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Netwerkbijeenkomst 
coördinatoren Sociale veiligheid 

 

 
In een van de afgelopen cursusjaren hebt u de Cursus Sociale veiligheid van KOC Diensten en VBSO 
gevolgd. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt u geïnspireerd door informatie over de laatste 
ontwikkelingen en is er volop gelegenheid om ervaringen te delen met collega’s van andere scholen.  

 
Datum  : woensdag 25 september 2019 D.V. 
Tijd  : 13.15-16.00 uur 
Locatie  : Kantoor van KOC Diensten, Nieuweweg-noord 251, Veenendaal 
Aanmelden : uiterlijk 20 september 2019 bij Nelleke Huibers via nhuibers@koc.nu. 
Kosten : € 75,00 per deelnemer (inclusief boek) 
 
 
13.15 u. INLOOP   

Ontvangst met koffie/thee en ontmoeting 

13.30 u. OPENING EN INTRO 
We beginnen de middag op de gebruikelijke manier. We horen van elkaar wat er speelt 
op de scholen en worden bijgepraat over actualiteiten rondom het thema sociale 
veiligheid. 
 

14.00 u. EEN CHRISTELIJKE KIJK OP WEERBAARHEID EN ZELFVERTROUWEN 
W.J. (Willemien) Huibers-van Laar MSc 
Om kinderen meer weerbaar te maken tegen pesten en ander negatief gedrag 
stimuleren we de groei van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. In de Bijbel lezen 
we over nederigheid en ootmoed, over een gevallen mens die niets goeds meer doet, 
over totale afhankelijkheid van Gods genade. Dit roept een zekere spanning op. 
Geïnspireerd door het boek ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons denkt Willemien 
Huibers met ons na over dit thema en de praktische invulling voor de schoolpraktijk.  
 

14.45 u. PAUZE 

15.00 u. HAAL MEER UIT ZIEN! 
K. (Korstiaan) Karels MSc 
Op de meeste reformatorische scholen wordt ZIEN! gebruikt als instrument om de 
sociale vaardigheden te meten. Het invullen van de vragenlijst levert veel inzicht en 
informatie op. ZIEN! biedt veel mogelijkheden om deze informatie te duiden en de stap 
te zetten naar praktische interventies. Hoe kunnen we het gebruik van ZIEN! meer 
betekenis geven in onze school? 
 

15.00 u. UIT DE PRAKTIJK – NAAR DE PRAKTIJK 
Door middel van een interactieve werkvorm plaatsen we de onderwerpen van deze 
middag in het licht van úw praktijk. We delen met elkaar ervaringen en wisselen ideeën 
uit om concreet invulling te geven aan uw rol van coördinator sociale veiligheid. 

16.00 u. SLUITING 
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