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Coaching:
Strippenkaart voor coaching via skype
Strippenkaart voor persoonlijke coaching, incl. PPA van Thomas International
Begeleiding van intervisiegroepen
Diverse trajecten op maat voor startende leraren
Publicaties:
Een Sterke Start – 101 tips voor startende leraren
Werkboek Intervisie in het Onderwijs (www.sterkeaap.nl)
Help! Ik sta voor de klas – verhalen en tips voor leraren PO (www.sterkeaap.nl)
Handboek voor startende leraren (gratis download)
Pas voor de Klas – scheurkalender voor startende leraren (Pica 2015-2016)
Startende leraren op jouw school – artikel (JWS november 2015)
Feestboek – verhalen uit het onderwijs (2018)
2019: “Invallen in het VO” en “Jippie! Ik sta voor de Klas” - tips voor leraren VO
2019: “Eerste hulp bij moeilijke klassen” (werktitel) – boek in de maak bij Bazalt
Online lessen op www.sterkeaap.nl:
Start je les GOOD (gratis)
Solliciteren in het onderwijs (gratis)
Invallen in het PO – gevalideerd door Registerleraar
De 7 geheimen van Anouk!

Pilot:
Lesgeven vanuit je hart (1 dag; de eerste 3 pilots vanaf september 2019 zijn
gratis)
Een nieuwe workshop, die ik in het nieuwe schooljaar wil gaan geven met Maarten Stoffers.
Het is de bedoeling dat we de knelpunten gaan oplossen waar men in het onderwijs tegenaan
loopt. Maarten en ik hebben bedacht dat dit de volgende knelpunten zouden kunnen zijn:
* Te hoge werkdruk
* Te veel verantwoordelijkheden
* Problemen bij het anticiperen op leerlingenbehoeften
* Onrealistische verwachtingen van ouders
* Te weinig begrip voor de dagelijkse werkelijkheid bij besturen en leidinggevenden
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Workshops:
Een Sterke Start voor de klas (1 dagdeel)
Alles wat een startende leraar moet weten, kunnen en doen om goed voorbereid te starten
met een eigen klas. Lokaal, ouders, lesgeven, orde houden en timemanagement.
Sterk voor de klas (2 dagen)
Orde houden, klassenmanagement en organisatie. In deze twee dagen krijg je voldoende
zelfvertrouwen, tools en informatie om zelfverzekerd voor en in de klas te staan.
Samen met Marijke van Bemmel*, trainingsacteur.
Invallen met Energie (alleen PO) (1 dagdeel)
Invallen is leuk, mits je weet hoe je je goed voorbereidt, wat je mee moet nemen, en hoe je
tijdens alle mogelijke onvoorziene omstandigheden een sterke invaller kunt blijven. Dat alles
leer je in deze workshop.
Energizers in de Klas (1 dagdeel)
Drie uur lang lol, activerende werkvormen, energizers, gekke spelletjes en vooral: hoe je die
kunt inpassen in je methodes, je lesdag en hoe je je leerlingen er in meekrijgt!
Masterclass Gedrag in de klas (1 dagdeel)
Je krijgt informatie over de meest voorkomende gedragsproblemen en –stoornissen.
Daarnaast leer je ook vooral hoe je om kunt gaan met leerlingen die moeilijk gedrag vertonen,
of ze nu een “label” hebben of niet.
Samen met Ronith Dermout Cramer – Root*, orthopedagoge.
Sterk Orde Houden (1 dagdeel)
Laten we eerlijk zijn: in sommige klassen is het houden van orde een ingewikkelde klus. In
deze workshop leer je een aantal technieken uit “Teach like a Champion” waarmee het
houden van orde een stuk makkelijker is.
Omgaan met Lastig Gedrag in de Klas (1 dagdeel)
Brutale en onbeschofte reacties, niet luisteren, gooien met spullen, agressieve reacties,
moeilijk stil kunnen zitten, afwerend reageren, altijd ruzie, niet te motiveren… zomaar wat
acties in een doodnormale klas. Hoe reageer jij daar op? En hebben jouw reacties het
gewenste effect? In deze training krijg je de kans om al jouw mogelijke reacties te oefenen met
een trainingsacteur.
Samen met Marijke van Bemmel*, trainingsacteur.
Een Sterke Instructie in de Klas (1 dagdeel)
Een goede les geven… een les die boeiend is en waar de leerlingen datgene leren wat ze
moeten leren. Een andere manier om te differentiëren in de klas. Gebaseerd op Expliciete
Directe Instructie, zodat alle leerlingen mee kunnen komen met de les.
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Prettig Praten met Ouders ( 1 of 2 dagdelen)
Met de meeste ouders is het makkelijk communiceren. Tussendoor-contact, ouderavonden,
10-minutengesprekken… het gaat als vanzelf. Maar het gebeurt ook wel eens dat je als leraar
met je mond vol tanden staat tegenover een mondige, boze of zelfs onbeschofte ouder. Hoe
reageer je dan? In deze workshop staat het oefenen in de praktijk voorop, maar er wordt ook
aandacht besteed aan de theorie rond communicatie en reflectie.
Samen met Leonie van Dijk*, trainingsacteur.
Teach Like a Champion (1 of 2 dagdelen)
In deze workshop maak je kennis met de technieken uit “Teach like a Champion” van Doug
Lemov. Je leert hoe je het boek kunt gebruiken, we oefenen een aantal technieken en je kiest
zelf technieken uit om te gaan toepassen in de klas.
Sterk Lesgeven
Hoe motiveer je leerlingen? Hoe geef je een les waar alle leerlingen actief aan meedoen? Hoe
zorg je ervoor dat jouw leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen
leerproces? In deze workshop leer je hoe je dat voor elkaar kunt krijgen, gebaseerd op de
nieuwste inzichten van expliciete directe instructie.
Daarnaast ontwikkel ik ook workshops op maat, waar bovenstaande componenten in
voorkomen. Inhoud en duur worden in overleg vastgesteld. Ik baseer mijn prijs
vervolgens op basis van reisafstand, inhoud en aantal uren.
Prijzen:
Ieder dagdeel kost € 1195,- incl. reiskosten en BTW. Een 2e dagdeel = 20% korting.
De workshops met een “tweede vrouw of man*” hebben afwijkende prijzen, die in overleg
worden vastgesteld.
De prijs van persoonlijke coaching bedraagt € 160,- per sessie (van 1,5 – 2 uur) incl.
reiskosten (tot 60 km), tussendoor-contact en is excl. BTW. De 10e sessie is gratis.
De prijs van coaching via skype bedraagt € 60,- per sessie (van 1 – 1,5 uur) excl. BTW. De
10e sessie is ook gratis.
Een assessment (PPA van Thomas International) kost € 330,- p.p. inclusief nagesprek
(van 1,5 – 2 uur) incl. reiskosten en BTW. In dit assessment worden de volgende
onderzoeken gedaan (online, max. 10 minuten):
- Hoe men naar zijn/ haar eigen werk kijkt;
- Wat de sterke en zwakke punten op het werk zijn;
- Welke communicatiestijl gehanteerd wordt;
- De invloed van druk(te) en stress op het functioneren;
- Wat de werknemer motiveert.
Dit assessment kan ook gebruikt worden om een geheel team te analyseren, te
“resetten” of samen te stellen.
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