanvang van de training. Na deze termijn 
zijn we genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen (voor administratie en materiaal). 
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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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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 

Miranda Waarts 

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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