
	

Regenboogtrainer kleutertijd worden  

Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen 

Inhoud 
In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen 
worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de 
achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheiden worden vergroot. 
Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale 
vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. De achtergrond informatie en gezichtspunten zoals 
behandeld in de eerste twee dagen heeft overlap met de inhoud van de train de trainer voor alle 
leeftijden, maar de voorbeelden komen uit de leeftijd van de doelgroep. Zo wordt de doorgaande 
leerlijn en aanpak door de school heen geborgd. De inhoud van de interventie richt zich volledig 
op de aanpak kleuterleeftijd. 

Programma cursusdagen 

Cursusdag 1  

Achtergronden rondom de sociale opvoeding van kinderen. 
Leerkrachtvaardigheden bij moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen. 
Kennismaking met het materiaal voor de kleutertijd. 
Introductie van de verschillende categorieën van de spelletjes en kunstzinnige werkvormen. 
Huiswerkopdrachten: kunstzinnige werkvormen in de klas hanteren. 
 
 
Cursusdag 2  

Omgaan met conflicten, grenzen bieden en kunnen hanteren. 
Verdere kennismaking met het materiaal voor de kleutertijd en hulp bij het opzetten voor een 
eigen programma voor de klas.  
Start van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining.  
Huiswerkopdracht: leren werken met het materiaal 



	
 
Cursusdag 3 

Kleutertijd en gedrag 
Verdere kennismaking met het materiaal en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor 
de klas.  
Vervolg van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining. 
Bespreken van de huiswerkopdracht. 
Leren kennen van de materialen om de observaties te ordenen 
Het voeren van oudergesprekken (optioneel) 
Aan de hand van de inbreng van deelnemers bespreken van mogelijke interventies op kind niveau 
(intervisievorm) 

Niveau 
Post HBO  

Lengte 
Een cursus van drie dagen. 

Doelstelling 

Eenmaal	getraind	weet	de	leerkracht	beter	om	te	gaan	met	moeilijk	verstaanbaar	gedrag	en	situaties	

waarin	kinderen	moeite	hebben	met	samenspelen.	De	leerkracht	maakt	in	de	uitvoering	van	de	lessenreeks	
gebruik	van	de	uitgebreide	handleiding	en	de	aangeboden	pedagogisch	adviezen.	

Studiebelasting 

De	studielast	wordt	uitgedrukt	in	sbu	(=studiebelastingsuren).	Onder	deze	uren	vallen	contacturen,	
begeleidingsuren	en	zelfstudie-uren.	

Bij	deze	cursus	wordt	uitgegaan	van	een	studielast	van	40	uren.	

Benodigde boeken/studiemateriaal 
Het gehele Regenboogkabouterpakket bestaat uit: 

• De kabouter of pop 
• Zes boekjes met de beschrijving van de spelen 
• Een map met speel kaartjes, 20 kaartjes per categorie 



	
• Een set kiekeboe kaartjes 
• Een rieten mandje 

 

Materiaal voor de kleutertijd verkrijgbaar bij de Bvs-schooladvies.nl   
Het gehele pakket kost €400 exclusief BTW 
Voor scholen die meerdere deelnemers sturen bestaat ook de mogelijkheid om voor hen een extra 
set boekjes los aan te schaffen. De kosten daarvoor zijn €45 exclusief btw. 
 

Doelgroep 
Voor wie: voor leerkrachten die affiniteit hebben met sociale processen in de klas. Die niet bang 
zijn om buiten gebaande wegen te denken, durven ingrijpen, een liefdevolle autoriteit zijn, 
gemakkelijk met kinderen kunnen communiceren, zich uitgedaagd voelen door gedrag van 
kinderen dat ze niet begrijpen, houvast zoeken in aanpak van gedragsproblemen, bereid zijn 
zichzelf onder de loep te leggen, kortom, voor iedereen die zin heeft om met de sociale 
vaardigheden van kinderen aan slag te gaan. Ook voor RT’ers of IB’ers  die de sociale opvoeding 
een impuls willen geven. 

Aanvangsniveau 
Afgeronde PABO, of RT/IB-opleiding 

Data 
http://www.bvs-schooladvies.nl/vve-po/cursussen/schoolniveau-leerkrachtniveau/regenboogtrainer-
worden-0	
 

Plaats 
Afhankelijk van aanmeldingen: ergens in het zuiden van het land. Definitieve plaats wordt eind 
2013 bekend gemaakt. 

Cursusleiding 
Gea Weeren 



	
 

Voorwaarden studieovereenkomst 
De cursist heeft affiniteit met sociale processen in de klas en binnen de school. De keuze voor 
deze cursus wordt door de directie van de school ondersteund. De cursist heeft toestemming om 
in pedagogische vergaderingen inhoud uit de cursus over te dragen en informatie te verzamelen 
over andere klassen dan de eigen. 

Certificering 
Na certificering voldoet de cursist aan de volgende kenmerken: 
De leerkracht kan: 

• Regenboogspelletjes en kunstzinnige werkvormen voor de kleutertijd gebruiken. 
• Kent het Regenboogspel voor leerkrachten, kan daarover vertellen in het eigen team. 
• Kent verschillende achtergronden in de sociale opvoeding van kinderen. 

  
 
Beoordeling 
Studieprestaties worden beoordeeld aan de hand van de geformuleerde criteria. 
Beoordelingen worden gegeven in de termen wel of niet aan de gestelde eisen voldaan en 
geadministreerd. 
De uiterste datum waarop de beoordeling aan de cursist wordt gegeven, ligt 20 werkdagen na de 
datum waarop de cursus door de cursist is afgesloten. 
De cursist die niet op de afgesproken datum heeft kunnen deelnemen aan de afsluitingsopdracht 
dient binnen 10 werkdagen daarna contact op te nemen met de betreffende docent voor het 
maken van een nieuwe afspraak. 
Bij nalatigheid van de cursist in dezen vervallen de rechten van de cursist op een beoordeling. 
Een docent kan slechts bij uitzondering en na overleg met de directeur en de betreffende cursist 
de uiterste beoordelingsdatum overschrijden en een nieuwe afspraak maken. 
Bij nalatigheid van de docent in dezen heeft de cursist voor de betreffende cursus automatisch aan 
de gestelde eisen voldaan. 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur van de Begeleidingsdienst voor 
vrijescholen over een passende oplossing. 



	
 

Studiemateriaal dat wordt uitgereikt 
Per bijeenkomst worden enkele opdrachten of voorbeelden uitgereikt, samengesteld door de 
cursus leiding.  

Nb . Het eigenlijke studiemateriaal bestaat uit diverse elementen van de het hierboven onder 
‘benodigde boeken/studiemateriaal’ genoemde materiaal. Zonder dat materiaal is het niet 
mogelijk om huiswerkopdrachten uit te voeren. Wij adviseren om direct bij opgave deze materialen 
te bestellen, omdat er enige productietijd voor nodig is. 

Klachtenprocedure 
Bij een conflict of klacht wendt de cursist zich eerst tot de betreffende docent. 
Mocht hierna het conflict of de klacht blijven bestaan, dan kan de cursist de bemiddeling vragen 
van de directeur van de BVS. Deze is verplicht binnen 10 werkdagen een bemiddelingspoging te 
doen. Indien dan nog geen bevredigende oplossing is gevonden, dan kan de cursist in beroep 
gaan. 
College van Beroep 
Als de poging ter oplossing van een conflict over beoordeling van een studieprestatie of een klacht 
over de cursus, die hierboven beschreven staat, gefaald heeft, dan heeft de cursist het recht 
binnen 10 werkdagen na de bemiddeling door de directeur, in beroep te gaan. 
Het beroep kan uitsluitend schriftelijk met redenen omkleed geschieden bij het College van Beroep 
voor Cursussen p/a BVS inspirerend advies. 
Het College van Beroep bestaat uit: 
- een lid van de Raad van Toezicht van de BVS inspirerend advies (BVS), 
- een niet bij het conflict betrokken lid van de beleidsadviesgroep van de BVS, 
- een docent van een cursus, van wie het vak tot een ander vormingsgebied behoort dan het 
vak waarover het beroep gaat. 
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