Iedereen aan Boord!!
Handvatten over omgaan met moeilijk gedrag.
Bouwen aan een school voor iedereen.

Steeds meer leerlingen vallen uit de boot. Kinderen en jongeren met een beperking, met
een andere achtergrond, door pesten, door zich terug te trekken, door agressie. Laten
we ze spartelen, of gooien we de reddingsboei en houden we ze aan boord? En, wat te
doen als de school zélf nauwelijks het hoofd boven water kan houden?
“Iedereen aan Boord!” is een praktische eendaagse cursus en tevens visie-inspiratiebron
voor leerkrachten, IB-ers en schoolleiders gericht op zowel primair als voortgezet
onderwijs, met veel tips en ideeën waar ook ouders welkom zijn. Hoe kun je samen
verder? Hoe maak je een leuke inspirerende leerplek voor iedereen? Hoe creëer je een
welkome cultuur op school?

Omgaan met een grote diversiteit aan leerlingen kan lastig, energievretend en soms
onhaalbaar lijken. Waar liggen dan toch kansen zodat de school een plezierige en rijke
leeromgeving is voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders? Het begint vaak met weten
wat je wilt. Een duidelijke visie voor ogen hebben. Als je als school graag wilt dat
kinderen en jongeren uit de buurt welkom zijn op jouw school, ongeacht hun
beperkingen, vaardigheden, huidskleur of religie dan heb je een duidelijke visie nodig,
een sterk team en vele handige tips. Hiervoor wordt ondermeer de Index voor Inclusie
gebruikt. Een gereedschapskist die scholen kan helpen bij het creëren van een
inclusieve setting.
“Iedereen aan Boord!” helpt scholen om een begin te maken (of verder te komen) bij
deze drie onderdelen. Op deze cursusdag willen we laten zien hoe je een welkome,
veilige en inclusieve school voor iederéén bouwt, hoe je samen preventief kunt werken

om potentiële drenkelingen aan boord te houden en ervoor kunt zorgen dat iedereen
een gewaardeerde plek heeft!
Erwin Wieringa en Astrid Greven zijn de trainers voor deze dag en werken samen met
Stichting Perspectief. Zij zullen u verrassen, prikkelen en enthousiasmeren met hun
kennis en ervaring, oplossingen en vernieuwende inzichten. Bij de cursus ontvangt u per
onderdeel oefeningen een praktische en interessante reader.
Erwin Wieringa heeft veel ervaring op het gebied van Inclusief Onderwijs, Persoonlijke
Toekomstplanning, Gedragsvragen, Begeleid Werken en Visie. Zie voor meer
informatie:
www.erwinwieringa.nl
Astrid Greven houdt zich actief bezig met de kwaliteit van leven van mensen die
afhankelijk zijn van ondersteuning. Zij geeft tevens trainingen over de “Index voor
Inclusie,” een praktische
handreiking aan scholen en ouders om te werken aan een welkome school voor
iedereen. Zie voor meer informatie: www.indexvoorinclusie.nl

