
 
 
 
September 2019, 
 
Aan de reformatorische scholen die nascholing hebben gevolgd rondom PCM, 
 
Geachte directeur, beste collega, 
 
Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich 
verdiept in het Process Communication Model®. Deze scholen staan voor de uitdaging om de 
opgedane kennis en vaardigheden een blijvende plek te laten verwerven in de schoolcultuur. In deze 
brief informeren we u over de mogelijkheid om deel te nemen aan een Netwerk voor PCM-
coördinatoren. Dit is een gezamenlijk initiatief van verschillende PCM trainers. Met dit aanbod krijgt 
u de kans om PCM als gereedschap voor communicatie in het team en het beter bereiken van 
kinderen te borgen. 
 
In de regio’s Midden en Randstad organiseren we in december een eerste Netwerkbijeenkomst. 
Deze is bedoeld voor collega’s die binnen het team een voortrekkersrol hebben of krijgen om PCM 
op school ‘levend’ te houden. Deze PCM-coördinator inspireert de collega’s en komt voortdurend 
met ideeën en praktische toepassingen van PCM. Binnen school functioneert hij of zij als vraagbaak 
en buiten school worden ervaringen uitgewisseld met andere PCM-coördinatoren.  
De Netwerkbijeenkomst is de plaats waar we elkaar ontmoeten rondom een uitdagend programma 
vol nieuws en activiteiten. 
We hebben het voornemen om bij voldoende belangstelling deze bijeenkomsten ook in de regio’s 
Zeeland en Noordoost te organiseren. In dit cursusjaar kunnen belangstellenden uit die regio’s zich 
aansluiten bij de netwerken in Randstad en Midden. 
 
In dit schooljaar zullen er drie Netwerkbijeenkomsten per regio worden gehouden.  
De data voor de bijeenkomsten zijn D.V.:  
Regio Midden: 4 december, 26 maart en 19 mei 
Regio Randstad: 11 december, 24 maart en 10 juni  
 
Voor de eerste bijeenkomst hebben we een verlaagd instaptarief van € 50,-. Afhankelijk van de 
omvang van de groep zal voor de volgende bijeenkomsten een jaarbedrag gevraagd worden, wat 
nog nader wordt vastgesteld.  
 
Op de volgende pagina treft u het programma aan voor de eerste bijeenkomst. Zoals u ziet een mix 
van opfrissen, nieuwe dingen leren, kennis en ervaringen uitwisselen en niet te vergeten: een 
presentje voor alle deelnemers. Schrijf u nu in en ontvang een unieke set PCM 
complimentenkaartjes. Direct op school te gebruiken. 
 
Van harte welkom! 
 
Inschrijven kan via info@koc.nu. Voor de bijeenkomst in regio Midden kunt u aangeven of u gebruik 
wilt maken van de mogelijkheid om na afloop te blijven eten (+ €10,-). 
 
Vriendelijk groet van uw PCM trainers, 
 
Leendert de Bruijn, AB Randstad Seleke Steehouwer-Kaashoek, AB Randstad 
Korstiaan Karels, KOC diensten  Jannette Baaij-Melis, Baaij Melis training en coaching  
Jelte van der Kooij, ZieZ Onderwijs Peter van Vuuren, Rehoboth Dienstverlening 

mailto:info@koc.nu


 
 

 
Woensdagmiddag 4 en 11 december 2019  

Netwerk coördinatoren PCM 
 

Locatie 4 december: Nieuweweg Noord 255 Veenendaal; naast KOC Diensten 
Locatie 11 december: Kastanjelaan 10; VGS-gebouw Ridderkerk 

 
Deze Netwerkbijeenkomst is bedoeld voor collega’s die basiskennis hebben van het PCM-model en 
binnen het team een voortrekkersrol (gaan) nemen om kennis en vaardigheden op peil te houden. 

 
 
 

13.15 Inloop  
Hartelijk welkom. Maak het je gemakkelijk en kijk om je heen wie er ook is. Maak 
een praatje of observeer… 

13.30 Opening en Intro - Kennismaking 
Na de opening starten we met een interactieve werkvorm waarin alle 
persoonlijkheidstypen weer even langskomen. We laden onze batterij op, nemen 
de lift en maken ondertussen kennis met elkaar 

14.00 Wat houdt de functie ‘PCM- coördinator in’ 
Aan de hand van een taakomschrijving verkennen we wat de functie van PCM-
coördinator kan inhouden. Uiteraard kan de invulling per school verschillen. Daar 
hebben we het met elkaar over. We wisselen ideeën uit en vormen een beeld van 
de rol als coördinator. 

14.30 Het cadeautje en andere oefeningen 
Daar kom je natuurlijk niet voor, maar het is wel mooi meegenomen: een unieke 
set complimentenkaarten. We doen er direct een aardige werkvorm mee die je 
morgen in je team kunt doen om ook op school de PCM-kennis goed op te frissen 
en elkaar nog beter te leren kennen.  
Daarnaast doen we nog andere oefeningen om onze gereedschapskist met PCM-
interventies te vullen. Eén van de werkvormen gaat over ‘observeren van 
gedrag’. Hoe kun je de persoonlijkheidstypen analyseren op basis van  
waarnemingen? 

15.30 Vooruitblik 
We kijken vooruit naar de volgende Netwerkbijeenkomsten. Wat maakt voor jou 
dit relevant? Waar trek jij je schoenen voor aan? Wat zou er een volgende keer 
aan de orde moeten komen? En wat kun jij brengen? 

16.20 Afronding en sluiting 
We inventariseren de opbrengst.  
Wat neem je mee? Wat kun je hier op school mee? 

 


