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Floreer! Dat zijn wij!  

Samen willen wij voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit.  

Binnen Floreer werken goed gekwalificeerde leerkrachten. Professionals die zich voortdurend willen ontwikkelen. Voor het verhogen van de kwaliteit van 

ons onderwijs is de kracht van de leerkracht een bepalende factor. Door met en van elkaar te leren, kunnen wij het beste van ons geven aan onze leerlingen. 

De Floreer Academie biedt jou als leerkracht de mogelijkheid om via leernetwerken, in-company trainingen, workshops en interessante sprekers je kennis 

en vaardigheden te vergroten.  

  



Hierbij het aanbod voor de Floreer academie in schooljaar 2022-2023. De academie is een platform voor individuele professionalisering van medewerkers en teamscholing. 

Onderwerpen die aan bod komen:  

• Digitale geletterdheid  

• Burgerschap 

• IKC  

• Didactisch coachen  

• Scheidingsbewustzijn 

• Doelgericht werken 

• Bewegend leren   

• Spelend leren 

• MR 

• Pedagogisch handelen 

• Meldcode  

• Effectieve didactiek 

• Opleiden in school 

• Rekenen 

• Burgerschap 

• Talent fluisteraar 

• IKC 

• Begrijpend lezen 

• NT2 onderwijs 

• EDI basis en verdieping 

• Pilates & Mindfulness 

• Creatieve workshops  

• Netwerken 

• TOS 

• Hoogbegaafdheid 

• BHV 

• Administratie 

• Personeelsvertegenwoordiging OR 

Hester Tibboel 
Coördinator Floreer academie 



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

 

 

Training/workshop/cursus/netwerk Leidende principes 

Breed aanbod 
What the mind: mindfulness training 

De Mindfulness training is een ervaringsgerichte training waarbij je leert door te doen. Je leert je aandacht te trainen en om 
opmerkzaam te zijn van de huidige ervaring. Hierdoor kun je stress en andere automatische reacties sneller opmerken en hier 
bewuster op reageren. Een mindfulness training is als het ware een conditietraining voor de geest.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/what-the-mind-mindfulness-training/ 
 

 

 
 
 

Meldcode Augeo  
De online cursus kan op elk moment gevolgd worden. Duur: 2 à 3 uur met toets en certificaat. 
Intern begeleiders: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/meldcode-intern-begeleiders-online-training/ 

Leerkrachten/onderwijsondersteunend personeel: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/meldcode-online-training/ 
 

 

 
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-2/ 
Herhaling: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/kanjertraining-herhaling-b-en-c-licentie/ 
 

 

 

Contactpersonen Opfriscursus 
De opfriscursus voor contactpersonen duurt 2 uur en haalt de theorie weer naar boven, oftewel ‘hoe zat het ook alweer?’ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/contactpersonen-opfriscursus/ 
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Contactpersonen casuïstiek/intervisie twee sessies 
Bernadette Hes is de externe vertrouwenspersoon van onze stichting. Zij verzorgt de trainingen en bijeenkomsten voor 
contactpersonen/interne vertrouwenspersonen van de scholen van SOPOH. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/contactpersonen-casuistiek-intervisie-optie-1-2/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/contactpersonen-casuistiek-intervisie-optie-2/ 

 

 

 

Marcel Schmeier Effectief omgaan met verschillen in de rekenles: sterke en zwakke rekenaars 
In deze cursus vertelt Marcel over het omgaan met verschillen in de rekenles. Wat zijn effectieve vormen van differentiatie? Hoe 
zien hoge verwachtingen eruit in de dagelijkse lespraktijk? Hoe ga je om met kinderen die moeite hebben met leren of juist 
moeiteloos de leerstof opnemen? Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je inzicht in het effectief omgaan met verschillen 
binnen het EDI-lesmodel. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/marcel-schmeier-effectief-rekenonderwijs-omgaan-met-verschillen-zwakke-en-sterke-rekenaars/ 
 

 

 

Marcel Schmeier effectief rekenonderwijs verhaal- en contextsommen 
Het onderwijzen van contextopgaven vraagt om een andere aanpak dan instructie over de rekenbewerkingen zoals optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hoe zorg je dat jouw leerlingen ook deze complexe contextopgaven goed maken? In deze 
cursus leer je welke vaardigheden nodig zijn voor het goed oplossen van verhaalsommen en maak je kennis met het Vierstapmodel 
als didactisch instrument om verhaalsommen mee te onderwijzen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/marcel-schmeier-effectief-rekenen-context-en-verhaalsommen/ 
 

 

 

Cloudwise Google certified educator level 1  
Tijdens de Google Educator Level 1 verdiep je je verder in de mogelijkheden van de veelgebruikte Google Apps, zodat je deze (nog) 
beter onder de knie krijgt. Daarnaast maak je kennis met andere handige Google Apps en ontdek je hoe je de geleerde 
vaardigheden direct toepast in de klas. Deze cursus wordt aangeboden volgens het ‘flipping the classroom’ model. De training 
wordt afgesloten met een examen waarmee je een certificaat kunt behalen waarmee je verder kunt naar level 2 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-google-educator-level-1-online/ 
 

 

 
 

Cloudwise Google certified educator level 2 
Alleen te volgen indien level 1 behaald 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-google-educator-level-2-online/ 
 

 

 

Cloudwise basistraining One Drive (Microsoft 365) 
Al je bestanden op één plek opslaan, bewerken, delen en samenwerken met anderen, dat klinkt goed! Ontdek dat werken in de 
Cloud handig kan zijn. Tijdens de training krijg je inzicht in de basismogelijkheden, zoals opslaan en samenwerken, zodat je na de 
training het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-basistraining-onedrive/ 
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Cloudwise basistraining Sharepoint (Microsoft 365) 
Veilig, eenvoudig en probleemloos samenwerken met het team? Sharepoint is de plek waar jij, je collega’s en leerlingen met elkaar 
digitaal in verbinding blijven. Tijdens de training leer je de basismogelijkheden van Sharepoint kennen en kun je vervolgens direct 
aan de slag gaan met het gebruik van deze applicatie. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-sharepoint/ 
 

 

 
 

Cloudwise iPads in de kleuterklas 
Je hebt iPads in de kleuterklas, maar weet niet goed hoe je deze kunt inzetten. Misschien zijn ze nieuw of liggen ze al een tijdje op 
de plank. Laat de iPads niet langer verstoffen! Ontdek hoe je iPads op een effectieve en waardevolle manier kunt gebruiken in jouw 
kleuterklas. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cloudwise-ipads-in-de-kleuterklas/ 

 

 

 

Google Drive 
Maak kennis met de cloudopslag van Google, de plek waar je je opdrachten, lesprogramma’s en andere documenten opslaat, 
beheert en deelt met anderen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/google-drive/ 

 

 

 

Google documenten 
Met Google Documenten kun je heel eenvoudig een document openen, bewerken, delen en bewaren. Dit geldt ook voor je Word 
documenten. Maar wat Google documenten bijzonder maakt, is de mogelijkheid om in real time samen te werken en feedback te 
geven aan een document dat je met iemand hebt gedeeld. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/google-documenten/ 

 

 

 

Google Classroom 

Een digitale schoolklas! Google Classroom is de alles-in-één oplossing voor lesgeven en leren. Ben je leerkracht en moet jij op 

school gebruik maken van Google Classroom? Dan kan dat best een uitdaging zijn. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/google-classroom/ 

 
 

 

 

Didactisch coachen voor leerkrachten 
Wil je leerlingen meer regie geven over hun leerroute en hen daarbij coachend begeleiden? Dan is de cursus Didactisch coachen 
van September Onderwijs iets voor jou! Tijdens de training ‘Didactisch coachen’ gaan docenten actief aan de slag met het opdoen 
van praktisch toepasbare kennis door middel van ervaringsleren en reflectie. Hierbij staat het thema ‘Didactisch coachen’ centraal. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/didactisch-coachen-voor-leerkrachten/ 
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Groep 3 t/m 8 leerlijnen, cruciale leerdoelen: goede planning 
Jouw groep is uniek maar lesmethoden zijn standaard. Wil jij ook meer uit lesmethoden halen om zo beter aan te sluiten bij de 
behoeften van jouw groep? 
In deze cursus leer je meer over de opbouw van de leerlijnen rekenen, begrijpend lezen en spelling en het werken met cruciale 
doelen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/werken-met-leerlijnen-cruciale-leerdoelen-groep-3-8/ 
 

 

 

Groep 1 & 2 leerlijnen, cruciale leerdoelen: goede planning 
Wil jij ook jouw tijd tijdens instructie en (spel)begeleiding zo goed mogelijk benutten om zoveel mogelijk rendement uit deze 
kostbare tijd te halen? Dan is het belangrijk dat je zo goed mogelijk aansluit in de zone van ontwikkeling van jouw kleuters. En dat is 
vaak niet zo gemakkelijk want in een kleuterklas is het niveau van actuele ontwikkeling voor elke kleuter anders, maar ook de 
behoefte in begeleiding en herhaling etc. 
Door meer te werken vanuit (cruciale) doelen in de zone van de naaste ontwikkeling en thema’s te plannen vanuit sub-domeinen en 
niet vanuit losse leerdoelen, leer je beter aan te sluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. De leerlijnen van rekenen, taal en 
motoriek staan hierbij centraal. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/werken-met-leerlijnen-cruciale-leerdoelen-groep-1-2/ 
 

 

 
 

Burgerschap 
Doelgroep: leerkrachten. Welke vaardigheden hebben jouw leerlingen nodig om goed te functioneren in onze huidige 
maatschappij? En hoe ga je om met burgerschap en diversiteit? De cursus ‘Burgerschap’ van September Onderwijs geeft je hiervoor 
praktische handvatten, waarmee je direct aan de slag kunt. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/septemberonderwijs-burgerschap-2/ 
 
 

 

 

Hoogbegaafde kinderen in de klas 
Hoogbegaafdheid blijft een begrip dat voor veel leerkrachten lastig is. Want wie is nu dat hoogbegaafde kind en welke begeleiding 
heeft hij nodig? Vaak wordt de slimme, gemotiveerde leerling met goede prestaties ten onrechte aangezien voor hoogbegaafd en 
wordt het onder presterende hoogbegaafde kind niet gezien.  
Juist omdat dit kind zich niet ‘gezien’ voelt, kunnen er problemen ontstaan. In de praktische workshops en trainingen van DNKRS 
krijgen leerkrachten meer inzicht in de kenmerken en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen en ontwikkelen ze 
vaardigheden om hen optimaal te begeleiden. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/hoogbegaafde-kinderen-in-de-klas/ 
 

 
 

 

Pilates 
Acht weken lang bewegen en ontspannen tijdens een uur Pilates 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/pilates/ 
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Bouwvaardigheidstraining 
De cursus ‘Bouwvaardigheid” is bedoeld voor onderwijsprofessionals die op hun school betrokken zijn bij het gebruik van Bouw!  
In de cursus wordt ingegaan op recente wetenschappelijke inzichten en inhoudelijke en praktische aspecten van het programma. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/bouwvaardigheidstraining/ 
 

 

 
 

Auris trainingen Taalontwikkelingsstoornissen TOS 
Via Auris kun je verschillende trainingen volgen om je kennis te vergroten op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen. 
Dit cursusaanbod is voor professionals die zich willen verdiepen in leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen 
die doof/slechthorend zijn. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/auris-individuele-cursussen-taalontwikkelingsstoornissen/ 
 

 

 

Bouwen aan Burgerschap 
Doelgroep: burgerschap coördinatoren, intern begeleiders en/of (adjunct)directeuren.  
Burgerschap is een complex begrip waar iedereen andere beelden bij heeft. Zolang die beelden niet gedeeld worden blijft 
Burgerschap vaak abstract en niet veel zeggend. In vier online sessies wordt ingegaan op Burgerschap, kennis en uitwisseling en 
koppeling met de eigen praktijk. Er wordt toegewerkt naar een passend plan (A4) voor elke deelnemende school. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/bouwen-aan-burgerschap/ 
 

 

 
 

Begrijpend lezen/close reading Tony van Dalen Expertis. Training close reading werken aan diep tekstbegrip. Het is een manier van 
leren omgaan met teksten. In het Nederlandse onderwijs staan bij begrijpend lezen vooral de strategieën centraal. Leerlingen 
vinden begrijpend lezen vaak niet leuk. Er is nu een aanpak die de tekst centraal zet i.p.v. de strategieën. Close Reading: een 
verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve 
manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, 
discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/begrijpend-lezen-close-reading-2/ 
 

 

 

Met Sprongen vooruit groep 1&2, 3&4, 5&6, 7&8. Cursus via het Menne Instituut op individuele basis. 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-individueel/ 
 

 

  
 

Vervolgcursus Met Sprongen vooruit groep 1&2, 3&4  

Cursus via het Menne Instituut op individuele basis. Heb je de basiscursus gevolgd en wil je meer dan kun je de vervolgcursus gaan 
doen. In de vervolgcursus komen nieuwe activiteiten aan de orde waarbij speciale aandacht is voor de juiste rekeninterventies. 
Allen beschikbaar voor gr. 1&2 en 3&4. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/vervolgcursus-met-sprongen-vooruit-rekenen-gr-12/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/vervolgcursus-met-sprongen-vooruit-rekenen-gr-34/ 
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Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC voor leerkrachten! 
Doelgroep: Leerkrachten/leraarondersteuners die werken op een school die IKC wordt of is. 
Je werkt op een school die Integraal Kind Centrum wordt of is. Wat biedt een IKC meer of anders dan een school? Wat is de 
meerwaarde voor kinderen en ouders? En wat biedt en vraagt een IKC van jou als leerkracht? Hoe kan een IKC bijdragen aan de 
integrale ontwikkeling van de kinderen? Waar liggen voor jou kansen en mogelijkheden? Welke invloed heb jij in een IKC? Maar 
vooral: hoe kan een IKC jouw werkplezier en ontwikkelkracht vergroten?  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/hoera-ik-werk-ga-werken-op-een-ikc-voor-leerkrachten-en-ondersteuners/ 
 
 

 
 

 
 

Talenten fluisteraar 
In schooljaar 2022-2023 organiseert Floreer opnieuw o.l.v. Luk Dewulf en Els Pronk een training kindertalentfluisteraar. Wat zijn 
jouw talenten en hoe kun je ze herkennen thuis en op het werk? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten 
helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? 
Na het volgen van deze trainingen herken je de talenten van o.a. jouw leerlingen gemakkelijker. Door een gerichtere aanpak, zullen 
jouw leerlingen beter functioneren en zich gelukkiger gaan voelen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/talenten-fluisteraar/ 

 

 

 

 

Basistraining Expliciete directe instructie (Blended Learning) Klaarr Onderwijsadvies 
Inzetten op de uitgangspunten en de vier technieken en de lesfases van EDI. Verdieping van alle lesfases en toepassingen. 
in combinatie met de eigen praktijk 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/basistraining-expliciete-directe-instructie-blended-learning/ 
 

 

 

Gevorderde training Expliciete directe instructie (Blended Learning) Klaarr Onderwijsadvies 
Samenvatting uitgangspunten, technieken en lesfasen van EDI. Een introductie op formatieve evaluatie: succescriteria, growth 
mindset en feedback geven. Verdiepingsslag formatieve evaluatie en de 10 principes van Rosenshine 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/gevorderde-training-expliciete-directe-instructie-blended-learning/ 
 

 

 

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. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/taakspel-3-t-m-8-2/ 
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Mentorenwerkplaats 
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-bijeenkomst-1-ook-voor-oplismentoren/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mentorenwerkplaats-bijeenkomst-2-ook-voor-oplismentoren/ 
 

 

 

De Trein van boos naar middel.  
Een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door mensen uit allerlei beroepsgroepen. Het is een gespreks-
methode 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.  
Groep 1 https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-eerste-startgroep-avond-2/ 
Groep 2 https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-tweede-startgroep-avond/ 
Groep 3 https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/trein-van-boos-naar-middel-derde-startgroep-middag/ 
 

 

 
 

Kanjertraining basis en herhaling B&C 
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-2/ 
Herhaling: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/kanjertraining-herhaling-b-en-c-licentie/ 

 
 

 

 

ParnasSys trainingen divers 
Voor administratief medewerkers, interne begeleiders en leerkrachten. 

https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/parnassys-trainingen-2022-2023/ 
 

 

 

Rijke leeromgeving groep 1-2 en eventueel 3 
Rijke leeromgeving – kinderen lerend laten spelen. Hoe doe je dat? Lerend spelen, het bieden van een beredeneerd aanbod, het 
kan alleen in een rijke leeromgeving waar kinderen uitgedaagd worden om te spelen en te ontdekken. Een rijke leeromgeving bouw 
je gaande het thema op, het liefst met de kinderen. Je kunt hiermee pas starten als de basis speelleeromgeving op orde is. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/rijke-leeromgeving/ 
 

 

 

Speel goed leer goed groep 3 en 2-3 
Veel leraren in groep 3 willen een nog betere aansluiting vinden bij de spelbehoefte en ontwikkeling van (jonge) leerlingen die 
instromen vanuit groep 2, met name de eerste helft van het schooljaar. Leraren in de combinatiegroep 2-3 worstelen veelal met de 
vraag welke aanpak voor alle kinderen zinvol is. Hoe doe je dit en wat vraagt dit van het klassenmanagement? 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/speel-goed-leer-goed-in-groep-3-en-2-3/ 
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De jongenscode 
Ons onderwijs is minder goed afgestemd op de leerbehoeften van jongens dan op die van meisjes. Jongens zijn beweeglijker, 
minder goed in taal en vertonen vaak ander gedrag dan meisjes. In de klas reageren we vaak op het gedrag dat we zien en niet op 
de biologie die er achter zit. Wat zijn de leervoorkeuren van jongens? Training door de auteur van het boek: De jongenscode 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/de-jongenscode/ 

 

 

 

MR-Start |  MR Effectief |MR Verdieping 
Drie verschillende MR cursussen voor personeel en ouders. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mr-start-voor-ouders-en-personeel/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mr-effectief-voor-ouders-en-personeel/ 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/mr-verdieping-voor-ouders-en-personeel/ 

 

 

 

Opleiding tot leescoördinator op school (cursus Open Boek 3.0) 
Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de school vorm te geven. In de cursus Open Boek leer je o.a. 
jeugdliteratuur kennen, de relatie tussen technisch lezen, begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een 
boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken én het motiveren van je teamleden. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/opleiding-tot-leescoordinator-cursus-open-boek-3-0/ 

 

 

 

Workshop aan de slag met boeken 
Dompel je onder in de wereld van boeken. Tijdens deze workshop op 14 september 2022 voor leerkrachten van groepen 1-8 maak 
je kennis met boeken, genre en jeugdliteratuur. En we delen vele boekentips met je. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/workshop-aan-de-slag-met-boeken/ 

 

 

 

Inspiratiemiddag voor iedereen met interesse in lezen en jeugdliteratuur 
Laat je inspireren door boeken en vergroot het leesplezier! De inspiratiemiddag is een middag met workshops vol informatie, tips 
en natuurlijk een bekende kinderboekenschrijver. Een mooie middag voor leerkrachten en leescoördinatoren om kennis over 
leesbevordering op te doen én om ervaringen met elkaar uit te wisselen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/inspiratiemiddag-voor-iedereen-met-interesse-in-lezen-en-jeugdliteratuur/ 
 
 

 

 

Bijscholing Open Boek 
Tijdens deze middag voor leescoördinatoren gaan we dieper in op een thema rondom boeken, de schoolbibliotheek en leesplezier. 
Ook hoor je de laatste trends en nieuws op het gebied van leesbevordering. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen en van elkaar te leren.. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/bijscholing-open-boek/ 
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Scheidingsbewust: omgaan met ouders en kinderen in scheiding 
Er is nog heel veel kennis nodig om als onderwijsorganisatie op de juiste manier om te gaan met kinderen en ouders die te maken 
hebben met het uiteen vallen van het kerngezin door een echtscheiding.  De training ScheidingsBewust® biedt leerkrachten kennis 
en vaardigheden in het omgaan met scheidende ouders en hun kinderen waardoor zij zekerder van hun zaak zijn, de juiste 
beslissingen kunnen nemen in hun omgang met scheidende ouders en een serieuze gesprekspartner kunnen zijn. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/scheidingsbewust-omgaan-met-ouders-en-kinderen-in-scheiding/ 
 

 

 

Nascholing NT2 voor primair onderwijs 
De gemeente Haarlemmer heeft steeds meer inwoners met een migratieachtergrond. Dat betekent dat het aantal anders- en 
meertalige leerlingen in het onderwijs ook groeit. Voor leerkrachten is het daarom belangrijk om goed te weten wat dat betekent 
voor hun handelen in de klas, zodat ook deze groep leerlingen goed bediend wordt. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/hva-nascholing-nt2-voor-primair-onderwijs/ 
 

 

 

 

Onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners 

Professionaliseringstraject rekenen voor de onderwijsassistent en leraarondersteuner (gr 3 t/m 8) Klaarr! Onderwijseducatie 
Wanneer onderwijsassistenten getraind zijn in welke specifieke interventies zij het beste kunnen inzetten, blijkt dat de 
leerresultaten van basisschoolleerlingen sterk vooruit gaan na een periode van gerichte interventies door de onderwijsassistenten. 
In twee bijeenkomsten wordt er gewerkt aan het onderwerp Rekeninstructie aan een kleine groep geven & 
Passende interventies om kinderen te ondersteunen. Daarnaast volg je een online training ‘Effectieve rekendidactiek voor de 
onderwijsassistent’. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/rekenen-didactiek-voor-de-onderwijsassistent-leerkrachtondersteuner/ 
  

 
 

 
 

Didactisch coachen voor onderwijsassistenten/leraarondersteuners 
Didactisch Coachen is hoge verwachtingen concreet maken met behulp van concrete feedback, de juiste vragen stellen en korte 
aanwijzingen geven Deze cursus is bestemd voor onderwijsassistenten/leraarondersteuners die willen leren hoe je didactisch 
coacht en feedback geeft op het proces van de leerling, maar ook inhoudelijk. Met als resultaat: Je maakt leerlingen zelfstandiger! 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/didactisch-coachen-voor-onderwijsassistenten/ 
                                                                                                

  

 
 
 

Associate degree Pedagogisch Educatief Professional Inholland 
Wil je doorgroeien in je functie, maar zie je er tegenop een hbo-opleiding van vier jaar te volgen? Werk je al een tijdje in de 
kinderopvang of het onderwijs en wil jij je specialiseren? Zoek je meer uitdaging op je werk? Dan is de Associate degree 
Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in deeltijd iets voor jou! Tijdens de Ad PEP word je in twee jaar tijd opgeleid tot 
pedagogisch en educatief professional. Je leert alles wat je moet weten om te werken met kinderen van 0 tot 12 jaar.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/ad-pep-associate-degree-pedagogisch-educatief-professional/ 
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Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC voor klasse- en onderwijsassistenten en PM-ers. 
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, klasse assistenten, onderwijsassistenten die werken op school die IKC wordt of is. 
Je werkt op een school die Integraal Kind Centrum wordt. Wat biedt een IKC meer of anders dan een school? Wat is de meerwaarde 
voor kinderen en ouders? En wat biedt en vraagt een IKC van jou als pedagogisch medewerker? Hoe kan een IKC bijdragen aan de 
integrale ontwikkeling van de kinderen? Waar liggen voor jou kansen en mogelijkheden? Welke invloed heb jij in een IKC? Maar 
vooral: hoe kan een IKC jouw werkplezier en ontwikkelkracht vergroten? 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/hoera-ik-werk-ga-werken-op-een-ikc-voor-pm-ers-2/ 
 

 

 

Begeleide netwerkbijeenkomsten door Klaarr onderwijsadvies 
Begrijpend lezen: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/netwerk-onderwijsassistenten-1/ 
Dynamische schooldag: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/netwerk-onderwijsassistenten-2-2/ 
Drie lesfases van EDI: https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/netwerk-onderwijsassistenten-3/ 
 

 

 

 

Administratief medewerkers 

ParnasSys trainingen divers  
Voor administratief medewerkers 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/parnassys-trainingen-2022-2023/ 
 

 

 

Kinderopvang Floreer pedagogisch medewerkers 
Hoera: ik werk (ga werken) op een IKC voor PM-ers, klasse- en onderwijsassistenten 
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, klasse assistenten, onderwijsassistenten die werken op school die IKC wordt of is. 
Je werkt op een school die Integraal Kind Centrum wordt. Wat biedt een IKC meer of anders dan een school? Wat is de meerwaarde 
voor kinderen en ouders? En wat biedt en vraagt een IKC van jou als pedagogisch medewerker? Hoe kan een IKC bijdragen aan de 
integrale ontwikkeling van de kinderen? Waar liggen voor jou kansen en mogelijkheden? Welke invloed heb jij in een IKC? Maar 
vooral: hoe kan een IKC jouw werkplezier en ontwikkelkracht vergroten? 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/hoera-ik-werk-ga-werken-op-een-ikc-voor-pm-ers-2/ 
 
 

 

 
 

Schminken 2.0 vervolgcursus 
Heb je de workshop Basis gevolgd en wil je een stapje verder met schminken? Dan ben je wederom bij Pier K aan het juiste adres! 
Bij deze workshop duiken we dieper in de technieken, zoals het gebruik van splitcake en plaatsing van het design en lijnwerk als 
dierenstrepen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/soks-schminken-2-0-vervolgcursus/ 
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Associate degree Pedagogisch Educatief Professional Inholland 
Wil je doorgroeien in je functie, maar zie je er tegenop een hbo-opleiding van vier jaar te volgen? Werk je al een tijdje in de 
kinderopvang of het onderwijs en wil jij je specialiseren? Zoek je meer uitdaging op je werk? Dan is de Associate degree 
Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in deeltijd iets voor jou! Tijdens de Ad PEP word je in twee jaar tijd opgeleid tot 
pedagogisch en educatief professional.  
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/ad-pep-associate-degree-pedagogisch-educatief-professional/ 
 

 

 

Beweegplezier vanaf 4 voor PM-ers 
Beweegplezier vanaf 4 is een training voor iedereen die werkt en beweegt met 4-12 jarigen. Plezier in bewegen is de rode draad. In 
deze training word je getraind in het ontwikkelen én uitvoeren van een uitdagend beweegaanbod voor 4-12 jarigen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/beweegplezier-vanaf-4/ 
 

 

 
 

Nascholing Nederlands 3F Kinderopvang 
Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over taalniveau 3F voor de mondelinge 
vaardigheden. 
Via Variva kun je een digitale les volgen en een toets maken. Eventueel kun je om vaardiger te worden een studieprogramma 
volgen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/online-nascholing-nederlands-3f-kinderopvang/ 
 

 

De magische wereld van de BSO 
Een praktische en inspirerende training gericht op het uitbreiden van de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in 
de BSO; binnen de context van betekenisvol werken. Zowel het handelen als de communicatie van pedagogisch medewerker sluiten 
aan bij de behoeften van de verschillende kinderen in de groep, de omgeving en de sociale context. De pedagogisch medewerker is 
in staat om observaties en ideeën voor activiteiten, vanuit een professionele grondhouding, om te zetten in een betekenisvol 
aanbod voor kinderen van 4- 14 jaar. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/de-magische-wereld-van-de-bso/ 

 

 

 
 

Knap lastig! Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte in de BSO online training 
Deze training is ontwikkeld met als doel pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de 
kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor kinderen die als lastig worden ervaren. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/knap-lastig-voor-pm-ers/ 
 

 

 

Training PVT in 2 dagen 
Als lid van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) overlegt u regelmatig met de bestuurder. Het is dan prettig om de rechten en plichten uit de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) te kennen. 

https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/training-personeelsvertegenwoordiging-ptv-kinderopvang/ 
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Leidinggevenden 

Bouwen aan Burgerschap 
Doelgroep: (adjunct)directeuren, burgerschap coördinatoren en/of intern begeleiders 
Burgerschap is een complex begrip waar iedereen andere beelden bij heeft. Zolang die beelden niet gedeeld worden blijft 
Burgerschap vaak abstract en niet veel zeggend. In vier online sessies wordt ingegaan op Burgerschap, kennis en uitwisseling en 
koppeling met de eigen praktijk. Er wordt toegewerkt naar een passend plan (A4) voor elke deelnemende school. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/bouwen-aan-burgerschap/ 
 

 

 

Trein van boos naar middel en Grenzen aan de school 
Inschrijven via het samenwerkingsverband 

 

Scheidingsbewust: omgaan met ouders en kinderen in scheiding 
Er is nog heel veel kennis nodig om als onderwijsorganisatie op de juiste manier om te gaan met kinderen en ouders die te maken 
hebben met het uiteen vallen van het kerngezin door een echtscheiding. En dit terwijl school juist voor deze kinderen een veilige en 
vertrouwde omgeving is met betrokken volwassenen die de vaardigheid in huis hebben om hen te kunnen helpen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/scheidingsbewust-omgaan-met-ouders-en-kinderen-in-scheiding/ 
 

 

 

 

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

Basiscursus Eerste Hulp bij Sportongevallen (alleen vakleerkrachten gym) 
De nadruk tijdens deze training, ligt op herkenning van sportletsel. 
Ervaring leert als de situatie wordt herkend, er minder angst is om te handelen. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/basiscursus-eerste-hulp-bij-sportongevallen-gym/ 
 

 

 

Trainingsaanbod HvA/Cursus bewegingsonderwijs voor 4- t/m 6-jarigen  
Ben je op zoek naar nieuwe inzichten op het gebied van lesgeven? Of wil je jezelf graag ontwikkelen in het begeleiden van 
motorisch leren bij jonge kinderen? Dan vind je in de cursus Bewegingsonderwijs voor 4- t/m 6-jarigen precies wat je zoekt. 
https://sopohacademie.nl/bijeenkomsten/cursus-bewegingsonderwijs-voor-4-t-m-6-jarigen/ 
 

 

 

 

BHV 

BHV EHBO (EHAK) en Brand 
In het schooljaar 2022-2023 organiseert de Floreer 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/ 

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

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

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

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

Kleuterleerkrachten: https://sopohacademie.nl/kleuteronderwijs/ 

Netwerken in afwachting van netwerktrekker/expert: | Rekenen/HB/NT2. Je kunt je aanmelden als netwerkexpert bij de coördinator van de academie 

NT2: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/nt2/ 

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

 

 
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-podcasts-lezingen/ 
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