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Hierbij het programma voor de SOPOH academie in schooljaar 2020-2021. Het aanbod is ‘opgehaald’ tijdens vele gesprekken met allerlei geledingen binnen 

SOPOH, waarbij het accent is komen te liggen op het sterk inzetten op stichting breed professionaliseren van alle medewerkers op enkele gezamenlijke thema’s: 

Pedagogisch tact, EDI, Eigenaarschap, Rekenen en Cloudwise/Google education.  

Het totale  programma is vanwege het breed uitzetten van enkele onderdelen binnen SOPOH beperkt gehouden, waardoor de academie een ander karakter krijgt 

dan voorgaande jaren. Doel is het realiseren van een goed lopende academie, die leerkrachten ondersteunt in hun professionalisering gerelateerd aan de SOPOH 

koers en daarmee het niveau en de kwaliteit binnen SOPOH naar een hoger niveau tilt. 

Binnen SOPOH loopt al enige tijd een aantal trajecten op verschillende scholen, het ‘Talentfluisteren’, ‘Taakspel’, ‘Kanjertraining’ ‘Bouw’ en ‘Onderbouwd’. Deze 

trainingen worden ook komend schooljaar aangeboden via de academie. Hoe mooi is het als we daarnaast een pedagogisch onderlegger realiseren binnen SOPOH, 

waarbij bovenstaande trajecten versterkt worden!  

We “openen” het schooljaar 20-21 op woensdagmiddag 19 augustus 15.00 uur met een ‘cadeautje’ voor alle medewerkers. Door middel van een webinar 
van Marcel van Herpen. De masterclass ‘Weten wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen’.  
 
Het Online traject “Pedagogische Tact” dat via de academie wordt aangeboden is een vervolg op de masterclass en biedt de leerkrachten de mogelijkheid om 

wanneer het hen uitkomt op elk gewenst moment en plaats zich verder te bekwamen op dit onderwerp.  

Hester Tibboel 
Coördinator SOPOH academie 

 

 

In het programmaboekje  is per workshop/training aangegeven welke leidende principes van toepassing zijn. 

 

 



Training/workshop/cursus/incompany Leidende principes 

Breed aanbod 
Jaaropening woe 19/8 webinar Masterclass Marcel v. Herpen:  
‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!'  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/masterclass-van-marcel-van-herpen/ 

 

  

 

Online training Pedagogisch tact Marcel van Herpen.  
Het Online traject ‘Pedagogische Tact: Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ helpt 
leraren om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt ze bewuster, breidt hun 
handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/online-trainingstraject-pedagogisch-tact/ 
  

  

 

Cloudwise Cool + G Suite for Education  
Een training over het werken met G Suite for Education. 
COOL in de klas (hoe gebruik je het COOLportaal met leerlingen? 
Chromebooks (wat zijn het en wat kan je ermee?) + verschil tussen werken in de cloud en op een server 
Introductie G Suite for Education en het verschil met Microsoft Office365: kennismaking + aan de slag met 
Google Drive + Google Documenten. Introductie G Suite applicaties in de klas: Google Presentaties Google 
Classroom Google Sites, Google Formulieren  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-1/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-optie-2/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-optie-3/ 
 

 

 

Taakspel  
Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de 
leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. Er zijn verschillende bijeenkomsten. 
Inhaalbijeenkomst:  https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/taakspel-3-t-m-8-3e-bijeenkomst-2019-2020/  
Begeleiders: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/taakspel-voor-begeleiders/ 

Leerkrachten:  https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/taakspel-3-t-m-8-2020-2021/ 

 

 

 

Mentortraining 
Voor iedereen die een  student van de pabo gaat begeleiden en de student optimaal wil begeleiden. Maak 
kennis met verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mentorenwerkplaats-mentortraining-1/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mentorenwerkplaats-mentortraining-2/ 
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Edi voor kleuters  
Op steeds meer scholen werkt men tegenwoordig met EDI. Het EDI-boek en de cursussen zijn veelal 
gericht op de groepen 3 t/m 8. Veel kleuterleerkrachten vragen zich dan ook af hoe dit binnen het 
kleuteronderwijs in te voegen is. Spelen blijft bij kleuters ontzettend belangrijk, maar met deze vorm van 
instructie geven kan je nog meer doelgericht te werk gaan. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/edi-voor-kleuters/ 
 

 

 

Onderbouwd kleutergroepen basistraining 
Deze workshop/training is voor leerkrachten, intern begeleiders en kleuterinvalkrachten,  die net gaan 
werken met de methode, maar ook voor meer ervaren collega’s die veel praktische tips en aanwijzingen 
willen krijgen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/onderbouwd-kleutergroepen-basis-training/ 

 

 

De Trein van boos naar middel.  
Een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door mensen uit allerlei beroepsgroepen. 
Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De 
trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot 
positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden. Verschillende startgroepen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-groep-2/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-groep-3/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-groep-4/ 
 

 

 

Kanjertraining basis  
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 
houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Je kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag 
en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Er is een basis en 
een herhalingstraining.  
Basis: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/kanjertraining-basis/ 
Herhaling: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/kanjertraining-herhaling-b-en-c-licentie-2/ 
 

 

 

Talentenfluisteren 
Het succes van de kinder-talent-fluisteraar trainingen krijgt voor het vijfde jaar op rij een vervolg.  
Ook in 2020-2021 organiseren wij deze trainingen o.l.v. Luk Dewulf en Els Pronk, zodat nog meer collega’s 
gecertificeerd Talentenfluisteraar kunnen worden. Er zijn verschillende bijeenkomsten gepland! 
Nieuwe training: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/talenten-fluisteraar-nieuwe-bijeenkomsten-20-21/ 

Inhaalbijeenkomst  19-20: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/talenten-fluisteraar/ 
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Opleiding tot Talentenbouwer (een vervolg op Talent fluisteren). 
Elk kind heeft talenten! Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die en hoe geef je op basis daarvan als leraar 

je onderwijs vorm, binnen of juist buiten de kaders? Talentenbouwers vinden het antwoord. 
Het opleiden van Talentenbouwers in de school is een vervolg op het Kindertalentenfluisteraarstraject. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/opleiding-talentbouwers/ 
 

 

 

Met Sprongen vooruit 
Met Sprongen Vooruit is het effectieve reken-wiskundeprogramma. Het kenmerkt zich door de reken-
wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen 
vooruit kan helpen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/met-sprongen-vooruit-rekenen-groep-1-2/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/met-sprongen-vooruit-rekenen-groep-3-4/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/met-sprongen-vooruit-rekenen-groep-5-6/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/met-sprongen-vooruit-rekenen-groep-7-8/ 
 

 

 

Eigenaarschap voor leerkrachten Septemberonderwijs 
Wil jij graag meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid creëren bij jouw leerlingen?  Dan is de 
training ‘Eigenaarschap vergroten’ misschien iets voor jou! Deze training is erop gericht om leerlingen 

meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces en hierdoor meer betrokkenheid 

te creëren.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/eigenaarschap-vergroten-voor-leerkrachten/ 
 

 

 

Burn-out de Baas Ernst Bouweriks Pro Ago (trainer van de Trein van boos naar middel). 
Een programma voor medewerkers gericht op het verminderen van (het gevoel van) werkdruk en het 
voorkomen van verzuim en burn-out.  
4 trainingssessies, 2 intervisies  + 1 afrondende trainingssessie (4,2,1 programma).  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/burn-out-de-baas-buro-pro-ago/ 
 

 

 

MR Compleet    
Dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs (personeel & ouders). 
Wil je naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet is de uitgebreide voorbereiding op het 
MR-werk; een cursus van 5 uur, verdeeld over twee bijeenkomsten. Je raakt vertrouwd met de Wet 
medezeggenschap op scholen, leert over de belangrijkste rechten en plichten en leert effectief 
samenwerken. Zo weet je hoe je optimaal invloed uitoefent. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mr-compleet-basis/ 
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Bewegend leren binnen en buiten door Sylvia Mauriks  
Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat bewegen belangrijker is voor het leren dan we voorheen 

dachten. Steeds meer scholen kiezen voor een actieve lesdag en proberen kinderen zo veel mogelijk in 
beweging te krijgen. Wil jij meer bewegen met de kinderen tijdens je lessen in plaats van eromheen, 
maar weet je niet goed hoe je dit kan realiseren of vraag je jezelf af waarom uit de theorie blijkt dat 

bewegend leren zo belangrijk is? Dan is deze training wat voor jou. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/bewegend-leren-in-de-klas/ 
 

 

 

O&A Werken met referentie niveaus – groep 6, 7 & 8  
Leraren krijgen te weten wat de RN inhouden, welke domeinen en doelen daarbij horen en waarom het 
werken met RN belangrijk is binnen het aanbod. Leraren leren bewuste keuzes te maken in het aanbod 
voor de leerlingen gericht op 1F en 1S en hoe je je onderwijs daar goed op kunt aanpassen.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/werken-met-referentie-niveaus-leraren-groep-6-7-8/ 
 

 

 

Marcel Schmeier EDI instructie effectief rekenonderwijs 
Je kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel met procedurele kennis en feitenkennis. Je 
kunt een effectieve rekenles ontwerpen. Deze scholing gaat uit van goede rekeninstructie als basis voor 
rekensucces en -plezier bij leerlingen. Er is veel aandacht voor stapsgewijze instructie, vaste 
oplossingsprocedures met uitgewerkte voorbeelden en expliciete directe instructie (EDI) met veel oefenen 
en feedback. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/marcel-schmeier-edi-instructie-effectief-rekenonderwijs-2/ 
 

 

 

Marcel Schmeier Effectief Rekenen: Het belang van automatiseren 
• het belang van geautomatiseerde rekenkennis. 
• werkvormen en materialen om het automatiseren vorm te geven in je rekenlessen. 
• de samenhang omschrijven tussen oefenen en inzicht. 
• beschrijven hoe je controleert in welke mate leerlingen rekenkennis geautomatiseerd hebben. 
esselhttps://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/marcel-schmeier-edi-instructie-effectief-rekenonderwijs/ 

 

 

 

Wat is een 'goed' kleuterthema? Gr 1-2,   T. van der Linde 
Een inspirerende workshop waarbij leerkrachten geleerd wordt om kritisch te zijn bij het kiezen van 
thema’s. Waar let je op als je een thema kiest? Daarbij wordt in gegaan op het verschil tussen spelend en 
spelenderwijs leren. Ook komt aan bod hoe de betrokkenheid van kleuters te vergroten met een thema 
dat een beroep doet op onderzoekend, ontwerpend én spelend leren. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/tessel-van-der-linde-wat-is-een-goed-kleuterthema/ 
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Rollenspel en spelbegeleiding Gr 1-2,  T. vd Linde 
Door deze workshop leer je hoe het rollenspel van kleuters zich ontwikkelt en hoe je dat als leerkracht 
vervolgens kunt stimuleren en begeleiden. Er wordt ingegaan op het belang van de 3 V’s; volgen, 
verbinden en verrijken en op de kenmerkende elementen van rollenspel. Je wordt je ervan bewust dat de 
keuze en de duur van een thema van invloed is op het rollenspel van jouw kleuters. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/tessel-van-der-linde-rollenspel-spelbegeleiding/ 

 

 

 

Onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners 

Kindgesprekken workshop voor onderwijsassistenten door Charmila Maassen 
We willen het leren zichtbaar maken, kinderen meer betrekken bij hun leerproces en ze bewust maken 
van hun leren. Middels goede kindgesprekken kun je kinderen hier een handje bij helpen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/netwerk-onderwijsassistenten-2/ 
 

 

 

Good Habitz online trainingen (130+ ) voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. 
Een training volgen wanneer je wilt op elk gewenste plaats en tijd, passend bij jouw leerbehoeften. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/good-habitz-online-leren-voor-onderwijsassistenten/ 
 

  

 

 

Leidinggevenden 
Leidinggevenden Eigenaarschap Performance Matters 
Eigenaarschap betekent dat je zelf aan het roer staat van je eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid 
neemt voor je eigen leerproces. Het ontwikkelen van Eigenaarschap bij medewerkers en hen coachen 
richting succes is een prachtige kans om mooie resultaten te boeken en blije medewerkers en blije 
leerlingen te ontwikkelen. Deze leergang kan helpen bij ‘informeel leren’ (schoolleidersregister) op het 
onderdeel ‘omgaan met verschillen in het team’.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/leidinggevenden-eigenaarschap-ontwikkelen-bij-anderen/ 
 

 

 

Leidinggevenden: Waarderend leidinggeven  Drives@school.  
Als leidinggevende wil je dat je teamleden zich professioneel ontwikkelen. Dat ze plezier hebben in hun 
werk door aan resultaten te werken die er voor hen toe doen. Volg het programma Waarderend 
Leiderschap in het Onderwijs en bereik meer resultaat met minder hard werken. Dit programma is als 
formeel aanbod opgenomen voor  herregistratie in het Schoolleidersregister PO  bij het 
professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/waarderend-leiderschap-in-het-onderwijs/ 
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Leidinggevenden: Motiverende gespreksvoering  
Voor leidinggevenden en stafmedewerkers 
Motiverende gespreksvoering komt van oorsprong uit de zorg, met name de verslavingszorg. Inmiddels 
wordt deze methode wereldwijd op verschillende werkterreinen ingezet. De methode helpt mensen hun 
ambivalentie voor zichzelf op te lossen en op zoek te gaan naar persoonlijke doelen om 
gedragsverandering in te zetten.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/motiverende-gespreksvoering-voor-leidinggevenden-en-staf/ 

 

 

 

SOKS pedagogisch medewerkers 
SOKS  ‘Betekenisvol werken in de BSO’ kinderparticipatie voor pedagogisch medewerkers BSO en 
managers.  De training ‘Betekenisvol werken in de BSO’ zit boordevol ideeën en praktische handvatten 
die je helpen om het betekenisvol werken concreet te maken, de kinderen te enthousiasmeren en een 
structuur in je activiteitenaanbod te realiseren die past bij jou en jouw BSO-locatie. 
Na een korte theoretische introductie ga je tijdens deze workshop vooral erváren op welke manier je de 
kinderen kunt betrekken. Vele spel- en werkvormen komen aan bod, waarvan je er ook een aantal op 
papier mee naar huis krijgt. Je kunt er de volgende dag meteen mee aan de slag!  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/betekenisvol-werken-in-de-bso-kinderparticipatie/ 
 

 

 

SOKS Leren schminken voor pedagogisch medewerkers. Pier K  
In deze workshop onderzoek je alle grime-materialen, leer je de belangrijkste spons- en 
penseeltechnieken en de techniek van krullen, lijnen, druppels en bloemen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/schminken-soks/ 
 

 

 

SOKS Speksteen leren bewerken voor Pedagogisch medewerkers Pier K  
In deze workshop leer je hoe je met kinderen aan de slag kunt met speksteen bewerken.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/soks-speksteen/ 

 

 
 

BHV 

BHV EHBO (EHBK) en Brand 
In het schooljaar 2020-2021 organiseert de SOPOH Academie opnieuw starters en herhalingscursussen 
voor Bedrijfs-Hulp-Verleners. Naast de basiscursus starten we met de Brand trainingen. In de tweede helft 
van het jaar staat de EHBO centraal. Je kunt kiezen uit verschillende startmomenten. 
https://sopohacademie.nl/trainingen-en-workshops/ehbo-bhv/ 
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Netwerken 

Directeuren:  https://sopohacademie.nl/leernetwerken/directeuren/ 

Gedrag: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/gedrag/ 

ICT: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/ict/ 

Hoogbegaafden en plusleerlingen: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/hoogbegaafden-en-plusleerlingen/ 

Intern begeleiders: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/intern-begeleiders/ 

Onderbouwd: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/onderbouwd/ 

Startende leerkrachten: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/starters/    

Talentfluisteraars: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/netwerk-talentenfluisteraars/ 

Vakleerkrachten: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/netwerk-vakleerkrachten/ 

Onderwijsassistenten: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/onderwijsassistenten/ 

Schoolcoaches: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/leernetwerk-schoolcoaches/ 

Netwerken in afwachting van netwerktrekker/expert: kleuteronderwijs | rekenen | motoriek. Je kunt je aanmelden als netwerkexpert bij de coördinator van 
de academie 

 

 

 
Webinars / online leren 
Op onderstaande pagina van de website vind je regelmatig verwijzingen naar veelal gratis webinars over uiteenlopende onderwerpen met een link naar de 
inschrijfpagina’s. Zeker de moeite waard om af en toe eens naar te kijken! 

https://sopohacademie.nl/webinars/ 
 

https://sopohacademie.nl/leernetwerken/directeuren/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/gedrag/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/ict/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/hoogbegaafden-en-plusleerlingen/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/intern-begeleiders/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/onderbouwd/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/starters/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/netwerk-talentenfluisteraars/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/netwerk-vakleerkrachten/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/onderwijsassistenten/
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/leernetwerk-schoolcoaches/
https://sopohacademie.nl/webinars/

