ZORG & ONDERWIJS MATCHT!
Hoe geef je praktisch handen en voeten aan Passend Onderwijs?
Het programma geeft praktische
antwoorden op vragen uit de
praktijk:

o

* Wat moeten we leren zodat we een plek kunnen bieden aan kinderen

met een grote diversiteit aan zorgbehoeftes?

p

o

* Hoe bieden we een plek aan ieder kind en bewaken we tegelijkertijd
onze grenzen (hoe houd je het behapbaar)? En hoe maak je de afweging
waar jouw grens ligt?

Meer mogelijk door ‘slimme’ match Zorg & Onderwijs
o
o

o

o
o

o
o

* Hoe kunnen we groepsoverstijgend onderwijs aanbieden dat past bij de
talenten van ieder kind?
* Hoe kunnen we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor alle
kinderen, gebruik maken van elkaars expertise en onze persoonlijke
grenzen kennen?
* Hoe organiseren we passend onderwijs zodat het goed is voor het kind
(elk talent telt), de leraar (behapbaar) en de andere kinderen op school?

* Hoe gaan we een goed partnerschap (warme overdracht) met ouders,
peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs, en andere partners rondom passend
onderwijs? Hoe ziet die samenwerking eruit?

Ondersteuningsprofiel in praktijk
&Anders kijken naar Kinderen!

Inventarisatie,
Advies, & begeleiding

training
“Anders kijken naar Kinderen”

‘Ondersteuningsprofiel in praktijk’
Hoe richten we de ondersteuning intern en
extern optimaal in aansluitend bij Passend
Onderwijs?
ZO Matcht maakt Passend Onderwijs mogelijk:
-

organisatorisch
financieel
handen en voeten aan ondersteuningsprofiel
wie doet wat?

Opbrengst: School Ondersteuningsprofiel praktisch
gemaakt, nieuwe (financiële) kansen in beeld en
realiseerbaar gemaakt! Deze fase is gericht op de
schoolleiding en IB’er(s).

In de training staat centraal:
-

Kennis en praktische handvatten om de
totale ontwikkeling van het kind te
herkennen en te stimuleren
van signaleren naar vroeg signaleren én
vroeg handelen
succesvol betrekken van ouders
handvatten voor afstemming met
zorgprofessionals
kansrijke interactie met kind

drie of vier dagdelen
Opbrengst: Praktisch handen en voeten geven aan passend
onderwijs.
Deze scholing is bedoeld voor schoolteams (leerkrachten,
IB’ers en schoolleiding).

www.zorg-onderwijsmatcht.nl

Ons aanbod - Maak hier uw keuze!
I – Ondersteuningsprofiel in praktijk










Advisering mbt inrichting( nieuwe) structuur - financieel en organisatorisch
Analyse huidige ondersteuningsschema
Ontwerp gewenst ondersteuningsschema
Ondersteuningskosten op een rij
Inzichtelijk maken van besparingsmogelijkheden
Nul-meting van zorgvizier leerkrachten
Ontwikkelen ondersteuningscompetenties inbedden in HR -beleid
Selectie en samenwerking zorgpartners (contractvormen en onderhandelingen)

Kosten – € 1.950,- (ex BTW) (dagdeelprijs incl. 2 bezoekmomenten, onderzoek, afstemming en
voorbereiding, reiskosten/tijd)

II – Training ‘Anders kijken naar kinderen’ 3 dagdelen
Verdeeld over 2 dagen








Relatie tussen schoolse vaardigheden en (senso) motorische & sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vaststellen van de ‘vaste’ stappen in het rijpingsproces (senso) motorische & sociaal-emotionele
In vroeg stadium stagnatie van de rijping signaleren
Invloed omgevingsfactoren
Praktische handvatten voor het vroegtijdig reageren bij stagnatie
Inbedding signalering in Parnassys door middel van toetsing en een handelingsplan
Kennis maken met Pentabalans; - leren aansluiten op het gedrag en leerproces van het kind en/of de jongere

III – Training ‘Anders kijken naar kinderen’ 4 dagdelen
Verdeeld over 2 – 3 dagen
(ten opzichte van II is hier de module Afstemming & Communicatie toegevoegd)











Relatie tussen schoolse vaardigheden en (senso) motorische & sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vaststellen van de ‘vaste’ stappen in het rijpingsproces (senso) motorische & sociaal-emotionele
In vroeg stadium stagnatie van de rijping signaleren
Invloed omgevingsfactoren
Praktische handvatten voor het vroegtijdig reageren bij stagnatie
Inbedding signalering in Parnassys door middel van toetsing en een handelingsplan
Kennis maken met Pentabalans; - leren aansluiten op het gedrag en leerproces van het kind en/of de jongere
Afstemming & Communicatie : Optimale samenwerking met ouder, collega’s, zorgprofessionals
Collegiale consultatie

Anders kijken naar kinderen:

drie dagdelen

vier dagdelen

1 trainer (training tot 20 deelnemers)
2 trainers (training tot 40 deelnemers)
3 trainers (training tot 60 deelnemers)

€ 2.950,€ 4.900,€ 6.850,-

€ 3.850,€ 6.450,€ 9.050,-

Bovenstaande prijzen zijn inclusief uitvoering training, afstemming en voorbereiding, reiskosten/reistijd), werkboeken en overige
materialen. Reiskostentoeslag bij II bij drie data 50 euro. Reiskostentoeslag bij III bij 4 data 50 euro.
Over de training wordt geen BTW gerekend.
Voor informatie en overleg: info@zorg-onderwijsmatcht.nl, Koos Stienstra – 0578-688 127/06-229 14226 www.zorg-onderwijsmatcht.nl

