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De uitdaging voor docenten is een versnelling in de leercurve van elk kind te bereiken.

Dankzij het werk van John Hattie is duidelijk geworden wat echt werkt. In zijn boek 
Visible Learning heeft Hattie de uitkomsten van 800 meta-analyses op meer dan 
50.000 onderwijskundige onderzoeken gepubliceerd. Dit levert een rangorde op, die 
zichtbaar maakt wat het meeste effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.

Ons doel is deze uitkomsten te interpreteren en om te zetten in praktische kennis en 
vaardigheden voor docenten.
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Effectgrootte is een statistisch begrip. Door 
de grootte van het effect te berekenen weet 
je of de methode/ benadering daadwerkelijk 
effect heeft. Effecten kunnen positief of negatief 
zijn. In de leeropbrengsten van leerlingen 
kennen we effecten die lopen van −0,34 tot 
1,44. Het gemiddelde van alle invloeden op de 
leeropbrengsten van leerlingen is 0,4. 
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I. B&T ONDERWIJS   
TRAININGSSCHEMA

pedagogisch bekwaamCOMPETENTIES didactisch bekwaam
zelfvertrouwen en 

vakmanschap
bekwaam in 

samenwerken
reflectie en ontwikkeling

Leerlingen leren meer in 
een veilig leerklimaat. 

Leerlingen aanzetten tot 
leren.

Leeropbrengsten zijn 
hoger bij een goed 
klassenmanagement.

Centrale thema van 
samenwerken in een 
school is het leren van 
leerlingen.

Leren gedijt in een 
omgeving die gericht is 
op groei.

BIJPASSENDE  
TRAININGEN 

01. Verbeteren 
leerklimaat

02. Omgaan met 
Weerstand bij  Leerlingen

03. Introductie tot 
Formatieve Evaluatie

04. Leerdoelen en 
Succescriteria

05. Formatieve Toetsing

06. 
Klassenmanagement

07. Omgaan met 
Weerstand van Ouders

08. Effectief 
Samenwerken

09. Mindsets

www.bntonderwijs.nl

BIJPASSENDE  
LEERGANGEN

L1. Formatieve Evaluatie L2. Action Research
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II. ALGEMENE 
INFORMATIE

E-COACHING

Na afloop van onze trainingen kunt u gebruik maken van e-coaching. E-coaching is een 
middel om na afloop van de training uw vaardigheid bij te houden, feedback te krijgen 
of verdiepingsvragen te stellen. Voor €50 heeft een deelnemer recht op 3 sessies van 
maximaal 30 min.

e-coaching: 3 x voor € 50,-

Stuur een mail naar  
contact@bntonderwijs.nl   
met vermelding van de 

cursus naam om  
aan te melden

of bel 0518 48 21 22
TRAININGEN

De trainingen van b&t zijn gericht op de dagelijkse lespraktijk. Docenten hebben 
door wat ze doen (of laten) een grote invloed op het leren. b&t werkt met een 
kwaliteitssysteem, wij meten de kwaliteit van de trainingen en koppelen de uitkomsten 
terug aan de opdrachtgever. De uitkomsten van de meting gebruiken wij om de 
cursussen en instrumenten verder te verbeteren. 

LEERGANGEN

Een leergang biedt u de gelegenheid om samen in een leergroep uw kennis en 
vaardigheid te verdiepen. Op dit moment biedt b&t twee leergangen:  
Formatieve Evaluatie en Action Research. 

Bij deze langere trajecten bewaken wij de kwaliteit door zowel een tussentijdse 
evaluatie uit te voeren als een evaluatie na afloop.

Schooltype:  vo & mbo

Duur:    1 dagdeel

Locatie:   Bolsward of Soest

Prijs per deelnemer*: €250

Agenda*:    Zie naast

    *al onze trainingen zijn ook in-company mogelijk 

Meer informatie:   0518 48 21 22 of contact@bntonderwijs.nl

Schooltype:  vo & mbo

Duur:    6 x 3 uur

Locatie:   In overleg

Prijs per deelnemer: op aanvraag (afhankelijk van het aantal bijeenkomsten)

Agenda:   In overleg

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 Klassen-
management

Effectief 
Samen-
werken

Omgaan met 
weerstand bij 
leerlingen

Introductie tot 
Formatieve 
Evaluatie

2 Omgaan met 
weerstand 
van ouders

Mindsets Leerdoelen en 
Succescriteria

3 Formatieve 
Toetsing

Verbeteren 
Leerklimaat
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AGENDA TRAININGEN

Onze trainingen worden elke maand aangeboden. Bijvoorbeeld: Verbeteren 
Leerklimaat wordt op elke derde donderdag van de maand gegeven. Kies een datum 
die bij jou past!
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III. ONZE TRAINERS

BETTINA RIJKSCHROEFF

Bettina Rijkschroeff werkt sinds 2010 bij b&t. Ze is geboren 
en getogen in Amsterdam en heeft aan de Universiteit van 
Amsterdam gestudeerd. Bettina is verbonden geweest aan de 
Eerstegraads Lerarenopleiding van de UvA en daarna aan een 
bemiddelingsorganisatie voor het onderwijs. De kloof tussen 
opleiding en praktijk interesseert haar. Vanuit b&t probeert zij 
deze kloof te overbruggen. Bettina wordt ingezet als coach en 
als trainer.

HENDRIK DE VRIES

MARIJKE JANSEN

Marijke kent het onderwijs van binnenuit als projectleider, 
procesbegeleider en manager in basisonderwijs t/m hoger 
onderwijs. Haar kracht is gelegen in haar vermogen tot 
samenwerken, binden en enthousiasmeren. Zij is in staat de 
cultuur van een organisatie positief te beïnvloeden, in het 
bijzonder als het gaat om de begeleiding van schoolteams 
naar concrete resultaten in complexe situaties. Zij werkt vanuit 
een directe betrokkenheid bij leerlingen en docenten. Haar 
academische en taalkunde achtergrond maken haar tot een 
deskundige op het gebied van onderwijsvernieuwing en 
taalonderwijs.
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GELBRICH FEENSTRA

JAN TISHAUSER

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de 
individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen 
van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele 
docenten om tot professionele groei te komen. 

Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat 
elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het 
beste onderwijs.

In 2011 is Jan vanuit b&t begonnen met het ontwikkelen van 
een aantal leergangen op basis van de vele onderzoeken 
en inzichten waarmee hij bekend is geraakt tijdens zijn 
promotieonderzoek. Zijn doel is hiermee een brug te slaan 
tussen de beste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten 
en de dagelijkse lespraktijk.

JOOST VISSER

Joost wil een bijdrage leveren aan het versterken van 
onderwijsorganisaties door het bevorderen van het leren. Joost 
verzorgt trainingen voor leidinggevenden, teams van leraren 
en onderwijsondersteuners in basis- en voortgezet onderwijs. 
Joost coacht startende leidinggevenden, maar ook ervaren 
schoolleiders die werken aan het verbeteren van de organisatie 
en behoefte hebben om daarop te reflecteren. Hij wordt 
ingezet voor de begeleiding van leraren met vraagstukken 
rondom het functioneren. Naast begeleiding heeft hij veel 
ervaring als assessor bij praktijkonderzoek naar functioneren 
van leraren en leidinggevenden.

Ook trainer worden?  
Vraag naar de mogelijkheden.

email: contact@bntonderwijs.nl
telefoon: 0518 48 21 22

Kijk voor meer informatie over de trainers op www.bntonderwijs.nl/over-bnt 
Binnenkort worden meer trainers voor b&t actief; houdt de website in de 
gaten!

BERT VAN ASSELT-
VERBINDEND

TON KEMP

Ton Kemp heeft een brede ervaring als docent, trainer, (team)
coach, (trainings)acteur, meetingdesigner, dagvoorzitter en 
facilitator van creatieve processen.

Hij is zijn carrière begonnen als leerkracht basisonderwijs en 
docent theater. Hij is zich altijd blijven scholen en volgt op dit 
moment bijvoorbeeld modules psychologie en filosofie aan de 
open universiteit. in 2002 richtte hij zijn eigen bedrijf op, dat 
zich vooral richt op trainingen en bijeenkomsten in onderwijs, 
overheid en zorg. Vanuit zijn bedrijf heeft zich een hechte 
samenwerking ontwikkeld met diverse acteurs, trainers en 
partners, waaronder b&t onderwijs.

mailto:contact@bntonderwijs.nl
www.bntonderwijs.nl/over-bnt
http://nl.linkedin.com/in/tonkempfrl
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Docenten, die een positieve relatie met de 
leerlingen weten op te bouwen bereiken meer, 
dan docenten, die daar niet in investeren. De 
leerlingen leren bij een docent, die een goede 
relatie opbouwt, anderhalf tot twee keer zoveel 
als bij een docent, die hier niet in investeert. 
Deze positieve relatie is geen doel op zich. Het 
is slechts de basis voor een leerklimaat, waarin 
leerlingen fouten mogen maken.

In de cursus leert u kort de inhoudelijke 
achtergrond van de waarde van een goed 
leerklimaat. U krijgt een een aantal didactische 
middelen aangereikt, waarmee u ook oefent. 
Bijvoorbeeld: hoe toont u belangstelling voor de 
leerling, hoe toont u dat u luistert naar de leerling.

OMGAAN MET 
WEERSTAND BIJ 
LEERLINGEN

02
Leerlingen houden van een rustige, ordelijke 
werksfeer in de klas. Toch proberen zij die 
regelmatig te verstoren. De kunst is om de 
sfeer goed te houden en toch duidelijke 
grenzen aan te geven. Hoe doet u dat in 
een lastige klas? Ordeproblemen, ruzies 
en agressie hebben invloed op de sfeer 
van de klas. In deze training leert u met 
oplossingsgerichte gesprekstechnieken 
problemen te voorkomen.                 

b&t biedt tevens een stevige teambrede 
aanpak. In een aantal dagdelen krijgt u 
handvatten (Pedagogisch Klimaat scan 
waarmee feedback wordt verkregen, 
teambespreking en training) aangereikt 
waarmee u weer een veilig leerklimaat verkrijgt.

VERBETEREN 
LEERKLIMAAT

01

Aanmelden via de website
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INTRODUCTIE TOT 
FORMATIEVE EVALUATIE

Formatieve Evaluatie is een 
samenhangend geheel van didactische 
technieken, die erop gericht zijn om 
zowel voor de docent als de leerling 
zichtbaar te maken wat er wordt 
geleerd. In deze introductie workshop 
leert u de gedachte achter formatieve 
evaluatie kennen en u oefent met een 
aantal basistechnieken zoals leerdoelen 
stellen, effectief feedback geven en 
sleutelvragen stellen.

FORMATIEVE 
TOETSING

Formatief toetsen onderscheidt zich van 
summatief toetsen. Terwijl summatief 
toetsen bedoeld is om een onderwerp 
af te sluiten en de leerling een cijfer 
te geven, is formatief toetsen vooral 
bedoeld om de docent te informeren 
over het leerproces van de leerlingen, 
zodat hij zijn lessen kan aanpassen 
aan de hiaten in de kennis van de 
leerlingen. In deze workshop komen 
de verschillende mogelijkheden om 
formatief te toetsen aan de orde. Alle 
deelnemers oefenen met formatief 
toetsen en kunnen de resultaten van 
hun werk direct toepassen in de les.

05

03

LEERDOELEN EN 
SUCCESCRITERIA

04
Werken met Leerdoelen en 
Succescriteria is een workshop van 
1 dagdeel waarin u leert werken met 
voor de leerlingen herkenbare en 
succescriteria. De workshop bestaat 
uit een korte theoretische inleiding 
over leerdoelen en succescriteria 
en het belang ervan, gevolgd 
door praktijkopdrachten, die u in 
groepsverband uitvoert. U krijgt een 
korte praktische gids en aanvullend 
didactisch materiaal mee om met 
succes leerdoelen en succescriteria te 
integreren in uw lessen.
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KLASSEN-
MANAGEMENT

Zelfvertrouwen en vakmanschap vormen de 
basis voor de klassenmanagement van de de 
docent. Docenten ontlenen hun zelfvertrouwen 
deels aan hun inhoudelijke kennis van het 
vak, dat zij overdragen. Zij kunnen voordoen, 
uitleggen, verschillende voorbeelden geven 
en de stof opbouwen van eenvoudig naar 
complex. Met dit zelfvertrouwen leggen zij de 
basis voor een goed klassenmanagement.                                                                                             
In de training krijgt een een aantal didactische 
middelen aangereikt, waarmee u ook oefent.                                                                                          

Bijvoorbeeld:                                                                                                           

• hoe gaat u om met kleine of grotere 
verstoringen van de orde,

• welke sancties zijn effectief,

• hoe voorkomt u een discussie met leerlingen
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EFFECTIEF
SAMENWERKEN

Leerlingen (en ouders) hebben het nodig, 
dat de school intern goed communiceert 
over doelen, verwachtingen, resultaten, 
pedagogische uitgangspunten etc. Voor u, als 
docent is het soms lastig een weg te vinden 
in de samenwerking met uw collega’s. In deze 
training leert u hoe u met weerstand kunt 
omgaan. U leert de weerstand te herkennen, 
te benoemen en vervolgens het gesprek 
constructief te laten verlopen. Bij deze 
training wordt een acteur ingezet.
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OMGAAN MET 
WEERSTAND VAN 
OUDERS

Leerlingen en ouders hebben het nodig, 
dat de school goed communiceert over 
doelen, verwachtingen, resultaten, 
pedagogische uitgangspunten etc. Voor 
u, als docent is het soms lastig een 
weg te vinden in de samenwerking met 
ouders. De toenemende mondigheid van 
ouders én - in de ogen van deze ouders 
- afnemende autoriteit van de school, 
kunt u als docent te maken krijgen met 
conflictsituaties.   

U leert in deze training:

• om te gaan met  (over-)assertief of zelfs 
agressief oudergedrag,

• hoe u en ouders zich veilig voelen. 

In deze training wordt een acteur ingezet.  

07
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De basis voor reflectie en ontwikkeling is leren. 
Om te leren hebben professionals feedback 
nodig, die op het werk is gericht (niet op de 
persoon) en een houding die gericht is op groei. 
Leren gedijt in een omgeving die gericht is op 
groei. Binnen een school vraagt dit niet alleen 
een leerklimaat voor de leerlingen maar ook 
voor de volwassenen. 

Uit het werk van de Amerikaanse hoogleraar 
Carol Dweck blijkt, dat de houding tegenover 
leren (zowel bij leerlingen als volwassenen) 
sterk bepaald wordt door opvattingen over het 
vermogen om capaciteiten te ontwikkelen (of 
niet). Leerlingen, die denken, dat intelligentie 
een vast, door erfelijkheid bepaald gegeven 
is, schoppen het minder ver, dan vergelijkbare 
leerlingen, die denken, dat intelligentie zich 
ontwikkelt (de laatste opvatting is de juiste, 
zeker als het om pubers gaat).

Als u, als professional binnen een school, wilt 
groeien in uw werk, dan is het van belang, 
dat u zich realiseert, dat groei op bijna elk 
terrein mogelijk is. De enige eigenschap bij 
volwassenen die zich slecht laat ontwikkelen is 
lichaamslengte.        

In deze training leert u:   

• kort de inhoudelijke achtergrond van het 
werk van C. Dweck over Mindsets.      

• inzicht te verkrijgen  in uw eigen mindsets.                                                        

• wat u met deze kennis kunt doen in relatie tot 
uw leerlingen.

MINDSETS

09
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L1
LEERGANG
FORMATIEVE 
EVALUATIE
Het doel van de de leergang formatieve evaluatie is, dat 
u vertrouwd raakt met de beginselen van formatieve 
evaluatie en een aantal technieken leert toepassen in de 
eigen lespraktijk.
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Formatieve Evaluatie is een samenhangend geheel van 
didactische technieken, die erop gericht zijn om zowel voor 
de docent als de leerling zichtbaar te maken wat er wordt 
geleerd. Het  gaat om een veelheid van mogelijkheden, 
waar de docent uit kiest en die hij zich in de loop van 
een schooljaar stap voor stap eigen maakt. De vele 
mogelijkheden waaruit  de deelnemers kunnen kiezen biedt 
hen de mogelijkheid om de aanpak te kiezen, die het hen het 
best past.

Versnel het leerproces in uw klas. Als leraar krijgt u te 
maken met grotere klassen, maar tegelijkertijd verwacht men, 
dat u meer differentieert en uw onderwijs “passend” maakt. 
Hierbij is het toepassen van formatieve evaluatie onmisbaar. 
Leraren, die consequent formatieve evaluatie toepassen in 
hun lessen realiseren hogere leeropbrengsten (Hattie, 2009).

Resultaat: Docenten die deelgenomen hebben aan de 
leergang Formatieve Evaluatie kennen de uitgangspunten van 
formatieve evaluatie en passen systematisch de  technieken, 
die deel uitmaken van formatieve evaluatie toe. Zij formuleren 
voor de leerlingen begrijpelijke leerdoelen en succescriteria, 
verzamelen systematisch feedback van de leerlingen over 
de les, hebben een scherp zicht op welke leerling wat leert, 
signaleren tijdens de les hiaten in de kennis van de leerlingen 
en passen „real time” de les aan; zij geven feedback die 
leerlingen verder helpt en activeren leerlingen als bron van 
instructie voor elkaar.

Het doel van de de leergang formatieve evaluatie is, dat u 
vertrouwd raakt met de beginselen van formatieve evaluatie 
en een aantal technieken leert toepassen in de eigen 
lespraktijk.

bel 0518 482122
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Het doel van de leergang Action Research is de leraar 
vertrouwd maken met het analyseren van de effecten 
van veranderingen op de leeropbrengsten.

In de leergang Action Research (ook onderzoek doen in de 
eigen lespraktijk genoemd) leert een docent hoe hij het effect 
van (didactische) vernieuwingen op de leeropbrengsten in 
kaart kan brengen. De docent leert een onderzoeksvraag 
formuleren, een meetmethode ontwerpen, een controlegroep 
samenstellen, een meting uitvoeren, de resultaten analyseren 
en verslag doen van zijn bevindingen. Daarnaast krijgt de 
docent onderwijskundige kennis omtrent effectieve didactiek 
aangereikt, zodat hij beter in staat is om te kiezen, welke 
didactische aanpassingen hij wil uitproberen.

Belang: Scholen beslissen jaarlijks over allerlei vernieuwingen 
en verbeteringen. Deze beslissingen zijn zeer uiteenlopend, 
van een totale herziening van de onderwijskundige aanpak, 
inclusief een bouwkundige aanpassing van de school tot 
het aanschaffen van een nieuwe methode. Opvallend vaak 
ontbreekt een betrouwbare inschatting van het effect van 
de verandering op de leeropbrengsten. Scholen kunnen hun 
tijd en middelen efficiënt besteden door de gewoonte te 
ontwikkelen om veranderingen te testen op het effect op de 
leeropbrengsten.

Resultaat: Docenten die deelgenomen hebben aan de cursus 
onderzoek doen in de eigen lespraktijk zijn vertrouwd met het 
cijfermatig onderbouwen van de effecten van veranderingen 
op de opbrengsten. Zij weten, hoe zij op basis van een 
experiment de schoolleiding en/of collega’s kunnen adviseren 
omtrent de de invoering van veranderingen. Zij zijn vertrouwd 
met onderwijskundig onderzoek en kunnen een actieve rol 
spelen in het dichten van de kloof tussen theorie en praktijk.

L2
LEERGANG 
ACTION 
RESEARCH
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