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Beste schooldirecteur, leerkracht of andere geïnteresseerde, 
 
Voor u ligt de brochure met het trainingsaanbod van Lestijd Onderwijsadvies. Wij zijn een 
relatief jong en dynamisch team van trainers, coaches en adviseurs. Ter kennismaking kunt u 
eerst lezen wat ons onderscheidt van de grote bureaus en welke personen deel uit maken van 
ons team. Daarna vindt u ons trainingsaanbod uitvoerig beschreven. Laat u inspireren! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Michel Verdoorn 

 
Een training bij Lestijd Onderwijsadvies… 
 
… heeft een goede theoretische basis. 

De trainers zijn door hun opleiding en specialisatie uiterst deskundig op hun onderwerp. 

Alleen die theorieën, waarvoor voldoende wetenschappelijke basis bestaat, worden bij Lestijd 

Onderwijsadvies gebruikt bij de ontwikkeling van de trainingen. 

 

… is ècht praktisch. 

Alle trainers hebben ruime ervaring als docent of leerkracht. De kennis die zij overdragen 

hebben zij ook zelf praktisch eigen gemaakt. Daardoor kunnen zij elke training met veel 

praktijkvoorbeelden ondersteunen. Ook worden er veel werkvormen gebruikt om theorie 

tijdens een training al praktisch te ervaren. 

 

… is gericht op het beter benutten van de lestijd. 

Elke leerkracht heeft het al druk genoeg. Daarom draagt elke training van Lestijd 

Onderwijsadvies bij aan het verhogen van de didactische efficiëntie. Bovendien zal het 

geleerde snel toepasbaar zijn in de praktijk en zal de cursist op korte termijn resultaat ervaren.  

 

… is aantrekkelijk geprijsd. 

Lestijd Onderwijsadvies is een kleine, dynamische organisatie met lage overheadkosten. 

Daardoor kunnen trainingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen aangeboden worden.  

 

 

Training / begeleiding op maat 
 

Deze brochure geeft informatie over de kant-en-klare didactische trainingen van Lestijd 

Onderwijsadvies. Daarnaast bieden wij ook training en/of begeleiding op maat en advies aan 

directies en besturen. Ook bieden wij trainingen en advies m.b.t. organisatorische efficiëntie. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.lestijd.nl Wij bespreken graag 

vrijblijvend de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Michel Verdoorn: mverdoorn@lestijd.nl 

of tel. 0648618277.  



Maak kennis met onze trainers 
  

Michel Verdoorn 

Michel Verdoorn is de initiator van Lestijd Onderwijs-

advies. Hij is trainer, adviseur en ontwikkelaar van 

vernieuwende onderwijsconcepten.  

Dankzij zijn ruime ervaring als leerkracht zijn zijn 

trainingen heel concreet, terwijl hij dankzij de master-

opleiding Leren & Innoveren en ervaring als trainer goed 

in staat is om wetenschappelijke kennis helder uit te 

leggen en naar de praktijk te vertalen. Dit blijkt ook uit de 

positieve reacties van de leerkrachten en docenten die 

eerder een training bij hem volgden. 

 

Trainingen: Motiveren van leerlingen - Effectieve feedback - De willekeur van trends - Klaar 

voor de start. 

 

Marieke Hammer 

Vanaf 1999 is Marieke werkzaam geweest in het 

basisonderwijs. Met veel plezier heeft zij gewerkt als 

groepsleerkracht, later als bouwcoördinator, locatieleider 

en adjunct-directeur. Sinds 2007 heeft zij zichzelf 

bekwaamd in gesprekstechnieken, versterken van 

groepsdynamiek en begeleiden van veranderprocessen. In 

2014 werd ze gecertificeerd Jump Movement Professional. 

Zij heeft veel ervaring met het begeleiden en coachen van 

kinderen, ouders en leerkrachten, zowel in haar 

onderwijsverleden als in haar praktijk voor Counseling en 

Coaching.  

 

Trainingen: Jump Movement - Klaar voor de start. 

 

 

Ruud Wessels 

Ruud Wessels is een trainer die gebruik maakt van zijn 

ruime ervaring als docent, theatermaker en rollenspel-

acteur in trainingen. Bij zijn trainingen kunt u niet 

achterover zitten en kennis tot u nemen. Door 

verschillende theaterwerkvormen zal u geconfronteerd 

worden met uw eigen opvattingen en houding naar 

leerlingen. Sinds 1999 verzorgt Ruud Wessels trainingen 

voor (beginnende) docenten om ze inzicht te geven in 

processen die te maken hebben met ordeproblemen, 

status en macht. 

 

Trainingen: Spelen met status - Klaar voor de start. 



 

 

Motiveren van leerlingen 
 

De invloed van leerkrachten op de motivatie van leerlingen is (vaak onbewust) heel groot. 

Met deze training kunt u leren om die invloed bewust en effectief te gebruiken. Het ultieme 

doel is ‘autonome motivatie’. Leerlingen leren dan vanuit eigen motivatie. Dat is heel 

waardevol, want het verhoogt aantoonbaar het leerrendement en zorgt voor een prettig 

leerklimaat. 

 

Voor wie? 

Deze training is voor leerkrachten van basis- en 

middelbare scholen. De training is geschikt als 

studiedag met het hele team, maar kan ook 

geboekt worden als cursus met open 

inschrijving door schoolbesturen en samenwer-

kingsverbanden. 

 

Inhoud  

Uitgangspunt is de zelfdeterminatietheorie van 

Deci & Ryan. Dit is één van de meest invloed-

rijke theorieën over motivatie. Het is geba-

seerd op wetenschappelijk onderzoek en 

beproefd in de praktijk.  

Volgens deze theorie zijn er meerdere vormen 

van motivatie en is een ontwikkeling van 

externe naar autonome vormen van motivatie 

te stimuleren.  

Met deze training leert men de verschillende 

vormen van motivatie te herkennen en het 

ontwikkelingsproces te stimuleren, zodat 

leerlingen autonoom gemotiveerd raken. 

Er wordt diep ingegaan op de theorie en 

vertaling ervan naar de praktijk. Ook worden 

cursisten begeleid bij het toepassen van de 

theorie in de eigen praktijk. 

 

Opzet  

Vooraf aan de bijeenkomst 

De deelnemers beschrijven een casus over een 

leerling uit hun eigen praktijk die ze lastig te 

motiveren vinden en sturen die toe. 

 

Tijdens de bijeenkomst 

Op een interactieve manier vindt een theore-

tische verdieping plaats. Vervolgens wordt 

autonomie ondersteunende communicatie met 

verschillende werkvormen geoefend. Daarna 

wordt die theorie vertaald naar de praktijk aan 

de hand van casussen die door de deelnemers 

ingebracht zijn. Ten slotte wordt besproken hoe 

u het oefenen in uw eigen praktijk kunt 

vormgeven. De bijeenkomst duurt 4 ½ uur. 

 

Na de bijeenkomst 

Cursisten leren verder in de eigen praktijk en 

krijgen daarvoor ondersteunende materialen en 

begeleiding op afstand. Voor die begeleiding op 

afstand wordt aanbevolen om binnen het team 

een leerteam/ stuurgroep te vormen die het 

contact met de trainer onderhoudt. De 

begeleiding op afstand bevat twee skype-

groepsgesprekken en contact per mail. 

 

Kosten 

De totale kosten zijn € 795,- exclusief BTW en 

reiskosten. Locatie en eventuele catering regelt 

u zelf. Het vervolgtraject is inbegrepen. 

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Michel 

Verdoorn. U kunt bij hem terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  mverdoorn@lestijd.nl  

Telefoon: 0648618277 

 

 
 

 



Spelen met status 
 

Vindt u het lastig om een houding te vinden naar puberale leerlingen? Om een goede band 

op te bouwen met groepen leerlingen? Hoe gaat u om met gezagsondermijnende acties? 

Spelen met status is de oplossing. U kunt dit leren in deze energieke en confronterende 

training.  

 

Voor wie? 

Deze training is voor leerkrachten/ docenten die 

werken met pubers in PO en VO. Het reikt 

beginnende docenten handvatten aan, die hen 

helpen bewuster om te gaan met de interactie 

met een groep leerlingen. Ook docenten die 

later in hun carrière het contact met leerlingen 

wat kwijtraken, blijken baat te hebben bij deze 

training. 

 

De training is vooral geschikt als cursus met 

open inschrijving, georganiseerd door grote 

scholen, schoolbesturen en samenwerkings-

verbanden. Het kan ook geboekt worden als 

studiedag voor teams van een school. 

 

Inhoud van de training 

De aandacht vestigen op status(-verschillen) 

wordt bij volwassenen doorgaans als ‘niet 

netjes’ beschouwd. Het verschijnsel speelt bij 

pubers echter een grote rol. Veel startende 

docenten worstelen met hun nieuw verworven 

status in relatie tot de leerlingen. 

 

De trainer definieert status als: ‘de mate van 

vrijheid om in een bepaalde ruimte te zijn wie u 

wilt zijn en te doen wat u wilt doen.’ Een docent 

die zich vrij voelt voor de klas kan zijn aandacht 

op de inhoud van het vak en het leerproces van 

de leerling richten.  

 

De meeste werkvormen in deze training zijn 

ontleend aan de theaterpraktijk. Hiermee wordt 

u geconfronteerd met uw eigen manier van 

interacteren met leerlingen en zult u ook 

alternatieve manieren ervaren. 

 

 

 

 

 

 

Opzet 

De cursus beslaat 5 sessies van elk twee uur. De 

eerste vier cursussen volgen kort op elkaar, de 

vijfde bijeenkomst is een ‘terugkom’-

bijeenkomst.  
 

Bijeenkomst 1 Aandacht  

Hoe vangt u de aandacht van een groep, wat 

maakt dat leerlingen hun aandacht op u 

vestigen? 
 

Bijeenkomst 2 Status 

Wat doet u met ‘status-aanvallen’? Kun u uw 

doel bereiken door een lage status in te nemen? 
 

Bijeenkomst 3 Belangentegenstelling 

De leerlingen willen iets anders dan u als docent 

wilt. Hoe kunt u status inzetten bij 

belangentegenstellingen? 
 

Bijeenkomst 4 Sfeer 

De sfeer in de klas is gebaat bij het speels 

oplossen van statusgeschillen. Hoe houdt u het 

als docent speels en wanneer doet u dit niet 

meer? 
 

Bijeenkomst 5 Borgen 

Wat zijn de ervaringen geweest? Wat heeft 

toegepast en hoe werkte dat? Wat is uw 

volgende stap? 

 

Kosten 

De totale kosten zijn € 1.995,- exclusief BTW en 

reiskosten. 

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Ruud 

Wessels. U kunt bij hem terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  rwessels@lestijd.nl  

Tel.: 06 55 10 70 51 

  



Jump Movement 
 

Gaan veranderingen met het team moeizaam? Worden veranderingen te weinig verankerd 

en lijkt het daarmee vaak verspilde moeite? Met de Jump Movement gespreksmethode 

kunt u echte stappen zetten. Sprongen zelfs! Er ontstaat een dynamiek die blijvend is. De 

methode is toe te passen op ieder organisatievraagstuk; klein of groot. Al meer dan 60.000 

mensen wereldwijd gingen u voor. 

 

Voor wie? 

Voor scholen in het PO en VO die een 

veranderingsproces met het gehele team willen 

ondergaan, waarbij ontwikkeling van elk 

individu nodig is. 

 

Inhoud 

Jump Movement is een eenvoudige manier om 

met anderen in gesprek te gaan. Samen komt u 

in beweging om het veranderdoel of de ambitie 

van de school te bereiken. Het gesprek (één 

teamsessie) bestaat uit 7 stappen. Deze stappen 

laten ieder individu binnen het team  

beslissingen nemen over dat wat zij gaan doen 

of laten om het gezamenlijke doel te bereiken. 

Deze persoonlijke doelen worden in een 

volgend gesprek geëvalueerd en bijgesteld. 

Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en 

motivatie van personen en maakt hen 

persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun 

eigen ontwikkeling. Dat maakt deze 

gesprekstechniek uitermate geschikt voor het 

onderwijs. 

 

Opzet 

De voorbereiding: 

Doel bepalen: voordat we met het team aan de 

slag gaan met een Jump programma, gaan we 

eerst met de schoolleiding aan tafel om de 

doelstelling van het traject te formuleren. Dit 

doel is van groot belang voor het programma.  

 

Jump Movement Groepsgesprek:  

Het gesprek vindt plaats met het hele team, 

waarbij zowel in kleinere groepen als met het 

gehele team wordt gecommuniceerd. Deze 

teambijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.  

 

 

Evaluatie 

Er vindt altijd een evaluatiegesprek plaats met 

de schoolleiding. 

 

Vervolg 

Indien gewenst kan er na het eerste 

groepsgesprek een langer traject met meerdere 

bijeenkomsten worden gestart. Tijdens dit 

traject kunnen eventueel ook mensen uit uw 

eigen team leren hoe ze de methode zelfstandig 

kunnen inzetten en beschikbaar maken voor 

duurzaam gebruik binnen uw school. Deze 

mensen zullen een aparte Jumpstarterstraining 

volgen en krijgen tijdens het traject een 

begeleidende rol onder toezicht van de trainer. 

 

Kosten 

Eén Jump Movement groepsgesprek: € 465,-*.  

Traject van vier Jump Movement groeps-

gesprekken: € 1.595*.  

De kosten voor de Jumpstarterstraining zijn 

afhankelijk van het aantal deelnemers en het 

gekozen traject. Hiervoor wordt een offerte op 

maat gemaakt. 
 

*Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. 

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Marieke 

Hammer. U kunt bij haar terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  mhammer@lestijd.nl  

Tel.: 06- 12049634

  



Klaar voor de start  
 

Een kwart van de startende leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Dat is jammer 

want startende leraren zijn meestal heel enthousiast en vol met ideeën. Ze hebben daarom 

intensieve begeleiding en scholing nodig. Met ‘Klaar voor de start’ zal de uitstroom 

aanzienlijk verminderen. 

 

Voor wie? 

Deze training is voor startende leerkrachten/ 

docenten die werken in het VO. Om het als 

interne training mogelijk te maken kan dit het 

beste gefaciliteerd worden door grote scholen, 

schoolbesturen of samenwerkingsverbanden.  

 

Inhoud van de training 

Deze intensieve training bestaat uit vijf hele 

dagen. Het is ontworpen op basis van 

onderzoek naar de knelpunten die startende 

docenten ervaren.  

 

Alle trainers van Lestijd Onderwijsadvies zijn bij 

de voorbereiding en uitvoering betrokken. Zo 

zijn ‘Spelen met status’ en ‘Jump Movement’ 

een onderdeel van elke dag (zie omschrijving 

eerder in deze brochure). Michel Verdoorn 

verzorgt de inhoudelijke verdieping m.b.t. 

didactiek, pedagogiek en klassenmanagement. 

Hij is ook de gastheer voor de gehele dag. 

 

Opzet 

De cursus beslaat 5 hele dagen. De opbouw van 

elke dag is: 

9.30   - 11.30 uur Spelen met status 

11.30 - 12.30 uur Inhoudelijke verdieping 

12.30 - 13.15 uur Lunchpauze 

13.15 - 15.15 uur Inhoudelijke verdieping 

15.15 - 15.30 uur Pauze 

15.30 - 17.00 uur Jump Movement sessie 

 

De onderwerpen die bij ‘Spelen met status’ aan 

bod komen kunt u eerder in deze brochure 

lezen.  

 

De inhoudelijke verdieping is als volgt 

opgebouwd:  
 

Dag 1 

Professionele leergemeenschap, begeleiding op 

school en time- management. 

Introductie op ‘Leerlingen motiveren’: Sociale 

verbondenheid en het bieden structuur. 

 

Dag 2 

Vervolg op ‘Leerlingen motiveren’: Gevoel van 

autonomie vergroten en lastig te motiveren 

leerlingen bespreken a.d.h.v. zelf ingebrachte 

casussen. 

 

Dag 3 

Omgaan met verschillen tussen leerlingen, 

directe instructie en coöperatief leren. 

 

Dag 4 

Feedback als didactisch instrument. 

 

Dag 5 

Inhoud wordt bepaald op basis van leer-

behoefte n.a.v. de eerste vier dagen. 

 

Kosten 

De totale kosten zijn € 6.795,- exclusief BTW en 

reiskosten. Locatie en eventuele catering regelt 

u zelf. 

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Ruud 

Wessels, Michel Verdoorn en Marieke Hammer. 

U kunt bij Michel Verdoorn terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  mverdoorn@lestijd.nl  

Tel.: 06 48618277  

 

  



Effectieve feedback 
 

Feedback van leerkrachten aan leerlingen is een van de sterkste middelen om invloed uit te 

oefenen op het leerrendement, maar dit middel kan zowel een sterke positieve als 

negatieve invloed hebben op het leren. Een leerkracht kan zijn vaardigheden in het geven 

van feedback verbeteren om daarmee een positieve invloed op het leren te bereiken. De 

leerkracht zal daarvoor specifieke didactische vaardigheden aan moeten leren en zich 

moeten verdiepen in de theorie. Daarvoor is een intensieve training nodig. Deze training 

biedt u dat. 

 

Voor wie? 

Deze training is voor leerkrachten van basis- en 

middelbare scholen. De training is geschikt als 

studiedag, maar kan ook geboekt worden als 

cursus met open inschrijving door schoolbestu-

ren en samenwerkingsverbanden. 

 

Inhoud  

Effectieve feedback tijdens de verwerking kan 

alleen gegeven worden als de instructie aan 

bepaalde voorwaarden voldoet. Dit kan 

betekenen dat leerkrachten de instructie 

anders moeten vormgeven.  

Vervolgens is het van belang dat feedback zich 

beperkt tot het behalen van het leerdoel van de 

les. Dit roept vragen op bij leerkrachten als: 

‘mag ik dan geen feedback geven over iemands 

schrijfhouding of gedrag tijdens bijvoorbeeld 

een rekenles?’  of ‘hoe zit dat als er meerdere 

leerdoelen zijn per les?’ Tijdens deze training zal 

dit duidelijk worden. 

Feedback wordt meestal te eenzijdig op 

taakniveau gegeven en zou evenveel op zowel 

procesniveau als zelfregulatieniveau gegeven 

moeten worden. Wat deze niveaus betekenen 

en hoe je daar meer aandacht aan kunt 

besteden wordt tijdens deze cursus uitgebreid 

besproken en geoefend. 

Verder komen aan bod: feed-up en feed-

forward als aanvulling op feedback, timing van 

feedback en natuurlijk ook de inhoud van 

feedback. 

Opzet  

De training bestaat uit drie bijeenkomsten 

verspreid over ongeveer een jaar. De eerste 

bijeenkomst duurt 3 uur. De volgende twee 

duren elk 2 uur.  

Op een interactieve manier vindt een theore-

tische verdieping plaats. Tijdens deze verdie-

ping wordt ook veel geoefend met behulp van 

verschillende werkvormen. Ten slotte wordt 

elke bijeenkomst besproken hoe u het leer-

proces in uw eigen praktijk kunt vormgeven.  

 

Kosten 

De totale kosten zijn € 1.295,- exclusief BTW en 

reiskosten. Locatie en eventuele catering regelt 

u zelf.  

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Michel 

Verdoorn. U kunt bij hem terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  mverdoorn@lestijd.nl  

Telefoon: 0648618277 

 

 
 

 



 

De willekeur van trends 
 

Nieuwe ideeën en onderwijsconcepten worden vaak zo populair via de media verspreid dat 

de ontwikkelingen op scholen trendgevoelig lijken te zijn. Het aanbod is bovendien zo groot 

dat het lastig is om alles uitvoerig te vergelijken en gefundeerde keuzes te maken. Na deze 

training zult u daar wel toe in staat zijn.  

 

Voor wie? 

Deze training is voor directieleden en 

leerkrachten van basisscholen. De training is 

geschikt als studiedag met het team, maar kan 

ook geboekt worden als cursus met open 

inschrijving door schoolbesturen en samenwer-

kingsverbanden. 

 

Inhoud  

Meerdere ideeën en onderwijsconcepten wor-

den in kaart gebracht. U krijgt niet een keuze-

menu aangeboden. Elk concept wordt binnen 

één groot kader geplaatst. Daarmee wordt hel-

der hoe ze zich tot elkaar verhouden. Bovendien 

worden er dwarsverbanden gelegd (overeen-

komsten en verschillen). Hierdoor zult u de 

essentie van elk concept begrijpen.  

 

Voor het maken van gefundeerde keuzes is niet 

alleen dit begrip nodig. De trainer laat zien hoe 

u de principes van ontwerpgericht onderzoek 

kunt vertalen naar uw eigen praktijk om zo de 

onderwijsontwikkeling op uw school beter vorm 

te geven. 

 

Aan bod komen:  

� Ontwerpgericht onderzoek  

� Handelingsgericht werken  

� Zichtbaar leren  

� 21st century skills 

� Zelfdeterminatietheorie  

� Teach like a champion  

� Directe instructie versus ontdekkend leren 

� Differentiëren of variëren 

� Leerstijlen, meervoudige intelligenties en 

beelddenken 

De trainer besteedt ook aandacht aan de 

wetenschappelijke basis en praktische haal-

baarheid van de concepten. 

 

Opzet  

Vooraf aan de bijeenkomst 

De deelnemers vullen vooraf een vragenlijst in 

over de onderwijsbehoefte op hun school en 

nemen die mee naar de bijeenkomst. 

 

Tijdens de bijeenkomst 

Op een interactieve manier vindt een theore-

tische verdieping plaats. Vervolgens wordt die 

theorie vertaald naar de praktijk van de deel-

nemers. De bijeenkomst duurt 4 uur. 

 

Kosten 

De totale kosten zijn € 795,- exclusief BTW en 

reiskosten. Locatie en eventuele catering regelt 

u zelf. 

 

Boeken / meer informatie 

Deze training wordt gegeven door Michel 

Verdoorn. U kunt bij hem terecht voor meer 

informatie en/of het boeken van deze training.  

 

Mail:  mverdoorn@lestijd.nl  

Telefoon: 0648618277 

 

 
 

 


