
     

Een slimme leerling 
komt er vanzelf?
KOC Diensten verzorgt één of meerdere bijeenkom-
sten over Hoogbegaafdheid rond de thema’s:
 
• Hoogbegaafdheid, wat is het eigenlijk?
• Signalering hoogbegaafde leerlingen
• Effectieve inzet beschikbare hulpmiddelen
• Vormgeving beleid
• Begeleiding leerlingen binnen en buiten de klas
• Onderwijs in een Plusklas
• Oriëntatie op Digitaal Handelingsprotocol begaafd-

heid (DHH) als richtinggevend voor het handelen

 

KOC Diensten wil ondersteuning bieden aan iedereen die betrokken is bij het chris-
telijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit doen we bij de afdeling ‘Scholen’ 
in de vorm van onderwijsadvies, leerlingbegeleiding en (na)scholing. Onze afdeling 
‘Jeugd en gezin’ is juist gericht op de thuissituatie. Zij biedt ondersteuning aan ou-
ders, kinderen en jongeren bij vragen, zorgen, problemen of zelfs nood. Het geheel 
doordenken we vanuit de eigen identiteit, in nauwe samenwerking met de VBSO.

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Ringaanpak: 
veerkracht in je groep
Wordt er gepest in de groep? Is de sfeer om te snijden? 
Alle kinderen lijden hieronder! De Ringaanpak is een 
route naar de oplossing. Met z’n allen kom je verder!

Zicht op de 
rekenontwikkeling
Wat kan het rekenzwakke kind in uw klas wel? 
Waar zit het rekenprobleem eigenlijk? Een 
RD4-onderzoek toont de hiaten aan. Zo sluiten 
uw lessen weer aan op het goede rekenniveau.

Wilt u meer weten over onze diensten, ga dan naar www.kocdiensten.nu

Zelfinzicht als sleutel 
voor beter contact (PCM)
Wilt u makkelijker contact maken met de leer-
lingen? Het (her)kennen van behoeften en om-
gaan met voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag 
maakt dit mogelijk. Het gaat om zelfinzicht en 
verschillen tussen mensen begrijpen. Het Process 
Communication Model (PCM) is een gereedschap 
om communicatie te verbeteren.

Opstapje naar de basisschool
Wilt u uw 2-3 jarige peuter thuis stimuleren in 
de ontwikkeling? Het gezinsgerichte programma 
Opstapje zet de ouders zelf in hun kracht. Laag-
drempelig en passend bij elke voorschool!



  

Bouw! Tutorlezen: 
een goed begin
Bouw! Tutorlezen is een computergestuurd inter-
ventieprogramma voor het voorkomen van leespro-
blemen in groep 2 t/m 4. Passend leesonderwijs 
voor jonge kinderen die worstelen met letterkennis, 
klankbewustzijn en aanvankelijk lezen!

Certificering ‘informeel’ leren 
schoolleider
Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroeps-
praktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. 
U kunt bij KOC Diensten terecht voor het professio-
neel laten beoordelen (valideren) van uw traject van 
‘informeel leren’.

Integrale schoolaudit; 
input voor het schoolplan
De onderwijsinspectie gaat er van uit dat bestuur en 
directie grip en zicht hebben op de kwaliteit van de 
school. Het laten uitvoeren van een onafhankelij-
ke externe audit draagt daar aan bij. Een integrale 
audit of een audit op maat geeft zicht op ontwikkel-
punten van de school.

Het gesprek met de inspectie: on-
dersteuning voor bestuur en directie
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijs-
kwaliteit op de scholen en wordt daar nadrukkelijk op 
aangesproken. Hoe voert u als vrijwillige bestuurders 
en directie het gesprek met de onderwijsinspectie? 
Wij vertellen u hoe u dat aan kunt pakken.

Schoolplan 2019-2023
Een schoolplan opstellen doe je samen met het 
team. Het proces om te komen tot het school-
plan is minstens even belangrijk als het 
product zelf. We leveren maatwerkonder-
steuning. Bijvoorbeeld door inhoudelijke 
teambesprekingen of meedenken bij het 
formuleren van realistische ambities.

Een praktisch 
veiligheidsbeleid
Wat zijn de wettelijke regels rond-
om sociale veiligheid en hoe zet ik die 
praktisch in? KOC Diensten adviseert u 
bij de formele kant van sociale veiligheid. 
Daarbij is ook oog voor het ‘levend’ houden 
van het veiligheidsbeleid binnen de school. 

Diagnostiek en behandeling
Loop je als jongere vast? Of weet u als ouder(s) niet 
meer hoe u uw kind het beste kunt benaderen of 
aanspreken?
We zijn u graag van dienst, ook voor diagnostiek en 
behandeling. KOC Diensten biedt identiteitsgebonden 
basis-ggz dichtbij huis.

Opvoedspreekuur
Weet u als vader of moeder even niet meer hoe u uit 
de negatieve spiraal kunt komen in de aanpak van uw 
kind(eren)? 
Twijfelt u over de ontwikkeling van uw kind? Hebt u 
het gevoel als moeder te falen? Veel ouders herken-
nen deze vragen. 
Tijdens een gesprek denken we graag met u mee om 
u te steunen in uw opvoedtaak. 

EMDR-therapie
Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het iets ergs 
meegemaakt? 
Mogelijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten 
biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-
Holland-Zuid en Zeeland.

Wilt u meer weten over één van deze 
diensten of bent u nieuwsgierig gewor-
den naar onze andere diensten? Neem 
dan een kijkje op onze website: 

www.kocdiensten.nu.   

Om op de hoogte te blijven van 
studiedagen en de actuele ont-
wikkelingen op het gebied van 
onderwijs en opvoeding kunt u 
zich op de website ook inschrij-
ven voor onze 

maandelijkse 
nieuwsbrief!


