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2. EEN PERSOONLIJKE NOOT
Jezelf een leven lang ontwikkelen, draagt bij aan het steeds opnieuw vormgeven van je
loopbaanperspectief. Als we dat allemaal doen, draagt het bij aan je eigen ontwikkeling, maar ook
aan dat van je collega, je team en de kwaliteit van ons onderwijs. Duurzaam ontwikkelen dus, met
permanente educatie of gewoon jezelf regelmatig bijscholen op interessante en relevante
onderwerpen. Dit kun je doen door het volgen van zowel fysieke opleidingen, trainingen en
masterclasses, als online. Goed voor je professionele ontwikkeling én je persoonlijke ontwikkeling.
Er zijn verschillende hulpbronnen die belangrijk zijn voor een leven lang ontwikkelen. Het aanbod
van de Werkplaats, de huisacademie van @voCampus, is daar één van. Velen van jullie hebben de
Werkplaats al ontdekt: de plek waar we leren van elkaar. Waar nieuwe kennis binnen je bereik ligt.
Waar we ontmoeten en inspireren. Er wacht weer een prachtig aanbod voor je. Mag ik je
uitnodigen? Kijk op www.vocampuswerkplaats.nl en investeer in jezelf en de ander!
Tot ziens in de Werkplaats!

Hartelijke groet namens het team,
Chantal Huf
Coördinator De Werkplaats /
Beleidsmedewerker Opleiding & Ontwikkeling

Francis Toonen
Eventplanner De Werkplaats /
Medewerker P&O
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T 024-2037700
W www.vocampuswerkplaats.nl
E werkplaats@vocampus.nl
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4. HET AANBOD: VOOR ELK WAT WILS

LEER SNELLER EN BETER MET EEN BORDSPEL: AGILE GAME
DESIGN
INLEIDING
Veranderingen volgen elkaar in deze wereld in steeds groter tempo op. Tijd om rustig een plan te maken
alvorens te beginnen is er vaak niet meer. Agile werken is daarop een antwoord. Maar hoe werkt dat
precies? In plaats van in de theorie te duiken, kun je het ook gewoon eens ervaren. Bijvoorbeeld door
samen een bordspel te ontwerpen. Je ervaart dan hoe de Agile-principes werken in een creatief proces en
hoe je snel tot tastbare resultaten kunt komen.
DOELGROEP
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in Agile werken. Voor docenten, maar ook voor
ondersteunend personeel is hier zeker iets te halen. Deze workshop biedt aan iedereen die het bordspel als
werkvorm wat serieuzer wil bekijken een uitgelezen kans om daar vol in te duiken.
DOELSTELLING
• Je leert in de praktijk wat 'fail fast, fail often' betekent en waarom het helpt om sneller je doelen te
bereiken.
• Je ervaart werken in korte herhalingen, waarbij er een nadruk ligt op proberen en testen in plaats
van plannen en vooruitdenken.
• Je krijgt inzicht in spelmechanismes en manieren waarop je dit kunt inzetten om een leuke
spelervaring te creëren.
WERKWIJZE
In deze dynamische workshop leggen we de nadruk op oefening en ervaring. We besteden veel aandacht
aan interactie. Je werkt hands-on aan een bordspel. Er staan je daarbij alle benodigde middelen ter
beschikking. Gedurende drie rondes ontwikkel je samen met een klein team een eigen spelconcept. Je
presenteert tussentijds prototypes en reflecteert onderling op de resultaten.
CERTIFICERING
Na afronding van de workshop ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Ir. Michiel de Wit, scrummaster, spelontwerper en voorzitter van het
Gamification Guild Nijmegen.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 9 november 2021 16:00 - 19:30 uur
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METACOGNITIEVE VAARDIGHEDEN: PLANNEN EN
EVALUEREN VAN HET EIGEN LEERPROCES
INLEIDING
Metacognitie is niet alleen weggelegd voor leerlingen met aangeboren talent of voor die goede gymnasiast,
maar is voor iedere leerling toegankelijk. Hoe leer je metacognitie met succes aan bij leerlingen? In twee
bijeenkomsten leren we je hoe leerlingen met concrete hulp en begeleiding en gebaseerd op succesvolle
leertheorieën het leerproces moeten inrichten.
DOELGROEP
Docenten, mentoren en afdelingsleiders die een beeld willen van een metacognitietraining en deze concreet
in de praktijk willen toepassen.
DOELSTELLING
Je kent de achtergronden van metacognitietraining. Je leert de toegepaste theorieën achter concentratie,
planning, leren en reflecteren op eigen handelingen en presentaties. Door de cursus te koppelen aan
ervaringen van docenten, schoolleiders, ouders en leerlingen ben je in staat om de kracht van de cursus en
de wijze waarop je deze kunt implementeren, te begrijpen. Ons doel is dat je na afloop van deze cursus het
geleerde direct in de praktijk toe kunt passen.
WERKWIJZE
Tijdens de cursus leggen we een verbinding tussen het geleerde en de praktijk. In de eerste bijeenkomst
ervaar je de training metacognitie zelf en is er aandacht voor de ontwikkeling ervan en de toepassing binnen
de lessen. De ervaringen van docenten en leerlingen vormen hierbij een belangrijk onderdeel om de kracht
van de training te begrijpen. In de tweede bijeenkomst gaan we concreet materiaal ontwikkelen dat
gebaseerd is op de training (denk aan aanvullingen, gesprekswijzen en het toepassen van elementen op
eigen lessen).
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Twan Huijbers, docent op het Stedelijk Gymnasium.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 7 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 22 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
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PROEFLOKAAL PROGRAMMEREN IN HET ONDERWIJS
Ervaar verschillende computational skills en ga aan de slag met je leerlingen.
INLEIDING
Het leernetwerk Computational Skills komt al enkele jaren in de Werkplaats bij elkaar om verschillende tools
in programmeren te onderzoeken en ervaringen uit te wisselen over het gebruik ervan met leerlingen in de
praktijk. Wil jij ook meer weten over leren en programmeren van de Microbit, Lego Mindstorms, Scratch,
Arduino en het bouwen van Games? Dan is deze proeverij in computational skills iets voor jou.
DOELSTELLING
Het in de praktijk ervaren van verschillende tools in programmeren voor leerlingen uit de onderbouw en
bovenbouw.
WERKWIJZE
De leden van het leernetwerk computational skills leggen de theoretische basis uit van de verschillende
tools in programmeren en laten je met praktische opdrachten ervaren wat leerlingen ook ervaren. Je gaat
werken met Microbit, Lego Mindstorms, Scratch, Arduino en je maakt kennis met het bouwen van games
met leerlingen. We sluiten deze cursus af met een lichte maaltijd en de mogelijkheid tot netwerken na
afloop.
Let op: voor deze cursus dien je zelf een laptop mee te nemen.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Ruben Stegeman, docent wiskunde en ICT coördinator op de SSgN, Henk
Kerssies, docent natuurkunde, onderzoek & ontwerpen op het Mondial College, locatie Leuvensbroek en
Joost van Tiel, docent natuurkunde en ICT+ klas op de SSgN.
CERTIFICERING
Na afronding van deze training ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 5 oktober 2021 16:00 uur - 18:30 uur
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OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VAN LEERLINGEN
Anders kijken, anders doen. Een aanvulling op je repertoire om leerlingen te begeleiden.
INLEIDING
Hulpvragen en problematiek van leerlingen zijn divers en soms complex. Vaak wordt een beroep gedaan op
het belangrijkste begeleidingsinstrument dat je in bezit hebt: je gespreksvaardigheden. Via opleiding en
ervaring heb jij je gespreksrepertoire al uitgebouwd en nu is de tijd rijp om je te verdiepen in de
oplossingsgerichte manier van kijken en handelen. De focus ligt daarbij op een positieve mindset en het
inzetten van tools om zelfsturing bij leerlingen te versterken.
DOELGROEP
Medewerkers die diverse (begeleidings-)gesprekken voeren met leerlingen: docenten, leerlingbegeleiders
en zorgmedewerkers. Zij zijn bekend met de basistechnieken voor gespreksvoering en willen hun repertoire
uitbreiden.
DOELSTELLING
• door het trainen van specifieke gespreksvaardigheden beschik je over meer mogelijkheden om een
gesprek positief te beïnvloeden;
• je breidt je repertoire uit om goede gesprekken te voeren met oplossingsgerichte technieken.
INHOUD
In de cursus maak je kennis met de principes van oplossingsgericht coachen en oefen je met de volgende
technieken:
• zoeken naar uitzonderingen;
• de wondervraag stellen;
• positieve doelen stellen;
• schalen;
• kleine stappen;
• aanmoedigen.
Centraal staan het beïnvloeden van een goede gespreksrelatie, het stellen van de goede vragen en het
opbouwen van een oplossingsgericht coachgesprek.
WERKWIJZE
• het programma biedt veel gelegenheid tot het oefenen van de technieken en de
gespreksvaardigheden;
• in de derde bijeenkomst worden leerling-acteurs ingezet die de oefengesprekken levensecht maken;
• je brengt je eigen leervragen en casuïstiek in, zodat we aansluiten bij je eigen beroepspraktijk.
Vervolgens kun je met het geleerde aan de slag.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Regina Reiniers, senior trainer, adviseur en loopbaancoach bij Marant
Interstudie.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 11 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o maandag 6 december 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 2 februari 2022 16:00 - 20:00 uur

15

UITDAGEND COACHEN VAN LEERLINGEN: VAST NIKS
VOOR JOU...
INLEIDING
Het coachen van leerlingen kan soms wel erg veel energie kosten. Hoe krijg je ze beter en sneller in
beweging? In ieder geval niet door nog harder te werken of een extra dosis goedbedoelde behulpzaamheid.
Tijd voor een andere insteek... verbreed je palet met 'Uitdagend Coachen'.
Uitdagend coachen breekt, ogenschijnlijk, met veel wetten van klassieke coaching. Met empathie bied je
professioneel ingezette tegenwind. Hierdoor leert de leerling een stevige positie in te nemen en een
mindset te ontwikkelen van waaruit hij zijn eigen boontjes weer kan doppen.
DOELGROEP
Medewerkers die diverse (begeleidings)gesprekken voeren met leerlingen: docenten, mentoren en andere
leerlingbegeleiders. Je bent bekend met de basistechnieken voor gespreksvoering en wil je repertoire
uitbreiden. Lef, nieuwsgierigheid en vertrouwen in de kracht van mensen is een voorwaarde voor het
succesvol inzetten van deze methode.
DOELSTELLING
• Direct in de relatie de sterke kanten van de leerling leren aanspreken, waardoor de leerling actief
zijn weerbaarheid en zelf oplossend vermogen ontwikkelt.
• Met concrete technieken verschillende typen vermijding omzetten in krachtig en constructief
gedrag.
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INHOUD
Tijdens deze cursus maak je kennis met de principes van uitdagend coachen en oefen je met de volgende
technieken:
• de grondhouding van de uitdagende coach (warmte, humor en uitdaging);
• het realiseren van psychologische veiligheid en de inzet van zelfspot;
• overdrijven als basisinterventie;
• het 'ontkennen' of 'aanmoedigen' van het probleem;
• het 'afraden' van het doel;
• aanreiken van absurde oplossingen;
• eerste-zins-diagnostiek;
• uitdagen of specifieke coach-coachee relatietypes.
Centraal staan het vasthouden van de juiste grondhouding en het aanspreken op veranderkracht.
WERKWIJZE
De cursus bestaat uit drie online sessies van drie uur en is zeer (inter)actief waarbij we met korte theorie en
dito demonstraties de technieken verduidelijken. Samen experimenten is een belangrijk onderdeel van de
cursus. Lachen mag!
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Niels Tekke en Erik Hendriks. Beiden zijn professionals op het gebied van
leren en ontwikkelen. Samen hebben zij meer dan 30 jaar ervaring als (uitdagend) coach.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvangen de ‘overgebleven’ deelnemers een certificaat😊.

DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 12 januari 2022 16:00- 20:00 uur
o dinsdag 25 januari 2022 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 8 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
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MENTOR, EEN VAK APART
INLEIDING
Je bent als docent vooral aangenomen vanwege je vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten en gaandeweg
verwerf je ook de bagage om de rol als mentor te vervullen. Als ondersteuning van het mentorschap kun je
deelnemen aan de cursus ‘Mentor, een vak apart’ en hiermee je gereedschapskist uitbreiden. In vier
bijeenkomsten staan we stil bij je rol, delen we praktijkervaringen, bespreken we dilemma’s en trainen we
nadrukkelijk belangrijke communicatieve vaardigheden voor de diverse gesprekken die je voert.
DOELGROEP
Startende mentoren en docenten die de rol van mentor 1 tot 3 jaar vervullen.
DOELSTELLING
• verder bekwamen in het mentorschap;
• communicatieve vaardigheden trainen en versterken;
• reflecteren op je eigen attitude en handelen als mentor om zelfinzicht te bevorderen.
THEMA’S
• persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten;
• rol en taak in de dynamische driehoek: leerling, leraar, ouders;
• mijn grenzen en mogelijkheden. Afstand en betrokkenheid in de werkrelaties;
• contact met ouders en collega’s: samenwerking, hiërarchie en verantwoordelijkheid;
• gesprekken met leerlingen: welke ruimte geef ik en welke ruimte neem ik;
• type gesprekken en gespreksinterventies;
• succesvol communiceren met behulp van basistechnieken.
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WERKWIJZE
Naast theoretische inleidingen gaan we aan de slag met werkopdrachten, het voeren van gesprekken en het
leren van en met elkaar. We werken met eigen casuïstiek en leervragen en leggen de verbinding met de
dagelijkse praktijk. Bij de gesprekstraining maken we ook gebruik van acteurs die de transfer naar de
praktijk levensecht maken.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.

UITVOERING
Regina Reiniers, senior trainer en adviseur bij Marant Interstudie.
DATA
•
•

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Toernooiveld 300 6525 EC Nijmegen
o maandag 20 september 2021 16:00 - 20:00 uur
Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ NIJMEGEN
o maandag 4 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 10 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 15 december 2021 16:00 - 20:00 uur

VERVELEND GEDRAG BIJ JONGEREN? NIET NODIG!
INLEIDING
Word je ook wel eens geconfronteerd met lastig en asociaal gedrag op je school? Het negatieve effect van
deze confrontaties op de motivatie en het plezier waarmee je werkt, kan groot zijn.
DOELGROEP
Docenten, conciërges, onderwijsassistenten en overig ondersteunend personeel.
DOELSTELLING
• Je leert hoe je leerlingen moet aanspreken, hoe je met hen in overleg treedt en hoe je moeilijk en
agressief gedrag corrigeert.
• Je leert hoe je op een professionele manier kunt handelen en communiceren bij
weerstandssituaties, asociaal en/of agressief gedrag.
• Je krijgt inzicht in eigen functioneren en handelen. (Wat roep je bewust of onbewust bij een ander
op en hoe reageert de ander op je handelen?).
• Je leert hoe je gezamenlijk geformuleerde normen en waarden handhaaft, inclusief het op
schoolniveau realiseren van een eenduidige aanpak.
Tijdens deze cursus leer je hoe je effectief en zelfbewust kunt optreden in werksituaties binnen de school
waarin je met opstandigheid, verontwaardiging, weerstanden en (verbaal) geweld geconfronteerd kunt
worden. Ook leer je hoe je ongewenst en asociaal gedrag kunt corrigeren en op welke wijze je bij diverse
confrontaties met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunt optreden. Je krijgt inzicht in het
belang van de eigen houding en je leert om te gaan met eigen spanningen en gevoelens die het gevolg van
deze situaties kunnen zijn.
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WERKWIJZE
Tijdens de cursus krijg je een aantal praktische handvatten aangereikt waar je direct mee aan de slag kunt.
De cursus biedt ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen met asociaal gedrag, weerstand en agressie
en de formulering van individuele leerdoelen. Daarbij maken we tijdens de cursus gebruik van een extra cotrainer / acteur. Voorafgaand aan de cursus ontvang je een intakeformulier, waarmee je je eigen leerdoelen
in kaart brengt.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door docenten van FIAC Opleidingen en Trainingen. FIAC verzorgt reeds vele jaren
cursussen en trainingen voor conciërges en ondersteunend personeel die in het onderwijs werkzaam zijn.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 12 januari 2022 09:00 uur - 16:00 uur

LEERLINGEN AAN HET STUUR: VAN BEGELEIDEN NAAR
COACHEN
INLEIDING
'Het zweet staat op de verkeerde rug'. Herken je deze uitspraak?
Ondanks het harde werken van de docent, zijn veel leerlingen moeilijk te motiveren. Het antwoord ligt
meestal niet in harder werken door de docent, maar in een andere benadering van leerlingen.
Hoe kun je leerlingen meer betrekken bij hun leerproces zodat ze hier meer eigenaar van worden? Het
antwoord hierop vraagt een meer coachende houding: niet denken en doen voor de leerling, maar de
leerling ondersteunen om het zelf te doen.
Tijdens deze cursus onderzoeken we hoe je je leerling eigenaar kan laten zijn van zijn eigen leerproces, wat
dit betekent voor jouw rol als docent en wat dit vraagt van jou als coach in de klas. Ook bieden we je de
gelegenheid om je kennis en vaardigheden te vergroten rondom het didactisch coachen en coachen op
zelfregulatie. Daarnaast leer je je leerling te begeleiden vanuit de stappen van formatief handelen (feed up,
feedback en feed forward).
DOELGROEP
Docenten en mentoren die hun leerlingen meer eigenaarschap willen laten ervaren over hun eigen
leerproces.

DOELSTELLING
• Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen het begeleiden en coachen van je leerlingen.
• Je kunt bewust gesprekstechnieken toepassen vanuit een coachende basishouding.
• Je kunt leerlingen aan het denken zetten om eigen doelen te formuleren.
• Je kunt onderscheid maken tussen 'niet-willen' en 'niet-kunnen' en hier effectief mee omgaan.
• Je weet hoe je je leerlingen kunt coachen op het leerproces (en niet het resultaat).
• Je kunt feedback geven die de leerling tot actie aanzet.
• Je kunt feed up, feedback en feed forward geven op het leerproces van je leerlingen.
• Je weet hoe je het motiveren van je leerling kunt coachen.
WERKWIJZE
We bieden je een theoretisch kader en nodigen je uit om het experiment aan te gaan in je eigen les. We
werken graag met je voorbeelden en leervragen. Naast theorie bieden we oefeningen en geven we
feedback. In intervisie-achtige setting gaan we met elkaar aan de slag om te leren van en met elkaar.
De onderwerpen doen je misschien denken dat we vooral focussen op je pedagogisch handelen. Het gaat
immers over jou als coach in de klas. Deze cursus heeft ook een didactische kant. De manier waarop jij je
lesstof aanbiedt en de opdrachten die je je leerlingen geeft, hebben invloed op de manier waarop je
leerlingen kunt coachen op hun leerproces.
UITVOERING
De uitvoering van deze cursus is in handen van Myrthe van den Blink, senior trainer adviseur en coach bij
Marant Interstudie.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 17 januari 2022 16:00 - 20:00 uur

20

o
o

dinsdag 15 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
donderdag 10 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
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HET LEERDOELGERICHTE MENTORCOACH GESPREK
INLEIDING
Om leerlingen meer regie en verantwoordelijk te geven is het van belang dat mentoren en docenten hun
begeleiding vorm geven vanuit een coachende grondhouding. Door te werken vanuit een coachende
grondhouding krijgt de leerling de ruimte om te werken vanuit eigen inzichten en leert de leerling regie te
nemen over zijn leerproces. Maar hoe krijg je een coachende grondhouding en hoe zet je die in in je
dagelijkse (les)praktijk?
DOELGROEP
Mentoren en docenten die willen werken aan het versterken van hun coachende grondhouding en interesse
hebben in het werken met het leerdoelgerichte coachingsmodel.
DOELSTELLING
• Je wordt je bewust van wat een coachende grondhouding inhoudt.
• Je wordt je bewust van hoe jij als docent en mentorcoach begeleidingsgesprekken vormgeeft en
deze kunt inzetten in je (les)praktijk.
• Je leert werken met de zes fasen van het leerdoelgerichte coachingsmodel.
• Je leert werken met een aantal coachende vaardigheden vanuit de positieve psychologie.
• Je leert kenkwaliteiten herkennen en benoemen.
WERKWIJZE
De cursus is praktijkgericht. Dat wat aan bod komt in de bijeenkomsten kun je direct toepassen in de
begeleiding van leerlingen. Tijdens deze cursus komen de volgende interventies onder andere aan bod:
• luisteren op verschillende niveaus;
• verschillende soorten vragen stellen;
• verschillende vormen van samenvatten;
• het zes fasen leerdoelgerichte coachingsmodel;
• het herkennen en benoemen van kernkwaliteiten;
• de liftmethode, het stimuleren van flow.
Tussen twee trainingsmiddagen in oefen je met aangeleerde interventies in de dagelijkse
begeleidingspraktijk en reflecteer je kort maar krachtig op je begeleidingsgesprekken aan de hand van een
reflectieformat. Tijdens de derde bijeenkomst gaan we aan de slag met leerlingacteurs. Dat zijn leerlingen
die speciaal zijn opgeleid om docenten feedback te geven op hun rol als docent.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Peer Kennis, docent op NSG Groenewoud en gecertificeerd coach.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 13 oktober 2021 16:00 - 19:00 uur
o maandag 8 november 2021 16:00 - 19:00 uur
o dinsdag 18 januari 2022 16:00 - 19:00 uur
o dinsdag 22 februari 2022 16:00 - 19:00 uur
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BRAIN BLOCKS: DE BASIS
INLEIDING
Brain Blocks is een methodiek die kennis, inzicht en begrip biedt over de werking van het brein met autisme.
Brain Blocks geeft je aanknopingspunten om over autisme en de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven in
gesprek te raken. Met behulp van Brain Blocks krijg je een visuele weergave hoe het brein werkt bij mensen
zonder autisme en hoe het brein werkt bij mensen met autisme. Door deze inzichten krijgen mensen met
autisme meer begrip voor henzelf en voor anderen. Het helpt hen om meer rust en minder stress te ervaren
in hun leven. Mensen zonder autisme begrijpen beter wat er in het hoofd van de ander gebeurt en kunnen
leren hier anders mee om te gaan door bijvoorbeeld andere vragen te stellen.
DOELGROEP
Zorgcoördinatoren, psychologen, orhopedagogen en schoolmaatschappelijk werkers.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus kun je Brain Blocks als reflectiemiddel binnen je begeleiding van leerlingen
inzetten.
WERKWIJZE
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met het instrument
Brain Blocks. Stapsgewijs zetten we de werkwijze van Brain Blocks als psycho-educatie over autisme uiteen.
Na afloop van deze bijeenkomst ben je in staat om de werkwijze aan te passen en op maat te maken voor je
leerling.
In de tweede bijeenkomst staat werken vanuit een relationele basis centraal. De structuur van de psychoeducatie wordt losgelaten, zodat de structuur van de leerling gevolgd kan gaan worden. De werkwijze van
de tweede bijeenkomst vormt de belangrijkste basis in het werken met Brain Blocks en is diagnosevrij. Je
maakt kennis met het begeleidingsschema waarin het eerste deel, het werken aan de ontwikkeling van ikander differentieatie, centraal staat.
Tijdens de derde bijeenkomst staat het werken vanuit het begeleidingsschema centraal. Het
begeleidingsschema wordt compleet gemaakt waarbij 'werken aan belemmerende overtuigingen' centraal
staat. We koppelen de theorie aan de praktijk en je gaat praktijkgericht aan het werk. Daarnaast bereiden
we de werkwijze uit met het 'lijf' waarbij we je leren hoe je de ander kan uitnodigen tot het spreken van een
'blokjestaal in het lijf'.
Na het volgen van de drie bijeenkomsten ga je aan het werk met het ambassadeursverslag. Dit doe je door
het EBET-formulier (een-beeld-een-taal) in te vullen. Het verslag dient als toetsmoment waarin je laat zien
dat je Brain Blocks als reflectiemiddel kunt inzetten. Nadat dit verslag met een voldoende is beoordeeld is
de cursus volledig afgerond en ontvang je een certificaat. Hiervoor moet je 100% aanwezig zijn geweest
tijdens de drie bijeenkomsten.
Deze cursus kent circa 37 uur studietijd/zelfstudie. De cursus is geaccrediteerd voor NVO/NIP, maar ook
voor andere instanties. Bij deze cursus is een basisdoos Brain Blocks inbegrepen.
CERTIFICERING
Na het volgen van de drie bijeenkomsten en het maken van het verslag ontvang je een certificaat mits je
100% aanwezig geweest bent en het verslag met een voldoende is beoordeeld.
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UITVOERING
De uitvoering is in handen van Stephan van de Ven, bedenker van Brain Blocks en psychomotorisch
therapeut.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o vrijdag 25 februari 2022 10:00 - 16:00 uur
o vrijdag 1 april 2022 09:00 - 16:00 uur
o vrijdag 13 mei 2022 09:00 - 16:00 uur
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COMMUNICEREN MET KLEUR EN KLEDING
INLEIDING
Met kleding en kleur draag je uit hoe je wilt overkomen en wat je wilt uitstralen. Kleding is daarmee een
belangrijk en krachtig communicatiemiddel. Wil jij weten hoe je met kledingkeuze en kleur jouw
professionaliteit kunt benadrukken? Zoek jij een geschikte outfit voor in de klas, voor een meeting,
presentatie of een belangrijk netwerkgesprek? Wil je meer weten over de verschillende dresscodes zodat je
altijd gepast gekleed gaat? Wil je meer weten over kleur, het gebruik van kleur op je werk en jouw mooiste
kleuren? Schrijf je dan snel in!
Tijdens deze workshop leer je hoe je kleding en kleur kunt inzetten bij het onderstrepen van jouw
professionele optreden. Aan bod komen de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

eerste indruk, imago en uitstraling;
imagocheck: wat wil je uitstralen en hoe kom je over;
de verschillende elementen van kleding;
dresscodes;
kleurenleer en kleursymboliek op het werk;
het effect van kleur op jouw uitstraling.

DOELGROEP
Iedereen die meer wil weten over het inzetten van kleding voor het vergroten van zijn of haar zichtbaarheid
in de professionele werkomgeving.
DOELSTELLING
Na afloop van de workshop:
• heb je meer kennis van de begrippen 'eerste indruk' en 'imago';
• weet je hoe je overkomt en wat je wilt uitstralen;
• ken je de betekenis van verschillende kleuren in werksituaties en weet je in welke situatie welke
kleur meer geschikt is;
• weet je hoe je kleur en contrast in kunt zetten bij het vergroten van jouw zichtbaarheid in de
zakelijke werkomgeving;
• ken je het onderscheid tussen verschillende kledingstijlen;
• ken je het effect van kleur op jouw uitstraling;
• beschik je over handige adressen voor het aanschaffen van een zakelijke garderobe.
WERKWIJZE
De behandelde stof is direct in de praktijk toepasbaar. Dat betekent dat we de theorie afwisselen met
oefeningen zodat je de nieuw verkregen inzichten kunt toepassen. In deze workshop staat het geven van
positieve feedback centraal.
N.B. Wil je voor deze workshop een kledingstuk meenemen waar je twijfels over hebt (tobber) en een
kledingstuk dat je favoriet is (topper)?
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Berna de Jong. Berna is imagostylist en eigenaar van Berna de Jong Kleur &
Stijl. Adviseren is de rode draad in haar loopbaan. Na haar studie Nederlands Recht heeft Berna tien jaar
gewerkt als jurist in de zakelijke dienstverlening. Na haar juridische carrière heeft zij haar carrière vervolgd
als HR adviseur. Vanaf 2005 volgt Berna haar passie voor kleding, kleur en stijl en kleurt ze haar loopbaan in
als kleur- en imagostylist.
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CERTIFICERING
Na afloop van deze workshop ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 9 mei 2022 16:00 - 19:30 uur
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LASTIGE GESPREKKEN MET LEERLINGEN? OEFEN MET
LEERLING ACTEURS!
INLEIDING
Lastige gesprekken (slechtnieuwsgesprekken, gesprekken over motivatie, onderpresteren etc.) met
leerlingen behoort meestal niet tot je dagelijkse gang van zaken. Het is wel belangrijk dat deze gesprekken
goed verlopen.
Tijdens deze training bieden we je de mogelijkheid om deze gesprekken te oefenen met tot leerlingacteurs
opgeleide leerlingen. De gesprekken voer je aan de hand van op maat gemaakte casussen. De
leerlingacteurs en een collega geven feedback op het gesprek.
DOELGROEP
Medewerkers die gesprekken voeren met leerlingen en die verdieping willen aanbrengen in hun
gespreksvaardigheden en/of reeds geleerde vaardigheden graag willen oefenen met leerlingacteurs.
DOELSTELLING
Door gerichte feedback op de gespreksvaardigheden van de cursisten en het oefenen met de leerlingacteurs
krijg je de mogelijkheid om situaties op maat te oefenen. Daarnaast oefen je van soms beladen situaties in
een veilige omgeving met leerlingacteurs.
WERKWIJZE
Je kiest voor standaardcasussen of je brengt zelf onderwerpen in waarmee je met leerlingen het gesprek
over wilt aangaan. De door jou aangedragen onderwerp(en) verwerken we in casussen waarmee je aan de
slag gaat.
Tijdens de training voer je in tweetallen met één leerlingacteur de gesprekken, waarbij de ene cursist met
de leerlingacteur in gesprek is en de andere cursist observeert. Je krijgt de mogelijkheid om gesprekken
diverse malen te oefenen of om aan de slag te gaan met meerdere casussen.
De acteurs zijn leerlingen van onze eigen scholen en zijn opgeleid tot leerlingacteurs. Zij worden betaald
voor hun deelname en zijn onder andere geselecteerd op discretie. De harde afspraak is dat er buiten de
trainingen om door de leerlingacteurs niet over de inhoud van de trainingen en cursisten gepraat wordt.
Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.
UITVOERING
De training wordt verzorgd door Tim Aerdts, trainer leerlingacteurs en docent maatschappijleer op het
Citadel College.
DATA
•

Citadel College locatie Griftdijk, Griftdijk 9a 6663 AA Lent
o donderdag 7 oktober 2021 15:30 - 18:30 uur
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BIKABLO: LEER VISUEEL TE COMMUNICEREN
Beamer en PowerPoint kun je thuis laten...
INLEIDING
Wil je leren hoe je met pictogrammen, figuren en grafische vormen stap voor stap de basis van visuele taal
kunt gebruiken in je les, tijdens een presentatie, een vergadering of coachingssessies? Dan is deze
praktische cursus iets voor jou!
INHOUD
Mensen onthouden 10% van wat ze horen, 20% van wat ze lezen en 80% van wat ze zien. Tijdens deze
tweedaagse cursus leer je de eerste bouwstenen van visualiseren, zelfs wanneer je gelooft dat je over geen
enkel talent voor tekenen beschikt. Met de pictogrammen, figuren en grafische vormen van de
Bikablotechniek leer je stap voor stap de basis van een visuele taal. Je leert zelf presentatieposters te maken
die je op je werk kunt inzetten. In een ontspannen leerklimaat beleef je hoe gemakkelijk het is om met
kleine tips- en trucs een groot formaat papier levendig en effectief vorm kunt geven. We nemen de tijd om
je in te wijden in de geheimen van een visualiseringstechniek door details te tekenen en jouw vragen te
beantwoorden.
DOELGROEP
Alle medewerkers.
THEMA’S
• Stifthouding en het tekenen van lijnen (maken van strakke, krachtige lijnen op grote oppervlakten
en indelen van papieroppervlak.)
• Grafische elementen en 'containers' (simpele lijnen en spreekballonnen creëren en toepassen van
verbindende elementen die voortkomen uit simpele basisvormen).
• Objecten en symbolen (maken van eenvoudige symbolen die helpen om de inhoud te
verduidelijken).
• Figuren (eenvoudige technieken om mensen, rollen, groepen en situaties te tekenen).
• Kleur en ruimte (eenvoudige en snelle technieken om bepaalde elementen en het papieroppervlak
te voorzien van kleur op een manier dat het de structuur ondersteunt).
• Basis lay-out (het opzetten van een eenvoudige poster).
Je ontvangt een starterspakket met daarin een paar stiften en naslagwerk zodat je na afronding van de
cursus verder kunt. Samen met andere deelnemers zet je jouw eerste stappen in visualisatie die je kunt
toepassen op papier van A4 tot flipover formaat. In een ontspannen leerklimaat beleef je hoe gemakkelijk
het is om met kleine tips en trucs een groot formaat papier levendig en effectief vorm kunt geven. We
nemen veel tijd om je in te wijden in de geheimen van de Bikablo visualisatietechniek door details voor te
tekenen en jouw vragen te beantwoorden. Van iedere bijeenkomst maken we een fotoverslag die je na
afloop digitaal ontvangt.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Maaike Borsboom, Global Certified Bikablo trainer en eigenaar van de
Aanblazer.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 10 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 15 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
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IK GA ONLINE LESGEVEN!
INLEIDING
Ben je zoekende naar jouw stijl van lesgeven in online en hybride situaties? Je weet dat een online les
anders van opzet is dan een fysieke les, maar hoe maak je een goede opzet voor een online les? Wil je
weten hoe je makkelijk online in contact komt met je leerlingen en je comfortabeler voelen tijdens de online
les? Dan is deze cursus iets voor jou!
DOELGROEP
Docenten en onderwijsassistenten die online lesgeven en de kwaliteit van hun lessen naar een hoger niveau
willen tillen.
DOELSTELLING
• Je bent vrij voor de camera en je hebt geen last meer van schroom.
• Je hebt je eigen stijl ontwikkeld in het online lesgeven.
• Je wordt handiger in het gebruik van opnames met een camera (tijdswinst!).
• Je weet hoe je een online les moet invullen met behoud van de aandacht van leerlingen.
WERKWIJZE
We ontmoeten elkaar in twee online bijeenkomsten. Je leert technieken, de daarbij behorende theorie en je
oefent met het toepassen van de geleerde technieken. Tussen de twee bijeenkomsten neem je een (deel
van een) online les op. Deze opname neem je mee naar de tweede bijeenkomst. Op dit online filmpje krijg je
persoonlijke feedback van je collega-deelnemers en van de trainer. Je zult merken dat je snel vrijer wordt in
het online lesgeven.
De verdiepingsslag gaat over het toepassen van stijlelementen, van VAK en het 4-MAT systeem. Dit zijn
technieken in presenteren die de aandacht van je kijker nog meer vasthouden en waarin je de verschillende
leerstijlen bedient op het juiste moment. Dit voorkomt veel vragen en zorgt ervoor dat je de regie in handen
houdt. In deze fysieke bijeenkomst gaan we vooral oefenen zodat je de vaardigheden van online lesgeven
helemaal in de vingers krijgt.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Marco de Bruin en Maike Pollaert, trainers van PEPP-R Presentatietrainingen.
PEPP-R verzorgt reeds jaren trainingen voor docenten waarin op basis van theatertechnieken de docent de
aandacht van leerlingen nog langer kan vasthouden.
DATA
o
o

maandag 17 januari 2022 16:00 - 20:00 uur (online)
woensdag 26 januari 2022 16:00 - 20:00 uur (online)
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INTERVISIE VOOR PR EN COMMUNICATIEPROFESSIONALS:
VERSTERK SAMEN JE PROFESSIONALITEIT!
INLEIDING
In je solistische functie op je eigen school mis je soms de uitwisseling met vakgenoten. Daarom is het fijn om
te leren van en met je vakcollega's van de andere scholen: samen kennis delen, gevoed en geïnspireerd
raken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en zo je professionaliteit verder vergroten. De
intervisiebijeenkomsten zijn er om te leren, te ontmoeten en jezelf op te laden.
DOELGROEP
PR- en communicatieprofessionals.
DOELSTELLING
De intervisie is bedoeld om je persoonlijke en professionele groei te stimuleren. Omdat je meer inzicht hebt
in je (gedrags)patronen en overtuigingen, ga je effectiever om met uitdagende situaties in je dagelijkse
werk. Je bent je meer bewust van je kwaliteiten en je weet ook bij welke intervisiegenoot je even kunt
aankloppen om te sparren. Je bent je meer bewust van je persoonlijke kwaliteiten en je vakkundigheid in
het PR- en communicatiewerk neemt verder toe. Dat is goed voor jou en de organisatie.
WERKWIJZE
De intervisiebijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke lunch: het moment om de updates uit te
wisselen. Vervolgens staan eigen cases centraal: over je eigen functioneren, je plek en rol in de school, maar
ook over de vakinhoud. Cases en vraagstukken werk je met elkaar uit in co-creatie. Samen met je
vakcollega's leer je ook op een diepere laag. Je ontdekt en leert 'in de ontmoeting' tijdens verschillende
intervisievormen, ervaringsgerichte, systemische en creatieve oefeningen.
Het traject ontwikkelt zich organisch op basis van leervragen uit de groep. Mogelijke onderwerpen zijn:
• organisatie van de interne communicatie;
• jouw carrière en de ontwikkeling van de organisatie;
• jullie samenwerking binnen de scholenkoepel;
• omgaan met stress;
• jouw rol bij strategieontwikkeling;
• je plek als professional in de schoolorganisatie;
• taakafbakening bij dubbelfuncties;
• samenwerking met interne klanten;
• balans in planning en uitvoering;
• overige actuele thema's die je wilt onderzoeken.
CERTIFICERING
Na afronding van het intervisietraject ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Caroline van Amerongen, procesbegeleider en ervaren communicatiecoach
in het primair en voortgezet onderwijs.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 4 november 2021 12:30 - 16:30 uur
o dinsdag 8 maart 2022 12:30 - 16:30 uur
o woensdag 18 mei 2022 12:30 - 16:30 uur
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DE AVG OP SCHOOL
INLEIDING
Sinds 25 mei 2018 geldt de privacywet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' oftewel AVG voor de
hele Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van
persoonsgegevens of anders gezegd: alle data die is terug te leiden naar individuen. Door deze wet hebben
bedrijven meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen en hebben gebruikers
meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daarmee doen.
Met de komst van de AVG kregen we in eerste instantie honderden mails met nieuwe privacyvoorwaarden
en het verzoek om toestemming te geven voor het versturen van nieuwsbrieven van winkels waar je in het
verleden ooit iets hebt gekocht. Anno 2021 kijken we gelukkig iets genuanceerder naar de AVG. Er mag nog
steeds veel en het is duidelijker geworden wat we moeten doen om aan de wet te voldoen. Dit is ook
nodig, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer haar tanden laat zien en boetes gaat uitdelen.
DOELGROEP
Iedereen die geïnteresseerd is in privacy en meer wil weten over de AVG.
DOELSTELLING
Na deze cursus weet je meer over de AVG: je weet wat wel en niet kan en hoe je er in je dagelijkse werk
mee om kan gaan.
WERKWIJZE
De AVG is een richtlijn, waardoor nergens staat vermeld wat wel en wat niet mag. Dit geeft
veel speelruimte. Die speelruimte gaan we onderzoeken aan de hand van een aantal belangrijke thema's die
in je dagelijkse werk een rol spelen. Denk hierbij aan datalekken, veilig werken, mailen / delen, gebruik van
beeldmateriaal en vooral bewustwording. Aan de hand van bovengenoemde thema's geeft krijg je een korte
uitleg, waarna we samen gaan discussiëren over het onderwerp met als doel meer inzicht te krijgen in het
waarom dit zo geregeld is. Na afloop van deze cursus zul je meer begrip op kunnen brengen voor sommige
zaken die je in eerste instantie misschien als lastig of overbodig hebt ervaren.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Maykel Schoonus, functionaris Gegevensbescherming voor @voCampus,
Notre Dame des Anges en Pro College.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 7 oktober 2021 16:00 - 19:00 uur
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THE SOCIAL DILEMMA: OVER PRIVACY EN AVG IN DE
SOCIAL MEDIA
There are only two industries that call their customers 'users: illegal drugs and software'
INLEIDING
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en Tiktok. Deze apps zijn allemaal gratis te downloaden. Iedereen
zit op social media of kent iemand die gebruik maakt van een van deze apps. Hoe werken deze apps
eigenlijk en waar verdienen ze hun geld mee? Een van de best bekeken documentaires op Netflix uit 2020 is
'The Social Dilemma'. In deze anderhalf uur durende documentaire wordt uitgelegd hoe de grote
techreuzen als Google en Facebook hun geld verdienen.
DOELGROEP
Iedereen die geïnteresseerd is in privacy, AVG en in social media.
DOELSTELLING
Na deze cursus kijk je kritischer naar je eigen social mediagebruik en kun je beter oordelen wat handig is om
online te delen, zoals privé als op school.
WERKWIJZE
De cursus starten we met een anderhalf uur durende documentaire 'The social dilemma'. Na afloop van de
documentaire hebben we ongeveer anderhalf uur de tijd om te discussiëren over vragen als: Hoe word je
beïnvloed door social media? Wat doet een melding op een telefoon met je? Heb je last van fear of missing
out en zou je je een leven zonder social media kunnen voorstellen? Hoe beïnvloedt social media de
werkelijke wereld waar we in leven? Wie weet besluiten we gezamenlijk om na deze tijd onze social
mediakanalen te verwijderen... of toch niet?
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Maykel Schoonus, functionaris Gegegensbescherming voor @voCampus,
Notre Dame des Anges en Pro College.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 11 januari 2022 16:00 - 19:00 uur
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OP ZOEK NAAR DE KRACHT VAN EMPATHIE IN
GESPREKKEN
INLEIDING
Empathie is een instrument tot nieuw leiderschap en meer dan dat. Het is ook een bewuste keuze om
menselijk en respectvol met elkaar om te gaan. Elke dag plopt het woordje 'empathie' wel een keer op in
wat je ziet, hoort of leest. Vaak in positieve zin, maar niet altijd. Wat is empathie eigenlijk en wat kun je
ermee doen? Hoe verhoudt empathie zich tot compassie, medeleven en altruïsme?
DOELGROEP
Leidinggevenden, ervaren mentoren en docenten met een coachende rol.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus kun je:
• verdieping aanbrengen in gespreksvoering en luistervaardigheid;
• empathie inzetten om tot beter gespreksresultaat te komen;
• eigen empathisch potentieel beter benutten;
• je afstemmen op de ander.
THEMA’S
De volgende thema's komen tijdens de cursus aan bod:
• aanleg volgens de primatoloog Frans de Waal. Volgens hem schuilt er een homo empathicus in ieder
mens;
• de basishouding volgens Carl Rogers met als belangrijkste ingrediënten: empathie, congruentie en
acceptatie;
• vragenlijst EQ: hoe empathisch ben je;
• bruikbaarheid en mogelijkheden van empathisch handelen;
• vergelijkingen: empathisch leiderschap versus narcistisch leiderschap en empathie versus autisme.
WERKWIJZE
Tijdens deze cursus gaan we het begrip empathie onderzoeken en proberen we er vat op te krijgen. Dit
doen we door te onderzoeken of we zelf in staat zijn tot empathisch handelen. In de bijeenkomsten
wisselen we theorie en praktijk met elkaar af waarbij we gebruik maken van beeldmateriaal en leesteksten.
We gaan aan de slag met diverse werkvormen zoals één-op-één gesprekken, groepsgesprekken en
intervisie. Iedere deelnemer houdt een logboek bij om het leerproces bij te houden. Tussen de
bijeenkomsten doe je ervaring op en houd je de focus op je eigen empathische ontwikkeling. Tussen de
bijeenkomsten hebben de deelnemers op twee momenten contact met elkaar om ervaringen uit te
wisselen. Het is van belang dat je eigen casuïstiek inbrengt.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Annelies Eisinga (geaccrediteerd coach, docent en mentor op het Stedelijk
Gymnasium) en Lilian Eillebrecht (afdelingsleider en docent op het Stedelijk Gymnasium).
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 1 november 2021 16:00 - 19:00 uur
o woensdag 17 november 2021 16:00 - 19:00 uur
o maandag 13 december 2021 16:00 - 19:00 uur
o donderdag 20 januari 2022 16:00 - 19:00 uur
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ADOBE INDESIGN: AAN DE SLAG MET DRUKWERK EN
PUBLICATIES
INLEIDING
Wil je leren advertenties, flyers, brochures, visitekaartjes of ander DTP-werk te ontwerpen voor on- en
offline doelgroepen? Schrijf je dan in voor deze creatieve cursus Adobe InDesign. In drie dagen leer ja aan
de hand van mooi vormgegeven oefeningen de belangrijkste en meeste gebruikte functies van dit
programma.
DOELGROEP
Communicatie- en PR medewerkers
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig aan de slag met Adobe InDesign.
WERKWIJZE
Tijdens deze driedaagse cursus leer je om professionele advertenties, flyers, brochures, posters,
visitekaartjes en ander DTP-werk te ontwerpen voor on- en offline doelgroepen. Op basis van de wensen
van de deelnemers inventariseert de trainer welke onderwerpen aan bod moeten komen. Er is zowel ruimte
voor klassikale instructie als voor individuele aandacht. Ook ga je aan de slag met gerichte opdrachten.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InDesign interface: werken met panelen, gereedschappen en navigeren;
tekst opmaken en gebruik van tekstkaders;
afbeeldingen plaatsen en bewerken;
leren toepassen van stramienen;
vormen maken en transformeren;
teksten importeren en bewerken;
werken met stijlen;
gebruik van kleur en transparantie;
tabellen;
drukklare PDF exporteren en afdrukken
online publiceren voor review en/of newsletters;
toevoegen van paginanummers en automatische inhoudsopgave.

Voor deze cursus dien je zelf je eigen laptop mee te nemen met daarop geïntalleerd Adobe Creative Cloud.
Voor de start van de cursus ontvang je een mail met een activatiecode en uitleg.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat of bewijs van deelname.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Hilde Maassen, docent fotografie aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hilde
is in het bezit van de laatste Adobe certificeringen en is officieel Adobe Expert en Adobe Instructor.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 4 oktober 2021 08:30 - 15:00 uur
o maandag 11 oktober 2021 08:30 - 15:00 uur
o maandag 18 oktober 2021 08:30 - 15:00 uur
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EEN STEVIGE BASIS: VERTROUWENSWERK IN HET VO
INLEIDING
Als interne vertrouwenspersoon vervul je een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op
school. Je bent het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen
(seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Het adequaat omgaan met meldingen en
opvangen en begeleiden van klagers vergt kennis en vaardigheden.
Door de wetgeving moeten VO-scholen extra aandacht schenken aan voorkoming van pesten en een
aanspreekpunt hebben voor pestklachten. Omdat de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor
meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen is, hoort de uitvoering van de wettelijke taak van
aanspreekpunt voor pesten tot het takenpakket van de vertrouwenspersoon.
DOELGROEP
Collega's die de rol van vertrouwenspersoon vervullen of gaan vervullen binnen de school.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus beschik je over een stevige basis in het vertrouwenswerk, gedegen kennis en
vaardigheden om klagers professioneel op te vangen en te begeleiden in het vervolgtraject en ben je in
staat om voorlichting te geven over functie en soorten ongewenst gedrag en ben je in staat om
preventietaken uit te voeren. Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag met het vertrouwenswerk op
school, inclusief de taken die in de wetgeving sociale veiligheid staan.
INHOUD
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod
• basiskennis en informatie gekoppeld aan de praktijk;
• communicatieve vaardigheden gekoppeld aan de praktijk;
• opvang en begeleiding en aandacht voor de aangeklaagde;
• pesten en de vertrouwenspersoon;
• preventie;
• de vertrouwenspersoon als beleidsadviseur en voorlichter.
WERKWIJZE
Tijdens de cursus op hbo-niveau komen alle aspecten van het vertrouwenswerk in het voortgezet onderwijs
aan bod: taken en bevoegdheden, klachtbehandeling, juridisch traject, gesprekstechnieken, voorlichting,
etc. De cursus heeft een intensief karakter waarbij informatieve onderdelen worden afgewisseld met het
oefenen van praktijksituaties.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd en begeleid door Frank Brouwer, adviseur vertrouwenswerk van Stichting School
en Veiligheid.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o vrijdag 5 november 2021 08:30 - 17:00 uur
o vrijdag 19 november 2021 08:30 - 17:00 uur
o woensdag 1 december 2021 08:30 - 17:00 uur
o woensdag 8 december 2021 08:30- 17:00 uur
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WERKEN VANUIT SYSTEMISCHE ONDERWIJSHEID:
CONTACT VANUIT JE INTUÏTIE EN KENNIS (DE BASIS)
INLEIDING
Ervaar jij ook wel eens onderbuikgevoelens in je dagelijkse professionele handelen? Ben je toe aan een
verbinding met je klas/leerlingen die klopt boven én onder 'de waterlinie'? Zoek je de tools om in je
dagelijkse klassenpraktijk te leren handelen vanuit je eigen intuïtie en authenciteit? Ben je toe aan een
training die praktisch, waardevol, toepasbaar, diepgaand en innoverend is?
DOELGROEP
Docenten en andere professionals die met leerlingen werken.
DOELSTELLING
In ieder contact tussen mensen werken zichtbare en onzichtbare elementen mee. Elementen als expressie,
houding en woordelijke communicatie nemen we vaak als vanzelf waar. 'Onzichtbare' elementen die in de
onderstroom het contact beïnvloeden, vragen om een andere soort waarneming. In deze cursus leer je de
elementen uit deze onderstroom waar te nemen. Je leert hierdoor je leerlingen op een andere manier
effectiever te begeleiden vanuit je eigen authenticiteit, intuïtie en wijsheid. Je pedagogische tact wordt
versterkt waardoor je sneller en doeltreffender leert te handelen 'in het moment'. Je leert het pedagogisch
klimaat in je klassen en in je contacten te versterken door oog te hebben voor zaken die spelen boven én
onder 'de waterlinie'.
De cursus kent drie doelen: persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van je kennis over sociale systemen en
de versterking en integratie van je intuïtie in je dagelijkse handelen als docent.
WERKWIJZE
• in deze cursus maak je kennis met systeem oefeningen, visualisaties, korte meditaties, opstellingen
(familie- en organisatieopstellingen, B. Hellinger) en coaching oefeningen;
• je werkt met lichaamsgerichte, praktische ervaringsoefeningen;
• je onderzoekt middels oefeningen 'onder de waterlinie' waar jouw (on)bewuste oordelen en
patronen zitten en hoe je deze kunt ombuigen;
• je werkt in verschillende oefeningen samen met andere deelnemers en leert een begeleidende rol
hierin te nemen;
• je verwerft kennis over het functioneren van sociale systemen (B. Hellinger);
• je onderzoekt en werkt met je eigen casuïstiek uit de dagelijkse praktijk;
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Renske van Wezel, trainer bij Eduïtie, verliesbegeleider, en Gerbert Sipman,
trainer, pedagoog en onderzoeker aan de HAN.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 7 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 21 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 7 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 21 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 4 april 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 9 mei 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 23 mei 2022 16:00 - 20:00 uur
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ORDE EN SFEER IN DE KLAS
INLEIDING
Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervóór staat. Is het een man of vrouw, die regeert vanaf de
top van de apenrots? Is het iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel
effectieve lestijd verliest, of iemand die het vanzelfsprekende gezag heeft?
DOELGROEP
Docenten die bij aanvang van het nieuwe schooljaar starten op een van de scholen.
DOELSTELLING
Je maakt enerzijds kennis met je nieuwe collega’s en anderzijds wordt de aandacht gericht op hoe je op een
ontspannen wijze een effectieve orde en een aangename sfeer in de klas kunt creëren.
THEMA’S
• het huis van de leraar;
• goed gastheerschap;
• leiderschapssignalen;
• er is maar één regel;
• ‘en als we het toch doen?’;
• strafwerk = maatwerk;
• verwijderen uit de les: nee, tenzij!
CERTIFICERING
Na afronding van de workshop ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
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UITVOERING
De workshop wordt verzorgd door Bram Verweij, afdelingsleider Citadel College.
INSCHRIJVING
De inschrijving verloopt via de afdeling P&O van de school.
DATA
•

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4 6663 AN Nijmegen ((6 afzonderlijke
trainingen)
o maandag 23 augustus 2021 09:00 - 12:00 uur
o dinsdag 24 augustus 2021 09:00 - 12:00 uur
o dinsdag 24 augustus 2021 13:00 - 16:00 uur
o donderdag 26 augustus 2021 09:00 - 12:00 uur
o donderdag 26 augustus 2021 13:00 - 16:00 uur
o vrijdag 27 augustus 2021 09:00:00 - 12:00 uur
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AUTISME BELEVING CIRCUIT (HET ABC)
INLEIDING
Wil je autisme beter leren begrijpen door het zelf te ervaren? Dat kan via het AutismeBelevingsCircuit (ABC).
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan en ontdek ook de sterke punten van mensen
met autisme. Het herkennen van talenten helpt om deze een plek te geven in hun omgeving.
Op de werkvloer en in de klas krijg je steeds vaker te maken met kinderen of volwassenen met een vorm
van autisme. Globale kennis hebben we, maar hoe is het om te leven met autisme? Hoe kun je iemand met
autisme helpen? Je denkt dat je iemand helpt, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn, ondanks alle
goede bedoelingen. Door te ervaren hoe het is om autisme te hebben, kun je iemand ook op de juiste
manier begeleiden.
DOELGROEP
Medewerkers (OP en OOP) die jongeren of volwassenen met autisme beter willen leren begrijpen en
begeleiden.
DOELSTELLING
Inzicht krijgen in wat leven met autisme betekent. Je krijgt meer kennis over autisme en concrete tips
helpen je op weg naar autismevriendelijkheid.
WERKWIJZE
Door middel van een interactieve workshop onder begeleiding van een trainer ervaar je:
• hoe het is om vast te lopen omdat communicatie niet concreet genoeg is;
• wat er met je gebeurt als teveel prikkels in een keer binnenkomen;
• hoeveel frustraties je ervaart wanneer je het overzicht verliest;
• wat het met je doet als je vastloopt in denkprocessen.
Via verschillende opdrachten brengt het ABC je in de belevingswereld van autisme. Elke opdracht in dit
parcours geeft je een autistische ervaring, gevolgd door bruikbare informatie en handvatten voor
autismevriendelijkheid in de omgeving.
CERTIFICERING
Na afronding van de workshop ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
UITVOERING
De workshop wordt verzorgd door Nora Vaneker, gecertificeerd begeleider van Coaches Plus (zie
www.coachesplus.nl).

DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 5 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur

•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 4 april 2022 16:00 - 20:00 uur
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VERBETER JE KLASSENMANAGEMENT: OEFEN MET
LEERLING ACTEURS
INLEIDING
Tijdens deze training bootsen we een klassensituatie na met als verschil dat je leerlingen opgeleide
trainingsacteurs zijn en zowel de cursist als de trainer de situatie stop kan zetten. Dit zorgt er voor dat we in
kunnen zoomen op momenten in het klassenmanagement waar nog kansen liggen. De leerlingacteurs geven
feedback op de cursist in de taal van de lerarenopleiding. Een unieke kans om samen met als leerlingacteur
opgeleide leerlingen en een trainer te werken aan het verbeteren van je klassenmanagement!
DOELGROEP
Docenten en onderwijsassistenten die willen werken aan hun klassenmanagement.
DOELSTELLING
Door gerichte feedback op het klassenmanagement van de cursist en het oefenen met leerlingacteurs krijg
je handvatten om nieuwe mogelijkheden binnen je klassenmanagement te zien en te benutten. Daarnaast
oefen je van soms beladen situaties in een veilige omgeving met leerlingacteurs.
WERKWIJZE
Tijdens deze training ga je aan de slag met de leerlingacteurs. Je kijkt bij elkaar de kunst af en leert ook van
de feedback die anderen van de leerlingacteurs en van de trainer op hun lespraktijk krijgen. Je werkt aan de
overgang van de gastvrouw/gastheer fase naar de presentatorfase of je brengt vooraf een eigen casus in
rondom een punt binnen het klassenmanagement waar voor je kansen liggen.
De leerlingacteurs zijn leerlingen van @voCampus en zijn opgeleid tot leerlingacteurs. Zij worden betaald
voor hun deelname en zijn onder andere geselecteerd op discretie. De harde afspraak is dat er buiten de
trainingen om door de leerlingacteurs niet over de inhoud van de trainingen en de cursisten gepraat wordt.
Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.
UITVOERING
De training wordt verzorgd door Tim Aerdts, trainer van leerlingacteurs en docent maatschappijleer op het
Citadel College.
DATA
•

Citadel College locatie Griftdijk, Griftdijk 9a 6663 AA Lent
o donderdag 20 januari 2022 15:30 - 18:30 uur
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OUDERVERSTOTING: EEN GROTER PROBLEEM DAN WE
DENKEN (LEZING)
INLEIDING
Word jij ook wel eens geconfronteerd met kinderen die heel stellig aangeven dat ze niets met één van hun
ouders te maken willen hebben, terwijl zij eerst een goede relatie met deze ouder hadden?
Bij dit soort situaties kan er sprake zijn van ouderverstoting. Bij ouderverstoting neemt het kind uit angst en
loyaliteit het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder
heeft, over. Het kind gaat dat beeld uiteindelijk ervaren alsof dat beeld van hemzelf is. Als gevolg daarvan
wijst het kind deze ouder (en zijn familie) af en wordt over-loyaal naar de beïnvloedende ouder. De
beïnvloedende ouder ziet het kind als perfect. Zo ontstaat bij het kind het beeld van een goede en een
slechte ouder, wat zeer schadelijke invloed heeft op de verdere ontwikkeling van het kind.
Ouderverstoting leidt bij het kind en de verstoten ouder tot levenslange psychische wonden die ook in de
volgende generaties sporen achterlaten. Uiteindelijk kent het proces alleen slachtoffers. De onderlinge
psychische dynamieken die tot deze gezinssituatie lijden zijn, mede door de onderlinge beïnvloeding,
complex. De onderliggende psychische dynamieken worden meestal niet opgemerkt, waardoor het gedrag
van de betrokken gezinsleden verkeerd wordt geïnterpreteerd.
DOELGROEP
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en medewerkers die in contact staan met leerlingen.
DOELSTELLING
Tijdens de lezing krijg je duidelijkheid over wat zich in de persoonlijkheidsstructuur van de ouder afspeelt
waardoor de ouder op een gegeven moment overgaat tot het opzetten van het kind tegen de andere ouder.
Na het volgen van deze lezing ben je beter in staat om de signalen van ouderverstoting en de onderliggende
problematiek te begrijpen en weet je wat de te zetten stappen zijn.
INHOUD
Tijdens deze lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Wat is ouderverstoting?
• Welke stadia zijn er?
• Wat zijn de kenmerken van ouderverstoting?
• Wat is de dynamiek binnen het gezin?
• Wat is coalitievorming?
• Hoe komt ouderverstoting tot stand en waarom?
• Welke stappen moeten er genomen worden wanneer er sprake is van ouderverstoting?
UITVOERING
De uitvoering van deze lezing is in handen van Marina Boonman - van der Kroon. Marina is in 2003 directeur
van Academie voor integratieve psychotherapie Vesta. Daarnaast is zij werkzaam als docent psychologie,
psychotherapie, psychopathologie en neurologie en werkt ze als supervisor en therapaut.
CERTIFICERING
Na afloop van deze lezing ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat. Voor deelnemers die
eveneens SKJ geregistreerd zijn of een praktijk houden binnen de completere zorg, is deze lezing
geaccrediteerd. Ben je Jeugd- en Gezinsprofessional en wil je een SKJ certificaat ontvangen? Geef dit dan
per mail door aan Francis Toonen (f.toonen@vocampus.nl).
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 10 november 2021 16:00 - 19:00 uur
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DE MEESTER VAN DE LES
INLEIDING
Als het ordeprobleem hardnekkig is, moet voor de individuele docent het roer om. Dat is geen schande,
want de leerling populatie verandert. Zo ook de organisatie van ons onderwijs. School en docent moeten
daar tot op zekere hoogte in mee. De docent moet weer stevig en vol vertrouwen weten waar het
evenwicht in de klas ligt. Dit zoeken naar evenwicht staat tijdens deze cursus centraal.
DOELGROEP
Docenten (zowel startend als ervaren).
DOELSTELLING
Je krijgt inzicht in veelvoorkomende oorzaken waardoor het klassenmanagement wankelt.
WERKWIJZE
Tijdens de cursus onderzoeken we gezamenlijk veelvoorkomende oorzaken waardoor het
klassenmanagement wankelt. Daarbij speelt het huis van de docent een belangrijke rol. Het huis bestaat uit
vijf belangrijke bouwstenen:
1.
2.
3.
4.
5.

de duidelijke organisatie van de les;
het natuurlijke gezag van de docent;
de gastvrijheid in de klas;
het meesterschap van het kunnen boeien;
de effectieve didactiek.

Vaak blijkt dat meer dan één bouwsteen onvoldoende aandacht heeft gekregen of nog ontbreekt in het
repertoire van de docent. In een veilige setting bespreken we enkele casussen en krijg je handreikingen die
je de dag erop meteen kunt toepassen. Na afloop ontvang je het boekje 'De geliefde Leraar' van Veronica
Weusten. Hierop is de cursus gebaseerd.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Bram Verweij (afdelingsleider Citadel College). Met meer dan twintig jaar
onderwijservaring als docent en leidinggevende, ziet hij dagelijks de praktijk om zich heen en maakt hij
gebruik van talloze voorbeelden die iedere docent onmiddellijk herkent. De cursus is zowel voor de
startende docent die oefent om zijn/haar repertoire te verbreden als de ervaren docent die merkt dat het
momenteel even schuurt in de klas.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 21 oktober 2021 16:00 - 19:00 uur
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TOETSCONSTRUCTIE: TOETSEN MAKEN IS EEN VAK APART
INLEIDING
Goede toetsen maken is een vak apart. Je moet niet alleen bepalen wat je gaat vragen, maar ook hoe je het
gaat vragen. Voor de leerling moet het duidelijk zijn wat je wilt weten, zonder dat je het juiste antwoord
geeft. Als je het antwoord van de leerling hebt, moet je het antwoord op een objectieve manier
beoordelen.
DOELGROEP
Opleiders, docenten, leden van toetscommissies en examencommissies, examinatoren, vraag- en
examenconstructeurs.
DOELSTELLING
Tijdens deze cursus leer je de ins en outs van toetsconstructie.
WERKWIJZE
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• inleiding toetskwaliteit: toetscyclus en toetsweb;
• toetsontwerp;
o formuleren van leerdoelen / toetstermen;
o indelen van leerdoelen / toetstermen op basis van een taxonomie;
o werken met een toetsmatrijs;
• ontwikkelen van gesloten en open toetsvragen en/of opdrachten;
o kiezen van een geschikte vraagsoort/toetsvorm;
o ontwikkelen van gesloten toetsvragen;
o ontwikkelen van open toetsvragen inclusief antwoordmodel en beoordelingsvoorschrift;
o ontwikkelen van opdrachten inclusief beoordelingsformulier en -voorschrift;
• bespreken van de huiswerkopdracht;
• samenstellen en afnemen van toetsen;
• beoordelen en verwerken van resultaten;
o de (on)mogelijkheden van betrouwbaar beoordelen;
o geven van feedback;
o analyseren en verbeteren van de beoordelaarsbetrouwbaarheid;
• interpreteren van een toets- en itemanalyse.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van een van de trainers van Teelen, een onderwijskundig bureau gespecialiseerd
in toetsen, examens en leren.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
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•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 18 oktober 2021 16:00 - 19:30 uur
o dinsdag 2 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o maandag 15 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o dinsdag 30
o dinsdag 30 november 2021 16:00 - 19:30 uur

51

FORMATIEF EVALUEREN: TOETSEN OM VAN TE LEREN
INLEIDING
Formatief evalueren is een krachtige procesaanpak om samen met je leerling (cijferloos) in beeld te brengen
waar een leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. De aanpak is een vertaling van de principes Feed Up,
Feedback en Feed Forward van professor John Hattie. Formatief evalueren kan omschreven worden als het
verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie door leerlingen en docenten tijdens het leerproces.
Door middel van het geven van rijke feedback (door de docent en door de leerlingen) kan een leerling een
vervolgstap maken naar het bereiken van die leerdoelen. Formatief handelen vergroot het eigenaarschap
van leerlingen over hun eigen leerproces en stelt de docent in staat om op maat zijn les bij te stellen.
DOELGROEP
Docenten die in hun lessen willen gaan experimenteren met formatief evalueren.
DOELSTELLING
Tijdens deze cursus ligt de nadruk op het direct uitproberen van de theorie in je eigen lespraktijk en het
samen leren door samenwerken en reflecteren met collega’s. Je onderzoekt met behulp van tools en
voorbeelden hoe je formatief evalueren kunt toepassen in je les en je gaat met elkaar in gesprek over wat je
zelf wellicht al onbewust doet rond dit onderwerp. Na afloop van deze cursus ga je naar huis met een
lesaanpak die je zelf hebt ontworpen, getest en verbeterd.
Na afloop van de cursus kun je:
• de ontwerpprincipes van formatief evalueren toepassen in je eigen lespraktijk;
• beter en gemakkelijker differentiëren: door het feedback-moment weet je beter waar leerlingen
staan in hun leerproces en wat ze nodig hebben;
• je lestijd effectiever inzetten, zodat je beter kunt inspelen op hiaten in het leerproces van de
leerlingen.
INHOUD
In deze cursus komt het volgende aan bod:
• verschil summatief – formatief toetsen verduidelijken;
• processtappen van formatief evalueren toepassen;
• invulling geven aan de rollen voor docent en (mede-)leerling;
• werken vanuit leerdoelen met succescriteria die de leerlingen (her)kennen;
• good practices en tools;
• zelf een les ontwerpen, testen, bijstellen en opnieuw experimenteren in je klas;
• feedback geven op drie niveaus.
WERKWIJZE
Naast het opdoen van theoretische kennis ga je ook het experiment aan in je eigen les. Je leert een les of
lessenserie te ontwerpen volgens de ontwerpprincipes van formatief evalueren en gaat deze uitproberen in
je klas. Vervolgens bespreken we samen ieders ervaringen en aan de hand van zelfreflectie en feedback van
je collega’s formuleer je verbeteracties om opnieuw aan de slag te kunnen met je leerlingen. Na de tweede
experimenteerronde formuleer je jouw persoonlijke leeropbrengst.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Regina Reiniers, senior trainer/adviseur bij Marant Interstudie.

52

DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 17 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o maandag 13 december 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 26 januari 2022 16:00 - 20:00 uur
o maandag 21 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
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VAKSECTIE IN HAAR KRACHT
INLEIDING
Veel onderwijskundige ontwikkelvragen en schoolambities vragen om een actieve betrokkenheid en
invulling vanuit de vaksectie. Juist bij de vaksectie ligt de focus op het onderwijs in de vorm van de
vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook wanneer het gaat om het verbeteren van leerresultaten ligt een van de
belangrijkste succesfactoren binnen de vaksectie. Daar zit immers de expertise om de leerresultaten voor
het vak te verhogen en verder te ontwikkelen. In de vaksectie is ieders bijdrage van belang: een sterke
vaksectie benut de verschillende kwaliteiten van de teamleden. In een sterke vaksectie leveren leden
proactief een bijdrage aan het teamdoel die past bij eigen kwaliteiten en talent.
DOELGROEP
Docenten en of voorzitters uit de vaksectie / vakgroep die hun eigen rol en effectiviteit in de eigen sectie /
vakgroep willen onderzoeken en vergroten.
DOELSTELLING
Het doel van deze cursus is het onderzoeken en verder ontwikkelen van de eigen (leiderschaps-)rol en
daarmee het verder versterken van de ontwikkeling en opbrengsten van het werken in de vaksectie. De
beoogde opbrengsten van deze cursus zijn:
•
•
•
•
•

Meer inzicht krijgen in je eigen rol, positie in de vaksectie en het effect daarvan in de vaksectie.
Vergroten van vaardigheden in het voeren van effectief overleg / gesprekken met sectieleden.
Je maakt een eigen agenda hoe planmatig en cyclisch te werken aan borging en verbetering van
(resultaatgerichte) opbrengsten van de eigen vaksectie.
Je krijgt meer zicht op en vergroot je vaardigheid in het meekrijgen van anderen in de vaksectie.
Je kunt beter omgaan met lastige situaties in de eigen vaksectie en samenwerking.

WERKWIJZE
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Per bijeenkomst staat één thema centraal. Voorafgaand aan de
cursus inventariseert de trainer de leervragen. Op basis van deze inventarisatie stelt de trainer de precieze
inhoud samen. Elke bijeenkomst starten we met reflecteren op wat je in de praktijk hebt uitgeprobeerd en
sluiten we af met het stellen van doelen die je in de praktijk gaat uitproberen. Tijdens de bijeenkomsten
krijg je inzichten, oefeningen, etc. aangereikt die bijdragen aan het innemen van de eigen (leiderschaps-)rol
in de eigen context. Ook ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Je leert van elkaar. Er vindt onderlinge
uitwisseling en intervisie plaats en je geeft en vraagt feedback. Na afloop van de cursus ga je een gesprek
aan met je eigen leidinggevende en vaksectie over de eigen opgedane inzichten en voornemens.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Guido van den Brink, trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 11 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur
o donderdag 18 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 18 januari 2022 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 22 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
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DIFFERENTIËREN IN DE LES: ONTWIKKEL HET TALENT VAN
JE LEERLING
INLEIDING
Als docent houd je elke les rekening met verschillen tussen leerlingen: soms bewust, soms onbewust. Wil je
graag je lesstof wat meer gedifferentieerd aanbieden, maar heb je niet altijd tijd om dit lesmateriaal te
ontwikkelen? Tijdens deze cursus behandelen we verschillende werkvormen van differentiëren in de les,
ontvang je tips en ga je samen met collega's gedifferentieerd lesmateriaal ontwikkelen.
DOELGROEP
Docenten die graag aan de slag willen met het ontwikkelen van gedifferentieerd lesmateriaal en die tijd
willen vrijmaken voor wederzijds lesbezoek.
DOELSTELLING
Aan het einde van deze cursus heb je één of meerdere gedifferentieerde lessen ontwikkeld en heb je (een
deel van) deze lessen gegeven. Indien mogelijk organiseer je een lesbezoek met een collega.
WERKWIJZE
Na een korte theoretische inleiding ga je aan de slag met het ontwikkelen van gedifferentieerd lesmateriaal.
Naast het ontwikkelen van lesmateriaal besteden we aandacht aan het verzamelen van data, het maken van
een 'complexe' taak voor leerlingen en hoe je de leeropbrengst van je leerlingen evalueert. Daarnaast is er
ruimte om wederzijds lesbezoek te organiseren en krijg je richtlijnen voor een evaluatie hiervan.
CERTIFICERING
Na afronding van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgt door Sylvie Vosters, docente geschiedenis van de NSG Groenewoud.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 12 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur
o maandag 18 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 24 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o donderdag 9 december 2021 16:00 - 20:00 uur
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP: WAAR STA JE ÉCHT VOOR?
INLEIDING
Leer op goede en positieve manier feedback te geven, laat los waar je geen invloed op hebt en blijf bij jezelf.
Herken je dit? Dat je niet meer weet wat je moet zeggen als iemand je aanspreekt op een wijze die je niet
verwacht. Of dat je je ongemakkelijk voelt in contact met collega's, ouders, bezoekers, leerlingen of externe
contacten in diverse situaties? Wil je leren welke vaardigheden je kunt inzetten om heldere grenzen aan te
geven? durf jij, samen met anderen, even uit de waan van de dag te stappen, te vertragen en te
onderzoeken waar jij voor staat en waar jij in gelooft in je werk?
DOELGROEP
Alle medewerkers.
DOELSTELLING
Je krijgt inzicht in waar jij voor staat en je ontwikkelt vaardigheid in het voeren van gesprekken door aan de
slag te gaan met de volgende vraagstukken en thema's:
•
•
•
•
•
•

Waar sta ik voor? Wat is mijn professionele identiteit?
Vanuit welke waarden handel ik? Waar ben ik van?
Wat remt mij om te gaan staan c.q. te blijven staan?
Wat zijn mijn bedoelingen? Hoe geef ik hier richting aan?
Omgaan met weerstand.
Gespreksvaardigheden.

WERKWIJZE
We werken met hoofd, hart en handen en gaan aan de slag met verschillende werkvormen. Sommige
opdrachten werk je thuis uit. In de training werken we als groep, in tweetallen of individueel. Via de
opdrachten onderzoek je jouw eigen vragen, waarden, remmingen en gespreksvaardigheden. We oefenen
in een veilige setting met een acteur. Deze oefensituatie geeft je de mogelijkheid te experimenteren met
nieuw gedrag. Je krijgt (meer) zicht op jouw eigen waarden, op datgene waar je echt voor staat en op welke
wijze - groot of klein - je in de praktijk kunt omgaan met anderen.
CERTIFICERING
Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Nico Taminiau, senior adviseur en trainer van Marant Interstudie.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 11 januari 2022 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 26 januari 2022 16:00 - 20:00 uur
o donderdag 17 februari 2022 16:00 - 20:00 uur
o dinsdag 15 maart 2022 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 13 april 2022 16:00 - 20:00 uur
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WERKEN MET DE ONDERSTROOM... OVER PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP
INLEIDING
Leiderschap krijgt vorm in de wisselwerking met anderen, in de relationele context; het is geen solopartij.
Het vaart op de kwaliteit van de ontmoeting. Die kwaliteit wordt (sterk) bepaald door hoe jij als
leidinggevende de toon zet in het contact en hoe je daarin aanwezig bent. Hoe meer je bewust bent wat
jouw manier van ‘doen en laten’ oproept, hoe meer tools je in handen hebt om waar nodig verandering aan
te brengen. Dit is de basis van persoonlijk leiderschap. Leiders met een sterk ontwikkeld persoonlijk
leiderschap hebben verbindend vermogen en de potentie om anderen te inspireren. Zij kijken vanuit een
breed perspectief naar wat zich voordoet, zonder zich erin te verliezen. Zij zijn in staat om in te zien waar ze
wel en geen invloed op hebben en weten daarnaar te handelen.
DOELGROEP
Afdelingsleiders, sectordirecteuren en conrectoren.
OPBRENGST
Na het leertraject hebben deelnemers:
• het persoonlijk leiderschap verstevigd als bron voor handelen;
• geleerd om de eigen kwaliteiten en geneigdheden professioneel en bewust te hanteren in het
contact met anderen;
• inzichten gekregen in de onbewuste processen tussen mensen in verticale relaties;
• vaardigheden verworven om effectief om te gaan met 'hardnekkige' vragen (in de onderstroom) in
de aansturing van teams en school.
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WERKWIJZE
Veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop, zodat deelnemers gericht kunnen werken aan het versterken
van persoonlijke kwaliteiten en het doorbreken van patronen die ‘in de weg zitten’.
Het leerconcept is ervaringsgericht. Het vraagt de bereidheid om zich lerend op te stellen en eigen
dilemma’s in te brengen.
THEMA’S
Iedere leergroep start met een etmaal waarin wordt gewerkt met het eigen levensscript. Deelnemers
verwerven tijdens dit etmaal (verdiept) inzicht in de relatie tussen het eigen script en hun dagelijkse
leiderschap. Wat gaat je als leidinggevende makkelijk af in het contact met mensen? Welke kwaliteiten zijn
goed zichtbaar? Wat ga je liever uit de weg? En welk potentieel van jou mag meer in het licht komen te
staan?

Na dit etmaal zijn er zes thematische begeleidingsdagen:
Dag 1: Het leidinggevende ‘ik-perspectief’
Dag 2: ‘De kunst van de ontmoeting’

Dag 3: ‘Omgaan met het niet-weten’
Dag 4: ‘Onderstroom in teams en organisaties (1)’
Dag 5: ‘Onderstroom in teams en organisaties (2)’
Dag 6: Aan de slag met interventies in de onderstroom
Iedere dag bestaat uit een dagdeel theorie/concepten/tools waarmee wordt geoefend ter versterking van
het persoonlijk leiderschap, en een dagdeel leren van en met elkaar aan de hand van (uitdieping van)
casuïstiek van deelnemers.
CERTIFICERING
Na afronding van het leertraject ontvang je op basis van volledige aanwezigheid een bewijs van deelname of
een certificaat.
UITVOERING
De leergroepen worden begeleid door Bettina Willemsen, oprichter van De Mangrove bron voor
leiderschap (www.demangrove.nl).
DATA
•
•

Hampshire Hotel Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a 6571CK Berg en Dal
o woensdag 26 januari 2022 16:00 - donderdag 27 januari 2022 - 16:00 uur
Bestuurs- en servicebureau @voCampus Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o vrijdag 11 maart 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 13 april 2022 09:00 - 16:00 uur
o dinsdag 17 mei 2022 09:00 - 16:00 uur
o donderdag 30 juni 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 14 september 2022 09:00 - 16:00 uur
o vrijdag 14 oktober 2022 09:00 - 16:00 uur
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GESCHIKT LEIDERSCHAP
Je speelt met de gedachte om op korte of langere termijn door te groeien naar een leidinggevende functie,
maar je hebt daarbij nog wel enige aarzeling. Je weet immers niet precies wat zo'n functie inhoudt, wat je
ervoor moet kennen en kunnen en of je het wel echt wil. De cursus 'geschikt leiderschap' helpt je bij deze
vragen een stap verder. We laten je zien en ervaren waar een leidinggevende zich inhoudelijk mee bezig
houdt en leren je ook wat het grote belang is van de wijze waarop jij als persoon uitvoering geeft aan
leiderschap.
INLEIDING
Het onderwijs is aan het veranderen. Trends en ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs die nu
al spelen en de komende jaren zeker nog zullen doorzetten, hebben invloed op onderwijsinhoud, de wijze
waarop onderwijs wordt gegeven en zeer zeker ook op de wijze waarop leidinggevenden hun werk doen.
Tijdens deze cursus staan we uitgebreid stil bij genoemde trends en de manier waarop je daar als
leidinggevende op een eigentijdse en adequate wijze bij aansluit.
DOELGROEP
Medewerkers (OP/OOP) met de ambitie om door te groeien naar een leidinggevende functie e/o die dit
willen onderzoeken.
DOELGROEP
Aan het einde van de cursus ben je in staat om te bepalen of leidinggeven in het onderwijs echt iets voor jou
is en kun je bewust een volgende stap zetten in je loopbaan.
WERKWIJZE
We werken vanuit de vierhoek trainers-cursist-medecursisten-leidinggevende van de cursist. We nemen je
op een enthousiaste en inspirerende wijze mee door een programma waarin we onze kennis en ervaring
inzetten om jullie een goed beeld te geven van een leidinggevende functie binnen het onderwijs in de 21e
eeuw en wat dat voor jouw eventuele leiderschap betekent. Van iedere cursist vragen we een actieve
betrokkenheid bij het programma en de bijbehorende opdrachten. Deze actieve betrokkenheid vragen we
ook van de cursisten onderling. Door elkaar te helpen en goed voor elkaar te zorgen, zal de opbrengst voor
iedere deelnemer zeker hoger zijn. Daarnaast verwachten we van je dat je je leidinggevende binnen de
school voorafgaand, tijdens en na de cursus betrekt bij de vraag in hoeverre je geschikt bent voor een
leidinggevende functie binnen het onderwijs. We helpen je bij het formuleren van vragen en onderwerpen
om te bespreken.
De cursus bestaat uit twee delen:
• Het eerste gedeelte (1e dag) gaat over het vakwerk van de leidinggevende. We zetten met de
cursisten op een rijtje wat het werkgebied is van een leidinggevende, hoe dit werkgebied mede
wordt bepaald door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en over welke kennis en
vaardigheden je dient te beschikken om dit werk inhoudelijk vorm te kunnen geven.
• Het tweede gedeelte (2e dag) gaat over het mensenwerk van de leidinggevende. In dit deel staat de
eigen persoonlijkheid van de deelnemer centraal. We onderzoeken de eigen identiteit, het
persoonlijk verlangen, de eigen visie en de taal en het gedrag die nodig zijn als leidinggevende in het
huidige onderwijs.
UITVOERING
De training wordt verzorgd door Bram Verweij, eigenaar van Meesterzet en afdelingsleider bovenbouw
havo/vwo van het Citadel College en Karel de Waal, oud-rector van het Citadel College.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
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DATA
•
•

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Toernooiveld 300 6525 EC Nijmegen
o woensdag 22 september 2021 09:00 - 17:00 uur
Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 2020 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 13 oktober 2021 13:00 - 18:00 uur

•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 6 oktober 2021 09:00 - 17:00 uur
o woensdag 3 november 2021 13:00 - 18:00 uur

•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 19 januari 2022 09:00 - 17:00 uur
o woensdag 9 februari 2022 13:00 - 18:00 uur
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WERKEN MET DE ONDERSTROOM... OVER PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP (LEIDERSCHAPSPROGRAMMA)
INLEIDING
Leiderschap krijgt vorm in de wisselwerking met anderen, in de relationele context; het is geen solopartij.
Het vaart op de kwaliteit van de ontmoeting. Die kwaliteit wordt (sterk) bepaald door hoe jij als
leidinggevende de toon zet in het contact en hoe je daarin aanwezig bent. Hoe meer je bewust bent wat
jouw manier van ‘doen en laten’ oproept, hoe meer tools je in handen hebt om waar nodig verandering aan
te brengen. Dit is de basis van persoonlijk leiderschap. Leiders met een sterk ontwikkeld persoonlijk
leiderschap hebben verbindend vermogen en de potentie om anderen te inspireren. Zij kijken vanuit een
breed perspectief naar wat zich voordoet, zonder zich erin te verliezen. Zij zijn in staat om in te zien waar ze
wel en geen invloed op hebben en weten daarnaar te handelen.
DOELGROEP
Afdelingsleiders, sectordirecteuren en conrectoren.
Deze opleiding betreft een gesloten aanbod van het leiderschapsprogramma. Wil je meer weten? Neem dan
contact op met de Werkplaats (werkplaats@alliantievo.nl).
OPBRENGST
Na het leertraject hebben deelnemers:
• het persoonlijk leiderschap verstevigd als bron voor handelen;
• geleerd om de eigen kwaliteiten en geneigdheden professioneel en bewust te hanteren in het
contact met anderen;
• inzichten gekregen in de onbewuste processen tussen mensen in verticale relaties;
• vaardigheden verworven om effectief om te gaan met 'hardnekkige' vragen (in de onderstroom) in
de aansturing van teams en school.
WERKWIJZE
Veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop, zodat deelnemers gericht kunnen werken aan het versterken
van persoonlijke kwaliteiten en het doorbreken van patronen die ‘in de weg zitten’.
Het leerconcept is ervaringsgericht. Het vraagt de bereidheid om zich lerend op te stellen en eigen
dilemma’s in te brengen.
THEMA’S
Iedere leergroep start met een etmaal waarin wordt gewerkt met het eigen levensscript. Deelnemers
verwerven tijdens dit etmaal (verdiept) inzicht in de relatie tussen het eigen script en hun dagelijkse
leiderschap. Wat gaat je als leidinggevende makkelijk af in het contact met mensen? Welke kwaliteiten zijn
goed zichtbaar? Wat ga je liever uit de weg? En welk potentieel van jou mag meer in het licht komen te
staan?
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Na dit etmaal zijn er zes thematische begeleidingsdagen:
Dag 1: Het leidinggevende ‘ik-perspectief’
Dag 2: ‘De kunst van de ontmoeting’
Dag 3: ‘Omgaan met het niet-weten’
Dag 4: ‘Onderstroom in teams en organisaties (1)’
Dag 5: ‘Onderstroom in teams en organisaties (2)’
Dag 6: Aan de slag met interventies in de onderstroom
Iedere dag bestaat uit een dagdeel theorie/concepten/tools waarmee wordt geoefend ter versterking van
het persoonlijk leiderschap, en een dagdeel leren van en met elkaar aan de hand van (uitdieping van)
casuïstiek van deelnemers.
CERTIFICERING
Na afronding van het leertraject ontvang je op basis van volledige aanwezigheid een bewijs van deelname of
een certificaat.
UITVOERING
De leergroepen worden begeleid door Bettina Willemsen, oprichter van De Mangrove bron voor
leiderschap (www.demangrove.nl).

DATA
Groep 1:
•
•

Hampshire Hotel Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a 6571CK Berg en Dal
o Dinsdag 16 november 2021 16:00 uur tot woensdag 17 november 2021 16:00 uur
Bestuur- en Servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 te Nijmegen
o woensdag 8 december 2021 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 12 januari 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 2 februari 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 23 februari 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 16 maart 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 6 april 2022 09:00 - 16:00 uur

Groep 2:
• De Wolfsberg, Mooksebaan 12 6562 KB Groesbeek
o Dinsdag 23 november 2021 16:00 tot woensdag 24 november 2021 16:00 uur
• Bestuur- en Servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 te Nijmegen
o woensdag 15 december 2021 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 19 januari 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 9 februari 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 9 maart 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 30 maart 2022 09:00 - 16:00 uur
o woensdag 20 april 2022 09:00 - 16:00 uur

64

65

JE PROFESSIONELE IDENTITEIT MET 1 TOT 5 JAAR
LESERVARING
INLEIDING
Vaak word je vanaf het begin van je loopbaan als docent meegezogen in de dagelijkse lespraktijk zonder bij
jezelf stil te staan. Je bent een goede docent en hebt ideeën over het onderwijs op school of het
onderwijssysteem in het algemeen, anders zou je niet afgestudeerd voor de klas staan. Aan de andere kant
wordt er veel van je verwacht op het gebied van organisatie, pedagogiek en communicatie. Ook wordt er
verondersteld dat je je grenzen aangeeft. Hoe ga je hiermee om? Wat is de juiste balans? In deze cursus kun
je je ervaringen delen en word je in je kracht gezet.
DOELGROEP
Docenten met 1 tot 5 jaar werkervaring.
DOELSTELLING
Tijdens deze cursus krijg je handvatten om jouw persoonlijke identiteit te versterken in de eerste jaren van
je loopbaan en kom je steviger in je schoenen te staan.
WERKWIJZE
Na aan inleidende bijeenkomst onderzoeken we in drie bijeenkomsten je professionele identiteit op drie
niveaus (persoon, school en systeem). Met elkaar brengen we talenten en behoeftes in kaart. Aan de hand
van casussen doen we onderzoek en zoeken we de ruimte om je hierin verder te kunnen ontwikkelen. Je
deelt en krijgt inzichten waardoor je leert om je professionele identiteit te herkennen én te versterken en je
reikt elkaar praktische handvatten aan. Deelname aan deze cursus vraagt om commitment, aangezien we in
een kleine, veilige groep in de vorm van intervisie aan de slag gaan. Je bent er voor jezelf en de ander.
CERTIFICERING
Na afronding van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Catherine Schuurman, voormalig docent en afdelingsleider, hoofdredacteur
en zelfstandige op het gebied van onderwijsinnovatie.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 2 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o dinsdag 23 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o donderdag 16 december 2021 16:00 - 19:30 uur
o donderdag 13 januari 2022 16:00 - 19:30 uur
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BALANS IN WERK EN PRIVÉ
INLEIDING
Heb jij het gevoel dat je in een tredmolen loopt die je niet meer kunt stoppen? Heb jij onvoldoende tijd voor
de belangrijke dingen in je leven? Heb je onvoldoende zicht op je energiegevers? Ben je bereid om hier en
nu pas op de plaats te maken en niet door te hollen? Als je op deze vragen JA antwoordt, kies dan welke
aanpak bij jou past. Neem de verantwoordelijkheid voor aandacht voor jezelf. Met een mix van theorie en
oefeningen besteden we aandacht aan wat jij nodig hebt voor je persoonlijke vitaliteit.
DOELGROEP
Medewerkers die de touwtjes weer in handen willen krijgen en niet 'geleefd' willen worden, met meer
ontspanning en plezier willen werken en leven en die aandacht willen geven aan vitaliteit.
DOELSTELLING
• vitaliteit, meer zelfinzicht krijgen in je persoonlijke balans (eisen aan jezelf, wensen, kwaliteiten en
belemmeringen);
• tips en tools om de balans in werk en privé te behouden.
WERKWIJZE
In de drie bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod zoals energiegevers en -vreters, de
vitaliteitspiramide, zingeving, proactief en reactief, talenten versus competenties, etc. Thuis ga je aan de
slag met het 28-daagse online programma Bewust Vitaal. Hierbij ga je dieper op je persoonlijke situatie in.
Dit tweesporen beleid helpt je om een nieuw patroon te vormen, zodat jij (weer) de touwtjes in handen
neemt als het gaat om jouw vitaliteit.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Wenneke Ong, loopbaan- en inspiratiecoach van WLO Work and Life
(zie www.wloworkandlife.nl).
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 2 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o maandag 29 november 2021 16:00 - 19:30 uur
o dinsdag 11 januari 2022 16:00 - 18:00 uur
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KEN JE WERKELIJKE TALENT(EN): JOUW
TALENTENPASPOORT
Op de arbeidsmarkt zie je de ontwikkeling van competentiegericht management naar talentmanagement. In
onze prestatiegerichte maatschappij dichten we elkaar snel talenten toe. Dat leidt er toe dat je soms
helemaal op het verkeerde loopbaanpad komt of dat je het werk goed doet en er toch steeds vermoeider
door raakt.
INLEIDING
Heb je een talent voor alles waar je goed in bent of dat je leuk vindt om te doen? Was het maar zo
eenvoudig. We spreken van een talent als je op dat bewuste vlak significant hoger scoort dan anderen. Door
je talenten te kennen en in te zetten, versterk je je persoonlijke leiderschap, houd je de regie in handen van
je (levens)loopbaan, vergroot je de invloed die je hebt op je energiehuishouding en verklein je de kans op
een bore-out of een burn-out.
DOELGROEP
Medewerkers die zich verder willen ontwikkelen, de juiste richting willen bepalen en die zicht willen hebben
op hun drijfveren en passies.
DOELSTELLING
Helder krijgen wat jouw potentieel aan talenten is, zodat je de touwtjes in handen hebt van jouw
(levens)loopbaan.
WERKWIJZE
Vooraf vul je een digitale vragenlijst in, gevolgd door een cursus bestaande uit twee bijeenkomsten. Tijdens
de bijeenkomsten bespreken we de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

theorie over WERKelijke talenten volgens de methodiek het Talentenpaspoort;
WERKelijke talenten zijn je emotionele talenten (je passies, je drijfveren) en je rationele talenten (je
werkwijze);
je persoonlijke Talentenpaspoort wordt toegelicht;
het uitzetten van jouw talenten in je levensloopbaan.

Kun je niet wachten tot november? Neem dan contact op met werkplaats@vocampus.nl.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Wenneke Ong, Opleider coach Talentenpaspoort / Loopbaancoach van WLO
Work and Life (www.wloworkandlife.nl).
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 1 februari 2022 16:00 - 19:30 uur
o maandag 7 maart 2022 16:00 - 19:30 uur
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BREINFITNESS: BOOST YOUR MIND
INLEIDING
Lijkt je hoofd soms te vol? Weet je niet meer precies wat je hebt afgesproken of waar je een document hebt
opgeslagen? Heb je zoveel op je bordje dat je het overzicht soms kwijtraakt? Merk je dat je soms niet meer
bij de les bent of zie je op tegen de drukke en volle dag? Dan is je brein mogelijk niet in optimale conditie.
Een fitte brein is belangrijk voor alles wat we doen, thuis en op het werk.
DOELGROEP
Alle medewerkers.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus:
• weet je hoe het zit met je breinfitheid en heb je deze in kaart gebracht en gemonitord;
• weet je meer over de functies aandacht, executief functioneren, geheugen, verwerkingssnelheid en
werkgeheugen en heb je hieraan gewerkt;
• weet je wat de invloed van je leefstijl op deze functies is;
• weet je hoe je het kunt herkennen als ook anderen (leerlingen) worstelen met hun breinfitheid.
WERKWIJZE
• Tijdens de eerste bijeenkomst vertellen we je meer over de breinfitheid en de belangrijkste
cognitieve functies. We gaan samen jouw breinfitheid en leefstijl in kaart brengen met de MyCQ app
en we maken de training en huiswerkopdrachten voor jou op maat. Je gaat doelen formuleren en
een trainingsschema opstellen. Vervolgens ga je zes weken aan de slag met de aanpassingen in je
leefstijl, je gaat trainen met de app AquaSnap en je volgt een e-learning 'gezonde leefstijl'.
• Tijdens de tweede bijeenkomst evalueren we de breinfitheid met de MyCQ app en bespreken we de
voortgang richting de gestelde doelen. In de tweede deel van deze bijeenkomst bespreken we hoe
je bij anderen (leerlingen) een gebrekkige breinfitheid kunt herkennen. Inmiddels weet je genoeg
over executieve functies en van een gezonde leefstijl zodat we met elkaar bespreken of en zo ja hoe
je met deze informatie iets in je les kunt doen. Vervolgens ga je weer zes weken aan de slag met
aanpassingen in de leefstijl en ga je trainen met de app AquaSnap.
• In de derde bijeenkomst evalueren we de breinfitheid met de MyCQ app en bespreken we de
voortgang richting de gestelde doelen. Indien van toepassing blikken we ook terug op jouw
ervaringen in de klas. Samen komen we dan tot plannen hoe je jouw breinfitheid en - indien van
toepassing - die van je leerlingen kunt blijven onderhouden.
Voor deze cursus dien je zelf een tablet mee te nemen met daarop geïnstalleerd de MyCQ app en
AquaSnap. Heb je geen eigen tablet? Dan kun je de app ook op je mobiel installeren. Voor start van de
cursus ontvang je een mail met instructie voor installatie van de app.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Mariëlle Gerrits- Entken en Berrie Gerrits. Mariëlle is onderwijskundige met
als specialisatie werkgeheugen bij actieve werkprocessen en werkzaam in een eigen praktijk. Daarnaast is
Mariëlle ontwikkelaar van cursussen, docent en supervisor voor opgeleide coaches bij LerendBrein. Berrie is
als psychotherapeut werkzaam in een eigen praktijk. Voor LerendBrein is Berrie docent en ontwikkelaar van
cursussen en materialen.
CERTIFICERING
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Toernooiveld 300 6525 EC Nijmegen
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o
o
o

woensdag 8 september 2021 16:00 - 19:00 uur
dinsdag 12 oktober 2021 16:00 - 19:00 uur
maandag 17 januari 2022 16:00 - 19:00 uur
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ZERMELO: MAATWERK EN KEUZEROOSTERS
INLEIDING
Werk je al met Zermelo en wil je weten hoe je keuzelessen of het roosteren van leerlingen die (extra)
vakken willen volgen, moet inroosteren? Dan is deze cursus iets voor jou!
DOELGROEP
Ervaren Zermelo basisroostermakers. De cursus is niet geschikt voor Zermelogebruikers die alleen de
dagroostercursus hebben gevolgd. De minimale ingangseis is de cursus portalbeheer en roosteren en
ervaring met het maken van basisroosters in Zermelo.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus weet je hoe je keuzelessen moet inroosteren en hoe je leerlingen verwerkt en
roostert die (extra) vakken willen volgen.
WERKWIJZE
Tijdens deze cursus behandelen we uitgebreid het nieuwe onderdeel 'maatwerk'. Dit onderdeel omvat
zowel het aansturen van de roosterautomaten voor het inroosteren van keuzelessen als ook het verwerken
en roosteren van leerlingen die (extra) vakken willen volgen, al dan niet op een ander niveau. Voorafgaand
krijg je te zien hoe je het een en ander in de roostervoorbereiding verwerkt. Het eindresultaat publiceren
we in het portal. We tonen ook alvast de mogelijkheden voor inschrijven.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- vakken op hoger en lager niveau toekennen aan leerlingen (Portal);
- het plannen en formeren van keuzelessen (Portal);
- downloaden van keuzelessen en keuzepakketten (desktop);
- clusteren met keuzelessen (desktop);
- roosteren met keuzelessen (desktop);
- indelen van leerlingen met vakken buiten het reguliere pakket (desktop);
- vernieuwde publicatie en weergave roosters (Portal);
- preview sturing van keuzelessen door afdelingsleider/coach/mentor (Portal).
Let op: voor deze cursus dien je zelf een laptop mee te nemen met daarop geïnstalleerd het
desktopprogramma Zermelo.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Marion Püttgens, roosterconsultant van Zermelo.

CERTIFICERING
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 21 maart 2022 10:00 - 16:00 uur
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CHIRUNNING: KRIJG MEER PLEZIER IN HARDLOPEN EN
VOORKOM BLESSURES
INLEIDING
Moderne trends zoals natural running, barefoot running en minimalistisch hardlopen zijn ontstaan doordat
lopers met de traditionele techniek (en het bijbehorende schoeisel) veel blessures oplopen en het
natuurlijke gevoel van hardlopen missen. Zomaar op minimalistische schoenen of blote voeten gaan lopen,
kent grote risico's. Chi Running is een hardlooptechniek en leermethode die je de basis geeft om op een
natuurlijke manier hard te lopen, zo ver en lang je wilt. Daarbij ontzie je gewrichten, spieren en pezen, zodat
de kans op overbelastingsblessures minimaal wordt.
ChiRunning combineert de oude wijsheid van Tai Chi met moderne kennis omtrent bewegen. Door de
nadruk op de juiste lichaamshouding heeft ChiRunning een positief effect op de rest van het dagelijkse
leven. ChiRunning verhoogt de mentale helderheid en focus, vergroot het plezier in hardlopen en is een
veilige en effectieve manier om gezondheid, fitheid en welzijn te bereiken. Net zoals bijvoorbeeld yoga,
pilates en Thai Chi werken we vanuit een holistische aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de geest
(mindset) als het lichaam. Het gaat om het proces van de geleidelijke vooruitgang. Je richt je dan ook meer
op vaardigheden dan op een bepaald fitnessniveau.
DOELGROEP
Alle medewerkers.
DOELSTELLING
De twee belangrijkste thema's bij ChiRunning zijn blessurepreventie en energie-efficiënt lopen. Gedurende
drie sessies van twee uur krijg je handvatten aangereikt om met minder moeite te kunnen hardlopen,
waarbij aandacht is voor:
1.
2.
3.
4.

het bewegen vanuit een sterke kern;
gebruik maken van externe krachten zoals de zwaartekracht en de wrijvingskracht van de weg;
het landen op de middenvoet onder je lichaamszwaartepunt;
een zo minimale belasting voor je benen waardoor je energie bespaart zodat je makkelijker, verder
en harder kunt hardlopen;
5. het luisteren naar wat je lichaam je vertelt.
WERKWIJZE
Tijdens de drie sessies komen de volgende onderdelen aan bod: inleiding en achtergrond, uitlijning van je
lichaam, het gebruik van je kern, ademhaling tijdens het hardlopen, pasfrequentie, paslengte, hardlopen in
verschillende snelheden, losmaak-oefeningen en videoanalyse. Je draagt normale hardloopkleding. We
adviseren soepele en makkelijk zittende hardloopschoenen. Minimalistisch schoeisel (zoals Vebrams
FiveFingers) kan ook. Na afloop ontvang je een hand-out met veel nuttige informatie zodat je zelf aan de
slag kunt. Iedere bijeenkomst sluiten we af met een lichte maaltijd.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat of een bewijs van deelname.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van gecertificeerde instructeurs van ChiWalking en ChiRunning Nederland /
België.
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DATA
•

Bestuurs- en Servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20, 6546 DT Nijmegen
o maandag 27 september 2021 16:00 - 18:30 uur
o maandag 4 oktober 2021 16:00 - 18:30 uur
o maandag 11 oktober 2021 16:00 - 18:30 uur

76

CHIWALKING: FOCUS JE GEEST, VERSTERK JE KERN EN
BRENG ENERGIE IN JE LEVEN
INLEIDING
Wil je werken aan je fysieke en mentale gezondheid? Ervaar wat ChiWalking voor jou kan doen!
ChiWalking combineert de oude wijsheid van Tai Chi met moderne kennis omtrent bewegen. Door de
nadruk op de juiste lichaamshouding heeft ChiWalking een positief effect op de rest van het dagelijks leven.
ChiWalking verhoogt de mentale helderheid en focus, vergroot het plezier in wandelen en is een veilige en
effectieve manier om gezondheid, fitheid en welzijn te bereiken. Net als bijvoorbeeld yoga, pilates en Tai Chi
werken we vanuit een holistische aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de geest (mindset) als het lichaam.
Het gaat om het proces van de geleidelijke vooruitgang. Je richt je dan ook meer op vaardigheden dan op
een bepaald fitnessniveau.
DOELGROEP
Alle medewerkers.
DOELSTELLING
De twee belangrijkste thema's bij ChiWalking zijn blessurepreventie en energie-efficiënt wandelen. Tijdens
deze cursus krijg je handvatten uitgereikt om met minder moeite te kunnen wandelen waarbij aandacht is
voor:
• het focussen van je geest en het sterker maken van je kern waardoor je meer energie in je leven
brengt;
• het wandelen en bewegen vanuit je kern met stabiliteit en balans als resultaat;
• makkelijker en verder wandelen;
• het voorkomen van rug-, knie-, heup- en andere pijntjes en blessures.
Hierdoor voel je je fit en goed!
WERKWIJZE
Gedurende twee sessies van twee uur doorloop je een uitgebreid programma waarbij onder andere de
volgende onderdelen aan bod komen: inleiding en achtergrond, uitlijning van je lichaam, gebruik van je
kern, ademhaling tijdens het wandelen, wandelen in verschillende snelheden, losmaakoefeningen en
videoanalyse. Voor deze sessies heb je geen speciale kleding nodig. Wel adviseren we lage en soepele
schoenen. Minimalistisch schoeisel (zoals Vibrams FiveFingers) of blootvoets kan ook. Iedere bijeenkomst
sluiten we af met een lichte maaltijd. Na afloop krijg je een hand-out met veel nuttige informatie, zodat je
zelf aan de slag kunt.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat of een bewijs van deelname.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van gecertificeerde instructeurs van ChiWalking Nederland / België.
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DATA
Groep 1:
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o dinsdag 28 september 2021 16:00 - 18:30 uur
o dinsdag 5 oktober 2021 16:00 - 18:30 uur

Groep 2:
• Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 7 april 2022 16:00 - 18:30 uur
o donderdag 14 juli 2022 16:00 - 18:30 uur

78

ZEN OP JE WERK: AANDACHT VOOR ANDEREN EN JEZELF
INLEIDING
Op je werk wordt er soms veel van je gevraagd. Toch wil je graag je kennis inzetten en overdragen en
maatwerk leveren voor een optimaal resultaat. Daarbij kan het lastig zijn om 'maat te houden'. Tijd en
middelen zijn altijd beperkt. Het vinden van een goede balans kan een grote uitdaging zijn.
Tijdens deze cursus maak je kennis met diverse aspecten van Zen en het begrip 'aandacht' en hoe de
toepassing ervan kan bijdragen aan je werkplezier en effectiviteit.
DOELGROEP
Alle medewerkers die het werk met meer rust, meer aandacht en minder stress willen doen.
DOELSTELLING
Zen is in feite mentale fitness. Centraal staat het trainen van je aandacht en concentratie. Je maakt kennis
met zenmeditatie en de zenvolle manier van kijken naar jezelf en je omgeving. Je leert over andere
manieren van omgaan en inzetten van je aandacht.
THEMA’S
Tijdens de cursus behandelen we de volgende thema's:
1. Wat is zenmeditatie? Houding en techniek.
2. Wat is aandacht en wat betekent het voor mij?
3. Wat is afleiding? Hoe werkt dit bij mij?
4. Wat gaat me goed af en wat zou ik willen ontwikkelen?
WERKWIJZE
Je leert mediteren en je krijgt tips en handvatten om dit onderdeel te maken van je dagelijkse praktijk op
een manier die bij jou past. Iedere les starten we met een theoretische inleiding waarna er ruimte is voor
vragen en het uitwisselen van ervaringen. Tijdens de cursus staan de toepassing van de thema's in jouw
dagelijkse leven centraal. We sluiten iedere bijeenkomst af met een gezamenlijke meditatie.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Joke Batink, zenleraar, zencoach en eigenaar van Zen.nl Nijmegen.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Zen.nl Nijmegen, Lage Markt 5a 6511 VK Nijmegen
o woensdag 9 maart 2022 16:00 - 18:00 uur
o vrijdag 18 maart 2022 16:00 - 18:00 uur
o woensdag 30 maart 2022 16:00 - 18:00 uur
o vrijdag 8 april 2022 16:00 - 18:00 uur
o woensdag 20 april 2022 16:00 - 18:00 uur
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VAN STRESS NAAR SUCCES: VOORKOM BURN-OUT IN JE
WERKOMGEVING
INLEIDING
Herken je dit? Jij (of de persoon in kwestie) bent altijd aan het werk. Met altijd bedoelen we ook altijd. Of je
nu letterlijk werkt of er alleen in gedachten mee bezig bent. Je hebt moeite om zaken te delegeren en los te
laten omdat je het liefst zou zien dat medewerkers precies zo zouden werken als jij dit voor ogen hebt. Het
werk groeit je boven het hoofd. Je kunt het niet meer behappen en haalt er ook geen plezier meer uit.
Burn-out klachten zijn veel voorkomend in het onderwijs en het hakt erin. Om burn-outklachten te
voorkomen is een vroegtijdige signalering belangrijk, maar wat zijn de signalen? Tijdens deze tweedaagse
cursus leer hoe je klachten kunt signaleren en hulp te bieden bij het voorkomen van een burn-out. Of het nu
jezelf betreft, je collega, leerlingen op school of iemand in je omgeving.
DOELGROEP
Alle medewerkers. De cursus is ook juist geschikt voor leidingevenden en P&O-ers.
DOELSTELLING
Na afloop van deze cursus:
• heb je geleerd hoe je stresssymptomen op drie niveaus bij jezelf en bij anderen (collega's, leerlingen
of iemand in je omgeving) kunt herkennen;
• ben je je bewust van de eigen innerlijke stressfactoren, kun je antwoorden op de vraag wat (voor
hen) helpend is om deze invloeden te minimaliseren en om beter met negatieve stress om te gaan
zodat duurzame inzetbaarheid mogelijk is;
• weet je hoe je met elkaar in gesprek kunt gaan over chronische stress op een manier dat de ander
zich opent;
• weet je hoe je grenzen op een constructieve manier kunt aangeven en bewaken.
WERKWIJZE
Ter voorbereiding van de cursus ontvang je een intakevragenlijst. Daarnaast vragen we je om vooraf een
online stress-test in te vullen. Tijdens het eerste bijeenkomst kijken we naar wat stress en burn-out precies
is, wat de symptomen zijn, hoe je bewust kunt worden van stresssymptomen, hoe je stresssituaties kunt
herkennen en erkennen, hoe je je bewust kunt worden van interne stressfactoren en wat voor jou helpend
is om ervoor te zorgen dat je (of iemand in je omgeving) op dit moment en in de toekomst duurzaam
inzetbaar kunt blijven.
Tijdens de tweede bijeenkomst leer je hoe je het gesprek aangaat met een medewerker of collega over
diens stress op een manier die veilig genoeg is om zich te durven openen. Ook leer je om constructief en
respectvol grenzen kunnen en durven aan te geven en een goede balans tussen werk en privé te vinden. Tot
slot ontvang je een actieplan om in de toekomst uitval door burn-outklachten bij jezelf of bij personen om je
heen te voorkomen.
CERTIFICERING
Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De training wordt verzorgd door Roberto Gutierrez, trainer Burn-out Preventie bij Meulenberg Training &
Coaching.
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DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o woensdag 20 oktober 2021 16:00 - 19:30 uur
o dinsdag 9 november 2021 16:00 - 19:30 uur
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LOOPBAANREFLECTIE: DE APK VAN JE LOOPBAAN
INLEIDING
Het werk van medewerkers in het onderwijs kenmerkt zich vaak door hollen en vliegen met weinig ruimte
voor bezinning. We weten dat het belangrijk is, maar nemen niet de tijd om stil te staan bij onszelf en ons
werk. Tijdens deze cursus heb je de kans om eigen vragen, dilemma’s en doelen te onderzoeken en te
focussen op eigen ontwikkeling in het werk.
DOELGROEP
Alle medewerkers.
DOELSTELLING
Je krijgt handvatten en energie om sturing te geven aan je eigen loopbaan. Je verkent vragen, dilemma’s en
doelen en je creëert daarmee inzicht, plezier en sturingskracht.
THEMA’S
• Waar sta ik, hoe wil ik verder en hoe kies ik koers?
• Wat stimuleert of belemmert mij op mijn loopbaanpad?
• Mijn rugzak: wat heb ik nodig, wat kan er uit en wat wil ik behouden?
• Waar ga ik voor en wat zijn mijn vervolgstappen?
WERKWIJZE
We werken met hoofd, hart en handen en gaan aan de slag met verschillende werkvormen. Je gebruikt je
verstand, gevoel, creativiteit en intuïtie bij de uitvoering van opdrachten. Voorafgaand vindt er telefonisch
een intake plaats. Dit wordt als een plezierige start en een zinvolle warming-up ervaren. Tevens kunnen
hierdoor gemeenschappelijke thema's een plaats krijgen in het programma. De eerste twee bijeenkomsten
vinden plaats op een externe locatie in een inspirerende omgeving. We sluiten de cursus af met een followup bijeenkomst die plaatsvindt op het Bestuurs- en Servicebureau van @voCampus.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
Bart van Eerd, senior trainer, adviseur en loopbaancoach bij Marant Interstudie.
DATA
•

•

Conferentieoord 'De Poort', Biesseltsebaan 34 6561 KC Groesbeek
o dinsdag 16 november 2021 09:00 - 16:30 uur
o maandag 13 december 2021 09:00 - 16:30 uur
Bestuurs- en Servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 27 januari 2022 09:00 - 12:30 uur
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MAGISTER: BRON-UITWISSELING
INLEIDING
Houd jij je in de dagelijkse praktijk bezig met leerlingenmutaties, het versturen van SE- en CE-cijfers en wil je
dat het programma geen geheimen meer voor je heeft? Dan is deze cursus iets voor jou!
INHOUD
Sinds januari 2019 is er een automatische koppeling tussen Magister en de systemen van DUO, waardoor
leerlingenmutaties direct met DUO worden uitgewisseld en er automatisch een terugkoppeling vanuit DUO
in Magister terecht komt.
DOELGROEP
Degenen die in Magister met BRON-uitwisseling werken.
DOELSTELLING
Na afloop van cursus ben je bekend met de automatische koppeling tussen BRON (Magister) en de
systemen van DUO. Tijdens deze cursus krijg je uitleg over de DUO-module in Magister. Zowel de
leerlingenmutaties als het versturen van de SE- en CE-cijfers komen aan de orde.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• identificatie van nieuwe leerlingen;
• mutaties;
• terugmeldingen;
• bekostigingsgrondslagen / OBO/RO/TBG-1;
• SE-cijfers
• examencijfers, eerste, tweede en derde tijdvak
• overzichten en rapportages;
• processen binnen de school.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Aline van Weert. Aline is trainer / adviseur Magister van Iddink Group.
CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
DATA
•

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Toernooiveld 300 6525 EC Nijmegen
o donderdag 16 september 2021 16:00 - 19:30 uur
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MAGISTER: OSO (ONLINE)
INLEIDING
Met de Overstap Service Onderwijs (OSO) dragen scholen het OSO-dossier digitaal veilig en snel over. De
privacy van leerlingen is daarmee meteen goed geregeld. Het gebruik van OSO vergemakkelijkt het werk van
de leerlingenadministratie. De leerlinggegevens van nieuwe leerlingen hoeven niet meer handmatig te
worden ingevoerd, maar kunnen digitaal bij de leverende school worden opgehaald. Ook kan bij bestaande
leerlingen ontbrekende OSO-informatie aangevuld worden.
DOELGROEP
Deze training is bedoeld voor degene die met digitale import van nieuwe leerlingen via Overstap Service
Onderwijs (OSO) werken of gaan werken.
DOELSTELLING
Tijdens deze cursus tonen we stap voor stap hoe je de OSO-koppeling in Magister operationeel kunt maken,
hoe en welke OSO-gegevens je kunt uitwisselen, waar de gegevens terug te vinden zijn in Magister en welke
randvoorwaarden belangrijk zijn.
WERKWIJZE
We behandelen de volgende onderwerpen:
• configuratie voor het ophalen van leerlinggegevens via OSO (Overstap Service Onderwijs);
o het inlezen van het beveiligingscertificaat;
o het gebruik van toetscodes;
o leerlinggegevens ophalen bij een andere school;
o het importeren van leerlinggegevens;
o mogelijke statussen van OSO-aanvragen;
o het verwerken van leerlinggegevens;
o welke gegevens worden opgehaald en waar komen ze terecht;
o leerlinggegevens klaarzetten voor een andere school.
• configuratie:
o genereren;
o toestemming ouders;
o welke gegevens worden verstuurd.
• algemeen:
o communicatie met andere scholen;
o communicatie met ouders.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Aline van Weert, trainer / adviseur Magister van Iddink Group.
CERTIFICERING
Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 7 februari 2022 16:00:00 - 19:30:00
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ONTMANTEL JE INNERLIJKE SABOTEUR (BEGINNENDE
DOCENTEN)
Herken je dit? Je vindt dat wat je doet nooit goed genoeg is: altijd nog een puntje op de 'i'. Je maakt
overuren en begint het aan je lijf te merken. Je kunt je werk thuis moeilijk loslaten en je piekert veel: de
gedachtestroom in je hoofd stopt niet. Je voelt je niet gezien en gehoord: je ziet hoe dingen anders kunnen,
maar je mist het lef het aan te kaarten.
Vraag je je wel eens af waarom je zo in elkaar zit en hoe het komt dat mensen je zo kunnen raken?
INLEIDING
Jouw gedachten worden deels gestuurd door je overtuigingen: deze kunnen helpend of belemmerend zijn.
Jouw 'innerlijke saboteurs' zijn de vastgeroeste, belemmerende overtuigingen waar jij veel last van kunt
hebben. Overtuigingen zijn ideeën over jezelf of je omgeving die voor jou aanvoelen als de waarheid. De
gedachten die voortkomen uit die overtuiging kunnen dan erg hardnekkig zijn en je gedrag, emoties en
verwachtingen sturen. Je gaat je dus gedragen naar je eigen overtuiging en bekrachtigt daarmee je eigen
overtuiging.
Overtuigingen zijn heel bepalend voor de richting en kwaliteit van je leven. Het goede nieuws is dat je nooit
te laat bent om je overtuigingen om te bouwen en om nieuwe, helpende overtuigingen aan te leren! Tijdens
deze cursus leer je deze overtuiging bij jezelf herkennen en krijg je handvatten hoe je hiermee om kunt
gaan.
DOELGROEP
Beginnende docenten (2-5 jaar werkervaring).
DOELSTELLING
• Kennis vergaren over wat overtuigingen zijn en hoe ze je gedachten, gedrag en emoties kunnen sturen.
• Inzicht verkrijgen in jouw eigen innerlijke saboteur: welke overtuigingen belemmeren jou? Waar komen
ze vandaan en wanneer heb je daar last van?
• Handvatten hoe om te gaan met jouw innerlijke saboteur: wat is de persoonlijke aanpak die voor jou
werkt en hoe kan je in de praktijk jouw innerlijke saboteur temmen?
• Kennis en inzicht vergaren in jouw helpende overtuigingen: welke zijn het en hoe kan je ze in de praktijk
inzetten?
WERKWIJZE
Tijdens de cursus werken we met een kleine groep (5 - 8 deelnemers). De nadruk ligt op een veilige setting
waarin je alles mag en kan zeggen en dat wat je deelt, binnen de groep blijft. Als je iets liever niet deelt, dan
is dat ook prima.
De cursus bestaat uit drie dagdelen. In een klein groepje gaan we de diepte in. Graven naar jouw diepere
lagen en dat delen met de ander maakt dat je van en met elkaar leert. Daarnaast krijg je relevante artikelen
en oefeningen mee naar huis.
Op dag één maken we een begin met het herkennen van jouw eigen belemmerende overtuigingen. Je krijgt
inzicht in jezelf en we plaatsen het in een theoretisch kader, zodat wat jij leert ook echt kan landen. Op de
tweede dag gaan we dieper in op jouw belemmerende overtuiging. Waar komen ze vandaan? Hoe
hardnekkig zijn ze? Je ontwikkelt handvatten die bij jou persoonlijk aansluiten en jou kunnen helpen om te
gaan met de belemmerende overtuigingen. Daarna gaan we op zoek naar het tegengif: je innerlijke
cheerleader. Je weet ondertussen alles over je innerlijke saboteur en tijdens de derde bijeenkomst leer je je
innerlijke cheerleader (her)kennen en in te zetten.
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CERTIFICERING
Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat.
UITVOERING
De cursus wordt verzorgd door Eefje van Antwerpen, coach bij eefjevanantwerpen.nl.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o maandag 11 oktober 2021 16:00 - 20:00 uur
o donderdag 4 november 2021 16:00 - 20:00 uur
o woensdag 17 november 2021 16:00 - 20:00 uur
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ZERMELO: UPDATE JE KENNIS
INLEIDING
Ben je benieuwd welke nieuwe functionaliteiten afgelopen jaar in Zermelo zijn ingebouwd? Dan is deze
update cursus echt iets voor jou!
DOELGROEP
Ervaren roostermakers en Portalbeheerders.
DOELSTELLING
Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van alle nieuwe functionaliteiten die sinds april 2019 zijn
ontwikkeld.
WERKWIJZE
Tijdens deze cursus bespreken we alle nieuwe functionaliteiten in Zermelo sinds april 2019, zowel in het
portal als in de desktop. We bespreken de inschrijfmodule, roosterwensen, de ouderavond en Atlas. Ook
geven we aan waar je deze functionaliteiten in het nieuwe schooljaar kunt inzetten. Als je een roostermaker
bent die ook het portal beheert, zijn alle onderwerpen die we behandelen interessant voor je. Als het
portal- en desktopbeheer gescheiden is, zullen bepaalde onderwerpen iets minder bij je werkzaamheden
aansluiten.
Omdat je tijdens de cursus zelf met het programma aan de slag gaat, dien je tijdens deze cursus zelf een
laptop mee te nemen met de software van Zermelo erop geïnstalleerd.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van Ruben Jansen, trainer Zermelo Roostermakers.
CERTIFICERING
Na afronding van de cursus ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.
DATA
•

Bestuurs- en servicebureau @voCampus, Meeuwse Acker 20-20 6546 DZ Nijmegen
o donderdag 31 maart 2022 10:00 - 16:00 uur
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BASISCURSUS VOOR WERKPLEKBEGELEIDERS (AOS)
INLEIDING
De werkplekbegeleider is de spil bij het begeleiden en beoordelen van studenten van een lerarenopleiding.
Goede begeleiding ontstaat in interactie met de student in de specifieke context van de school. Om deze
taak goed uit te voeren heeft de werkplekbegeleider specifieke vaardigheden nodig, zoals het voeren van
begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast is kennis nodig van de specifieke ‘tools’ die gebruikt
kunnen worden in het leerproces. Gedacht kan worden aan het inzetten een groeidossier, weekreflectie,
enzovoort. De zogenaamde ‘leerroutekaart’, zoals ontwikkeld door @VOCampus, vormt een onderlegger
voor deze training.
DOELGROEP
Docenten die studenten van een lerarenopleiding begeleiden of willen gaan begeleiden (alleen voor
collega's AOS Alliantie VO en Notre Dame des Anges).
DOELSTELLING
• Je maakt kennis met de specifieke opleidingsdidactiek van de lerarenopleiding.
• Je kunt gericht leraarsgedrag observeren en deze observaties inbrengen in een gesprek met een
student.
• Je oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken, zodat je handelingsrepertoire wordt
uitgebreid.
• Je oefent een beoordeling van een student aan de hand van de pedagogische, vakdidactische en
vakinhoudelijke bekwaamheden en de brede professionele basis.
• Je maakt kennis met verschillende ‘tools’ die je kunt inzetten tijdens de begeleiding van studenten.
WERKWIJZE
In de bijeenkomsten wisselen we theorie en praktijk af. We maken veel gebruik van video-opnamen van
studenten in opleiding. Op twee dagdelen oefenen we met studenten van een lerarenopleiding die een
miniles komen geven. Er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
THEMA’S
Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan bod:
• observeren, registreren en waarderen van leraarsgedrag;
• oefenen met het voeren van begeleidingsgesprekken, zowel bij een begeleide stage als de LIOstage;
• beoordelen en het voeren van beoordelingsgesprekken.
In overleg met de deelnemers wordt de laatste bijeenkomst ingevuld. Hierbij kan gedacht worden aan het
schrijven van een woordrapport, het werken met het groeidossier, intervisie of verdiepende
gespreksvaardigheden.
CERTIFICERING
Om een certificaat te kunnen ontvangen verwachten wij volledige aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten.
Lukt het je niet om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn? Dan adviseren we je om je voor een volgende
basiscursus voor werkplekbegeleiders in te schrijven.
UITVOERING
De uitvoering is in handen van diverse trainers van ILS-HAN.
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DATA
•

ILS, Kapittelweg 35 6525 EN Nijmegen
o dinsdag 5 oktober 2021 09:00 - 17:00 uur
o donderdag 18 november 2021 09:00 - 17:00 uur
o donderdag 9 december 2021 13:00 - 16:30 uur
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5. SAMENWERKEN
VOORAANKONDIGING
Of we nu voor langere tijd deel uitmaken van een vast team of in wisselende samenstellingen op
weg zijn naar doelen op korte termijn: een bijdrage van betekenis leveren willen we allemaal.
Want goed teamwerk geeft plezier, energie, betrokkenheid en het fijne gevoel ertoe te doen.
Volgens de OESO is het zelfs de belangrijkste competentie die we als mens moeten ontwikkelen.
Naar het thema samenwerken is al veel onderzoek gedaan. Met een team van het Maaswaal
College, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit zijn alle bruikbare
inzichten nu bijeengebracht en vertaald. Kijk alvast op www.sterksamenwerken.nl en ontdek in de
6 perspectieven het vermogen om een samenwerkingscultuur structureel te versterken.
Via de Werkplaats word je op de hoogte gehouden van dit thema.
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6. ONLINE TRAININGEN MET
GOODHABITZ
Naast opleidingen, trainingen, netwerken, leergemeenschappen, events en innovatieve projecten biedt de
Werkplaats de mogelijkheid tot 24/7 online leren via het platform van Goodhabitz. Hier vind je tientallen
onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met de mogelijkheid om certificaten te behalen
op diverse thema’s. Goodhabitz is de ‘Netflix’ van online trainingen.
Als je een account hebt aangemaakt kun je overal waar een internetverbinding is, inloggen. Het platform
werkt op een tablet, laptop of mobiel. Meer dan 100 trainingen staan al voor je klaar en daar komen elke
maand nieuwe bij.
Een training bestaat in principe uit vijf lessen met een introductievideo, leerdoelen, activiteiten en een
keuze om te leren op de manier zoals jij dat het prettigst vindt. Je kunt je eigen voortgang bijhouden en
afsluiten met een toets. Heb je deze behaald, dan ontvang je een certificaat.
Zo kun je zelf bepalen welke les op dat moment het best bij je past bij je leerbehoefte aan de hand van
duidelijke leerdoelen. Daarnaast kun je een eigen leerpad uitstippelen door de activiteiten te kiezen die jou
aanspreken. Klinkt goed, toch?
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