
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Uitnodiging Gratis webinars 

Advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs  

Als leerkracht, Ib’er of andere professional krijg je te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te 
maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om 
passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige 
en paramedische expertise in huis. Wij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het 
medisch handelen. Wij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.  

Voor het samenwerkingsverband PO 22-02 organiseren wij in september en oktober 2021 een aantal gratis online 
webinars waarin we dieper ingaan op onze dienstverlening of juist meer vertellen over veelvoorkomende thema’s waar 
professionals in het onderwijs mee te maken kunnen hebben. We nodigen je van harte uit om je hiervoor aan te 
melden. Deelname is gratis. 

 

 

 

 

 

 

Binnen ons team is veel expertise en ervaring op 
het gebied van chronische ziekte en 
aandoeningen, fijne en grove motoriek en 
sensorische prikkelverwerking. Het doel van 
Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies is 
om kennis en vaardigheden over te dragen aan 
leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die 
zich motorisch anders ontwikkelen of te maken 
hebben met een (chronische) aandoening kunnen 
laten leren. In deze webinar stellen wij ons aan jou 
voor. 

Programma 
- Welkom 
- Medische zorg in de klas 
- Houding & beweging en prikkelverwerking casus 
- Spaak en taal 
- Contact / Aanmelding 

 

  

Webinar algemeen | De inzet van ons team 
 
Data: 
Maandag 20 september 
Dinsdag 21 september 
Donderdag 23 september 
 
Tijd: 
16.00 – 17.00 uur 
 
Locatie: 
Online via Teams 
 

Samenwerkingsverband PO 22-02 

Om je aan te melden ga je naar pvocedin.nl/webinars 

 



 

‘Medicatie en medisch handelen 
binnen het onderwijs.’  
Wet en regelgeving. 
 
Datum :  Maandag 11 oktober 2021  
Tijdstip :  15.30 – 17.00 uur (1,5 uur) 
Waar :  Online, max. 15 deelnemers 

Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich 
mee, ook op juridisch vlak. Soms ontkom je er als leerkracht niet aan om 
betrokken te worden bij de zorg van een ziek kind. Daarmee word jij als 
leerkracht partner in zorg en zal je ook medische handelingen bij een kind 
gaan verrichten. In deze situatie is de positie van leraren een bijzondere. In 
elk geval eentje die je zorgvuldig moet benaderen. 
 
 

‘(Voorbereidend) Schrijven’ 
 
Datum :   Dinsdag 12 oktober 2021 
Tijdstip :   15.30 – 17.00 uur (1,5 uur) 
Waar :   Online, max. 15 deelnemers   

Op de basisschool leren kinderen schrijven. Met los schrift, verbonden 
schrift, linkshandig of rechtshandig. Maar welk kleur- en schrijfmateriaal 
kan je het beste aanreiken? En hoe stimuleer je een goede pengreep? Wat 
is dan een goede manier van aanleren van letters en cijfers? Hoe stimuleer 
je een goede schrijfhouding? Wanneer kies je voor verbonden schrift en 
wanneer voor losse letters? 
 

‘Bewegingsonderwijs’ 
 
Datum :  Donderdag 14 oktober 2021 
Tijdstip :  15.30 – 17.00 uur (1,5 uur) 
Waar :  Online, max. 15 deelnemers   

Hoe laat je kinderen met motorische problemen zo goed mogelijk meedoen 
aan sport en bewegen? En met welke instructies kunnen deze kinderen het 
beste uit de voeten tijdens de gymles? Is er alternatief sport- en 
spelmateriaal zodat we kunnen kijken hoe meedoen wél lukt. Als er sprake 
is van beperkingen, kan het zijn dat de leerling dingen absoluut niet mag / 
kan doen. Wat is de belastbaarheid en hoe bepaal je als leerkracht dat iets 
wel of niet kan? Hoe houden we deze leerling betrokken bij de 
(groeps)activiteit? Wat kan je doen als omkleden lastig blijkt? 
 

 

Webinar thema’s  
Naast de algemene webinar organiseren we onderstaande webinars over specifieke thema’s. Deelname is gratis. 
We vragen je wel om vooraf aan te melden. Aanmelden kan op pvocedin.nl/webinars. 

Contact 
I: www.pvocedin.nl          E-mail: pvo@cedin.nl   Telefoon: 088 0200 300 

 

 

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg.  
We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast 
begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of 
leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten 
kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij 
onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin. 

Om je aan te melden ga je naar pvocedin.nl/webinars 


