
 
 
 

 
 

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen? 
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?  
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?  
 
Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, 
praktijkdeskundigen en gedrag-specialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek 
gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in deze ontmoetingen zijn 
gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag. 
 

In schooljaar 2019 - 2020 worden 25  Lerenvangedrag-ontmoetingen georganiseerd die je 
gratis met je collega’s  kunt bijwonen!  Kijk op de website van https://www.lecso.nl/. 
Op de startpagina vind je het laatste nieuws! 
 

Op donderdag 6 februari 2020 van 17.00u tot 19.30 uur wordt er bij jou in de 
buurt een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd rond het thema: 

 

Beter presteren op school. 
Wat werkt wel en wat niet?  

 
Datum en tijd: Donderdag 6 februari 2020 van 17.00 – 19.30 uur inclusief een broodje 
 
Locatie:   Eerste Nederlandse Buitenschool 

Doorniksestraat 28, 2587 XM Den Haag 
 

Aanmelden bij: info@deloodsboot.com  
 
Kosten:   Bijwonen van een ontmoeting kost niets, maar levert veel op! 
 
Onderzoeker:  Dr. Paul Delnooz startte naast zijn baan als lector in 2008 de Innovatie  
   Academie. Samen met andere wetenschappers is hij op zoek naar  
   praktisch bruikbare theorieën voor het onderwijs waaruit acties af te  
   leiden zijn die effectief zijn voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
      
Inhoud:  Als leerkracht, ouder, directeur of bestuurder wil je effectief onderwijs.  

Dat wil zeggen: onderwijs waarvan is gebleken dat het de leerlingen 
motiveert om te leren, waardoor hun leerprestaties toenemen. Eén van 
de factoren die de effectiviteit van het onderwijs bepaalt, is de manier 
waarop een leerkracht les geeft. 

https://www.lecso.nl/


 
 
 

Naarmate die meer aansluit bij de werking van de hersenen, des te 
effectiever blijkt onderwijs te zijn.  
Voor dit doel is de Creatieve Actie Methodologie (CAM) ontwikkeld. Het 
is een manier van lesgegeven die leerkrachten de ruimte biedt om als 
professionals aan slag te zijn: het zélf en in overleg met collega’s 
bedenken van oplossingen voor de vraagstukken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website LERENVANGEDRAG.NL kun je meer informatie vinden.  
 
Op de website plaatsen wij praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek wordt visueel 
samengevat in een grafische infografic. Op de website staan links naar het hele onderzoek, 
implementatiematerialen en ervaringen van gebruikers van de onderzoeksresultaten. 
 
 
Het kennisplatform LERENVANGEDRAG is gekoppeld aan het NRO onderzoeksprogramma ‘Gedrag en 
passend onderwijs’ en wordt gerealiseerd door het Pi-consortium en gefinancierd door het NRO. 
Project coördinatie: CED-Groep: Gerdien Griffioen. Mailadres:  g.griffioen@cedgroep.nl  
 
Wil je meer informatie over dit kennisplatform of heb je belangstelling om tegen een vergoeding als 
ambassadeur mee te werken?  
Stuur een mail naar G.Griffioen@cedgroep 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Het kennisplatform wordt geïnitieerd door het  Pi-consortium. Dit is een groep van instituten en 
gespecialiseerde scholen die samen onderzoek doen gericht op het vinden van oplossingen van 
onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. 
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