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Eenvoudig werken met 
ParnasSys aan betere 
resultaten: het kan! 
Eenvoudig werken met ParnasSys aan betere resultaten: het kan! 

ParnasSys is niet meer weg te denken op de meeste basisscholen in Nederland. 

Bij de Academie van ParnasSys hebben we ontdekt dat al die gebruikers in drie 

groepen zijn in te delen: 

1. Gebruikers die met de software leren werken
(en soms (nog) niet helemaal weten hoe het moet);

2. Gebruikers die actief ParnasSys gebruiken en
er goed mee uit de voeten kunnen;

3. Gebruikers die ParnasSys bewust inzetten voor
de onderwijskwaliteit en het voor zich láten werken.

In deze brochure bieden we je vanuit de Academie van ParnasSys, één van de 

academies van Gouwe Academie, een scholingsaanbod aan op alle drie niveaus.  

Fase 1:
Kunnen werken met 
ParnasSys.

LICHTER
Minder 

werkdruk

LEUKER
Meer 

werkplezier

BETER
Betere

onderwijskwaliteit

Fase 2:
Goed kunnen werken 
met ParnasSys en de 
diverse modules. 

Fase 3:
ParnasSys voor je 
laten werken. Door 
de mogelijkheden 
goed te benutten 
versterk je de 
kwaliteit van je 
onderwijs.

Wij hebben standaard aanbod voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules 

zoals Parro, Ouderportaal, Kindbegrip, Leerlijnen, Schoolkwaliteit van ParnasSys 

(pakket schoolontwikkeling met WMK en Mijnschoolplan, bij voorkeur aangevuld 

met het pakket teamontwikkeling) en Ultimview. Daarmee help je je team goed uit de 

voeten te kunnen met ParnasSys. Zo realiseer je fase 1 en 2.

Daarnaast willen onze onderwijsadviseurs je ondersteunen om door te ontwikkelen 

naar fase 3. Ze gaan graag met je in gesprek om voor je school een specifiek aanbod te 

ontwikkelen. Dat aanbod sluit aan bij je beleidskeuzes zodat werken met ParnasSys je 

onderwijsresultaten verbetert door betere analyses en inzichten, en de werkdruk op 

school verlaagt, omdat de software een deel van het werk voor je doet. 

Lichter, leuker en beter met ParnasSys, dat is ons doel voor het schooljaar 2022-2023! 

Bart Vollmuller
Manager Academie van ParnasSys

 a.m.vollmuller@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 47

https://www.parnassys.nl/academie


4 5Academie van ParnasSys | Scholingen 2022 - 2023

Implementatie ParnasSys

Planmatig en doelgericht
handelen met ParnasSys

Basisscholing administreren in 
ParnasSys

Verdiepingsscholing
administreren in ParnasSys

Online RODscholingen

Scholing OSO (Overstap
Service Onderwijs) –
Online cursus

Een betekenisvol ontwikkelings-
perspectief(plan) maken

Omgaan met privacygevoelige 
informatie (in en rond ParnasSys)

Minder administratie, meer 
overzicht (voor leerkrachten)

Oudercommunicatie
en rapportage

Aan de slag met een
digitaal rapport

9

10

12

13

14 

15

16 

18

19

20

21 

Gebruik ParnasSys optimaal
voor een veilige en
makkelijke communicatie
met Kindkans

Scholingsdag ParnasSys
en Kindkans op
schoolniveau (1 dag)

Opleidingstraject Kindkans
en ParnasSys voor intern
begeleiders (2 dagen)

Scholingsbijeenkomst
Kindkans en ParnasSys
intern begeleiders

Maatwerkscholing
Kindkans en ParnasSys

22

23

24

25

26

Implementatie Leerlijnen 

Implementatie Leerlijnen 
jonge kind

Leerlijnen jonge kind – 
cursus voor starters

Collega’s begeleiden bij
inzet Leerlijnen 4-7 jaar

31

32

33

34

Parro, Ouderportaal en
oudercommunicatie

29 

Implementatie
ontwikkelingslijnen 0-4
jaar binnen Konnect

Implementatie Leerlijnen gr. 3

Leerlijn hoogbegaafdheid
in ParnasSys

(Hoog)begaafdheid in
ParnasSys – experttraining

Productvoorstelling Kindbegrip
(gratis)

Ervaar hoe je Kindbegrip
voor je kunt laten werken
om je onderwijskwaliteit te
verbeteren

Process communication
model® (PCM) en Kindbegrip

35

36

37

38

40

41

46

6

7

62

65

66

APK voor ParnasSys

Post-hbo-opleiding voor
intern begeleider

Heb je vragen?

Scholing op locatie

Mijn scholingen

49

50

51

52

Referentieniveaus en het
onderwijsresultatenmodel

Toetsresultaten betekenisvol
maken – opbrengstgericht
werken (OGW)

Expertscholing opbrengstgericht 
en handelingsgericht werken in
het zml-onderwijs

Expertscholing opbrengstgericht 
en handelingsgericht werken op 
het s(b)o

Anders werken

Anders communiceren

Anders volgen

Anders sturen

Basisscholing overzichten 
en Ultimview

Verdiepingsscholing
Ultimview van ParnasSys

Basisscholing Pakket
Schoolontwikkeling

Verdiepingsscholing Pakket
Schoolontwikkeling

Werken aan schoolkwaliteit 
met het pakket 
Teamontwikkeling

Stel je schoolplan samen
met Mijnschoolplan!

Maatwerk Pakket 
Schoolkwaliteit bovenschools

Opleiding
Kwaliteitsmanagement

53

54

55

56

57

58

59

60

Inhoud



6 7Academie van ParnasSys | Scholingen 2022 - 2023

Informatie

        Doelgroep
Intern begeleiders

        Niveau
Startende en 

ervaren intern 

begeleiders 

(fase 1 en 2)

        Data
8 september 

2022 (Gouda): 

eerste van 10 

donderdagen

        Tijd
09.00 - 16.00 uur

Informatie

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

ICT’ers en 

leerkrachten

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
14 september 2022 

(Gouda/online)

9 november 2022 

(Deventer)

15 maart 2023 

(Gouda/online)

5 april 2023 

(Deventer)

        Tijd
14.00 - 17.00 uur

APK voor ParnasSys
Ontdek de nieuwe mogelijkheden van ParnasSys

Om je kennis up-to-date te houden is onderhoud nodig. Net 

als bij auto’s is het goed om jaarlijks een APK voor ParnasSys 

uit te laten voeren. ParnasSys wordt namelijk maandelijks 

verbeterd en uitgebreid. Tijdens deze APK volgen we de laatste 

ontwikkelingen en denken we mee hoe jij de mogelijkheden 

binnen ParnasSys nog meer zou kunnen benutten. We streven 

naar een goed onderwijskundig gebruik van ParnasSys dat zo 

min mogelijk tijd kost. 

Doelstellingen van APK voor ParnasSys:
• Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen

ParnasSys

• Je weet hoe je nieuwe mogelijkheden binnen ParnasSys

optimaal kunt benutten

Tijdens een APK presenteren we ontwikkelingen en bespreken 

we vragen. We loggen niet in op de ParnasSys-omgevingen van 

de scholen waar mensen van aanwezig zijn. De deelnemers 

besluiten na de bijeenkomst of ze dingen willen aanpassen en 

doen dat dan zelf of vragen er begeleiding bij. 

Wanneer dit per school wordt gepland, kijken we mee in de 

eigen omgeving en krijg je toegespitste adviezen. Een optie 

is om meerdere APK’s op één dag te plannen binnen een 

scholengroep.

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Patrick Bakker
Onderwijsadviseur

 h.p.bakker@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 77

Post-hbo-opleiding 
intern begeleider 
Wil jij groeien in je rol als intern begeleider en wil je ParnasSys 

optimaal inzetten in jouw werk? Dan is deze post-hbo-opleiding 

iets voor jou! Deze opleiding kent drie modules: innovatie, 

communicatie en onderzoek. Er is veel aandacht voor het 

gebruik van ParnasSys.

Je werkt aan je eigen leervragen en je houdt je bezig met 

schoolontwikkeling op de 3 hoofdthema's. Door de hele ib-

opleiding loopt een lintmodule waarin je gericht werkt aan je 

persoonlijke ontwikkeling: wie ben ik in mijn rol als ib’er?

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:
• Goed onderwijs

• Handelings- en opbrengstgericht werken (HOGW)

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Communicatie (de ib’er als coach, oudercommunicatie en

ouderbetrokkenheid)

• Ontwikkelingsperspectief

• Taal en rekenen

• Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/apk-voor-parnassys
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Post-hbo-opleiding-Intern-begeleider
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Implementatie 
ParnasSys
Goed van start met ParnasSys

Start jouw school met ParnasSys? De Academie van ParnasSys 

helpt jouw school graag op weg! Samen stellen we een 

implementatieplan op. Dit plan kan bestaan uit onder andere 

een startpresentatie voor intern begeleiders en directieleden, 

consult, inrichtingsscholing en teamscholing. 

Aan de hand van dit plan starten we het traject en zetten we de 

eerste stappen binnen ParnasSys.

Doelstellingen van het implementatietraject:
• Je maakt kennis met de mogelijkheden binnen ParnasSys

• Je zet de eerste stappen met de inrichting van ParnasSys

binnen jouw school

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern 

begeleiders, 

ICT’ers, 

leerkrachten en 

directieleden

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

ANDERS WERKEN

Jan de Waard 
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.dewaard@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 06

Anders 
werken

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/implementatie-ParnasSys
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Planmatig en doelgericht 
handelen met ParnasSys

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolteams

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers 

(fase 1 en 2)

De groepskaart, het hart van ParnasSys voor 
HGW en OGW

Wanneer je wilt nadenken over Goed Onderwijs kom je op een 

complex terrein. Om dit op een planmatige en doelgerichte 

manier aan te pakken is de structuur van de HGW-cirkel heel 

helpend. Ook de bekende zeven uitgangspunten voor HGW 

(Noëlle Pameijer) vormen een goed vertrekpunt. Vanuit een 

goed ingerichte groepskaart worden alle zeven onderdelen 

zichtbaar. 

• Zo neem je waar vanuit de groepskaart hoe je groep er voor

staat op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het gebied

van de landelijk genormeerde toetsen en de

methodetoetsen

• Uit de dossiers van de leerlingen zijn bijvoorbeeld

de Stimulerende en Belemmerende factoren,

maar ook de Onderwijsbehoeften zichtbaar

• Deze informatie kan leiden tot doelen en een

aanpak passend bij de groep. Die doelen en die

aanpak kunnen dan op een eenvoudige manier

verwerkt worden in diverse plannen. Binnen die

plannen kun je tussentijds en aan het eind van

een planperiode evalueren

Zicht op ontwikkeling

Groepskaart

Planmatig handelen

Trendanalyse toetsresultaten

Groepsbespreking

Leerlijnen

Gepersonaliseerd leren

Gynzy verwerkingssoftware

Passende perspectieven

Referentieniveaus

Ontwikkelingsperspectief

Eigenaarschap

Ouderbetrokkenheid

Didactisch handelen

Instructiemodellen 

Teach like a champion

Differentiëren

Klassenbezoeken

Bloom / denkvaardigheden

Succescriteria

Cultuur (Knoster, mindset)

Kindgesprekken

Pedagogisch handelen

Sociaal-emotioneel 

functioneren versterken

Process Communication 

Model (PCM)

Pedagogische vaardigheden

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

En dan is de cirkel rond. Zo wordt het tevens mogelijk om de groepsbespreking te doen 

vanuit de groepskaart; alle gegevens van de groep (maar ook per leerling) zijn op een 

overzichtelijke manier beschikbaar tijdens dit gesprek. 

Goed onderwijs bestaat uit veel elementen. ParnasSys en alle bijbehorende modules 

zoals Kindbegrip en leerlijnen helpen je om inzicht te krijgen en te houden én om je 

doelen en acties to-the-point te formuleren. 

Welke elementen van goed onderwijs zijn al naar tevredenheid gerealiseerd? Welke 

elementen kunnen nog aandacht gebruiken om het totale onderwijs naar een hoger 

plan te brengen? Hieronder zie je een menu met (deel)onderwerpen waar uit gekozen 

kan worden. We benutten bij ieder onderwerp de mogelijkheden die ParnasSys en 

Kindbegrip bieden om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk effect te 

realiseren.

Graag denken we met je mee om een maatwerkplan te maken om de kwaliteit van 

het onderwijs op je school hoog te houden of te krijgen. 

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/goed-onderwijs-zichtbaar-maken
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/goed-onderwijs-zichtbaar-maken
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Efficiënter administreren

Deze verdiepingsscholing helpt je efficiënter 

werken met ParnasSys. Door goed gebruik van de 

administratieve module van ParnasSys ondersteunt de 

administratief medewerker het onderwijskundig proces 

al vanaf het aanmeldmoment van de leerling. Wij 

leren je tijdens deze bijeenkomst alle mogelijkheden 

van het leerlingadministratiegedeelte (LAS) van 

ParnasSys. We behandelen onderwerpen als ROD/

RIO, OSO, 1-februaritelling, AVG (privacy), jaarplan, 

exporteren van gegevens en de verschillende opties bij 

beheer. Voorafgaand aan de bijeenkomst worden alle 

vragen geïnventariseerd die tijdens de scholing zullen 

worden behandeld. Deze dag zal ook gericht zijn op je 

dagelijkse praktijk. We bouwen deze dag ruimte in om 

direct je ParnasSys inrichting te verbeteren.

INFORMATIE

  Doelgroep
Administratief 

medewerkers

        Niveau
Gevorderde gebruikers 

(fase 2)

        Data
8 september 2022 (online)

13 september 2022 (Gouda)

22 september 2022 

(Deventer)

14 februari 2023 (Online)

16 februari 2023 (Gouda)

21 februari 2023 (Deventer)

1 juni 2023 (online)

        Tijd
9.00-16.00 uur

Basisscholing administreren 
in ParnasSys
Planmatig aan de slag met je administratie

Tijdens deze scholing maak je kennis met ParnasSys 

en kun je uiteindelijk planmatig aan de slag met het 

administratieve deel van het pakket. Je leert de verschillende 

gebruikersmogelijkheden van ParnasSys kennen, zoals de 

belangrijkste overzichten, de werkwijze rondom uitwisseling 

met ROD/RIO, het invoeren van nieuwe leerlingen en het 

uitvoeren van de jaarovergang.

INFORMATIE

        Doelgroep
Administratief 

medewerkers

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Data
13 september 2022 

(online)

22 september 

2022 (online)

19 januari 2023 

(online)

23 mei 2023 

(online)

        Tijd
9.00-12.00 uur

Verdiepingsscholing 
administreren in ParnasSys

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/basisscholing-administreren-in-parnassys
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/verdiepingsscholing-parnassys
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INFORMATIE

  Doelgroep
Administratief 

medewerkers

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
21 februari 2023 

(online)

20 april 2023 

(online)

        Tijd
9.00-11.00 uur

Online ROD-scholingen
Blijft ROD nog een lastig onderwerp, ook na de verdiepende 

scholingen voor administratie? Wil je graag handreikingen voor 

het proces en omgaan met de ROD-meldingen/signalen? 

Meld je dan aan voor de online ROD-scholing.

In deze twee uur gaan we het volgende doen:
• Bespreken van de ROD cyclus

• We bespreken welke stappen er zijn om op de juiste manier

uit te wisselen

• Wet- en regelgeving vanuit DUO die hoort bij ROD

• We leren welk type ROD berichten er zijn en welke

kenmerken ze hebben

• We bespreken de veel voorkomende meldingen met de

bijbehorende oplossing. Er is ook ruimte om eigen vragen

van tevoren in te dienen, deze worden dan meegenomen in

de online scholing

We bespreken welke hulpmiddelen er zijn in ParnasSys voor de 

1-februaritelling.

Er is de mogelijkheid om samen ongeveer een kwartier te kijken 

in jouw omgeving om problemen op te lossen. Daarnaast is er 

uiteraard ruimte om alle vragen te stellen.

INFORMATIE

        Doelgroep
Administratief 

medewerkers

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Data
1 december 2022 

(online)

17 januari 2023 

(online)

26 januari 2023 

(online)

        Tijd
9.00-10.30 uur

Scholing OSO (Overstap Service 
Onderwijs) – Online cursus
Vrijwel alle scholen in het primair onderwijs kunnen werken 

met OSO. Dat levert tijdwinst op bij de overdracht van 

leerlinggegevens. Overtypen van papieren dossiers is niet meer 

nodig. 99% van de scholen is inmiddels aangesloten, maar de 

ervaring leert dat aangesloten zijn op OSO niet betekent dat er 

volledig / goed gebruik van gemaakt wordt.

Wil je weten hoe je goed en efficiënt met OSO kunt werken? 

Schrijf je dan in voor de online cursus OSO.

In de twee uur durende online cursus gaan we het volgende 
doen:
• Je leert over de achtergrond van OSO (dataset, kennisnet,

privacy)

• Je leert hoe de samenwerking tussen PO en VO scholen met

behulp van OSO verbeterd kan worden

• Je leert over de wetgeving rondom OSO en de rechten van

ouders om het dossier in te zien

• Je leert hoe je de dossiers met de juiste gegevens klaar zet

voor de vervolgschool

• Je leert welke handige tips er zijn bij het werken met OSO en

welke valkuilen er zijn

• Je leert hoe je dossiers kunt importeren (als de leerling wel of

niet in ParnasSys staat)

• Andere thema’s die zijdelings aan de orde komen: Notificaties,

binnen BRIN uitwisseling, dossier aanvragen, zorgvraag

Tot slot kun je met collega’s van andere scholen in gesprek om 

ervaringen en tips uit te wisselen. 

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Scholing-ROD
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Scholing-Overstap-Service-Onderwijs
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INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

Een betekenisvol 
ontwikkelingsperspectief(plan) 
maken
Benut de mogelijkheden die het nieuwe ontwikkelings-

perspectief (OPP) van ParnasSys vanaf augustus 2022 

biedt. Ervaar hoe je met gebruikmaking van alle (actuele) 

informatie die al in de voorliggende periode in ParnasSys is 

geregistreerd makkelijk komt tot een overzichtelijk en concreet 

ontwikkelingsperspectief(plan). 

De invulling van workshops of van scholingsbijeenkomsten 

is altijd maatwerk. Tijdens een intake wordt bepaald wat 

de beginsituatie en gewenste situatie is. De inhoud wordt 

afgestemd op de functies van de deelnemers en het type 

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN

Bertine Haverhals
Onderwijsadviseur s(b)o en leerlijnen

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 84

onderwijs (regulier of speciaal (basis)onderwijs).  

Mogelijke doelstellingen

Beleid, visie en afspraken
1. De deelnemers kennen de doelstellingen en de toepassingsmogelijkheden van het

landelijk doelgroepenmodel (dat de basis vormt van het nieuwe OPP in ParnasSys)

voor het typeren van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een

leerling

2. De deelnemers weten wat de wettelijke vereisten zijn van een

ontwikkelingsperspectief

3. Er zijn afspraken gemaakt op organisatie- of stichtingsniveau over:

a. Welke informatie op welke plaatsen in ParnasSys én in het

ontwikkelingsperspectief worden genoteerd en wat aandachtspunten zijn

b. Wie voor welk onderdeel van het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijk is

c. Welke leerroutes worden onderscheiden wat de bijbehorende streefdoelen zijn

Gebruik in de dagelijkse praktijk
1. De deelnemers weten hoe ze in ParnasSys een OPP kunnen opstellen, bewerken en

evalueren

2. De deelnemers hebben geoefend met het objectief en to-the-point noteren van

relevante informatie

3. De deelnemers zijn in staat om de ondersteuningsbehoeften concreet en SMART te

formuleren. Ze zijn op een logische manier gerelateerd aan de belemmerende en

stimulerende factoren van de leerling

4. De deelnemers kunnen een goed integratief beeld / goede onderbouwing van de

uitstroombestemming en benodigde ondersteuning beschrijven

5. De deelnemers zijn in staat om leerlingen en hun ouders/verzorgers te betrekken

bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief(plan), zodat ze zich

gemotiveerd voelen om samen met de betrokkenen van school te werken aan de

afspraken

6. De deelnemers weten hoe ze passende doelen kunnen kiezen voor een leerling en

een passende aanpak kunnen vaststelle

Voor een uitgebreidere versie van mogelijke doelstellingen, zie de website. 

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/een-betekenisvol-ontwikkelingsperspectief-plan-maken
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Durf je als team kritisch in de spiegel te kijken of je efficiënt 

werkt? Is alle informatie die je noteert relevant? Weet je zeker 

dat je informatie maar één keer noteert en op de meest logische 

plaats? Benut je het ouderportaal, overzichtschermen als de 

groepskaart en overzichten als ‘leerlijnenprofiel leerling’ en 

‘ontwikkelingsperspectief’ optimaal? Ervaar waar op jouw school 

winst te behalen is. Door alle teamleden bij de analyse van 

het gebruik van ParnasSys te betrekken weet iedereen weer 

waarom de informatie die (nog) word vastgelegd er ook toe doet 

en hoe die makkelijk te noteren en op te vragen is. 

INFORMATIE

        Doelgroep
Mt-leden, intern 

begeleiders en 

leerkrachten

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

Minder administratie, 
meer overzicht 
(voor leerkrachten)

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

De AVG biedt kansen; werkbaar, praktisch en 
beheersbaar

De wet op de privacy roept veel vragen op. Wat wordt er van 

ons als school verwacht? Mogen we nog wel foto’s maken? 

Met onze quickscan kun je als school of bestuur in kaart 

brengen in welke mate je huidige manier van werken met 

privacygevoelige informatie overeenkomt met wat er staat 

in de nieuwe wetgeving. Als vervolg hierop organiseren we 

bijvoorbeeld een bewustwordings- en inspiratiesessie op basis 

van de resultaten. Samen denken we na over vragen als: Hoe 

gaan we om met privacygevoelige data en voelt iedereen zich 

hier verantwoordelijk voor? Deze sessies kun je als schoolteam 

volgen of organiseren we als workshops voor een heel bestuur.

Door het interactieve karakter van de sessies maken je collega’s 

op een laagdrempelige manier kennis met wat van hen wel en 

niet wordt verwacht. 

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolteams

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers 

(fase 1 en 2)

Omgaan met
privacygevoelige informatie 
(in en rond ParnasSys)

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/omgaan-met-privacygevoelige-informatie-in-en-rond-parnassys
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/minder-administratie-meer-overzicht
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Oudercommunicatie en 
rapportage
Tijdens deze scholing denken we aan de hand van jullie huidige 

manier van communiceren na over rapporteren aan ouders. Wat 

communiceren we aan wie, met welk doel, met welke frequentie 

en met welk middel? Vanuit deze brede context verkennen we 

mogelijkheden die onder andere ParnasSys hiervoor biedt. 

Doelstellingen scholing: 
• Je hebt nagedacht over je hoe je wilt communiceren met

ouders

• Je krijgt helder wat je wilt rapporten aan ouders en kunt dat

onderbouwen

• Je leert de mogelijkheden kennen die ParnasSys biedt op het

gebied van rapporten en het ouderportaal

• Je bent op de hoogte van de stappen die nog gezet moeten

worden om het bovenstaande mogelijk te maken

INFORMATIE

        Doelgroep
Rapportcom-

missie, ICT’ers, 

schoolteams

 Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Daniel Overdijk 
Onderwijsadviseur

 j.c.d.overdijk@parnassys-academie.nl

PHONE 06 48 36 71 65

Aan de slag met een 
digitaal rapport 
Tijdens deze scholing leer je hoe je het rapport inricht in 

ParnasSys. Uitgangspunt bij deze scholing is dat je al helemaal 

duidelijk hebt wat je wilt rapporteren (met andere woorden: 

hoe de rapporten eruit moeten gaan zien). Je rapport is na een 

dagdeel hard werken nog niet klaar, al ben je natuurlijk goed op 

weg. Neem een volledige dag af en je rapport is (praktisch) klaar 

om gevuld te worden door de leerkrachten.  

Doelstellingen scholing:
• Je leert hoe de rapportenmodule binnen ParnasSys werkt en

wat de mogelijkheden zijn

• Je kunt rapporten aanmaken en beheren

• Je richt samen met de andere cursisten het rapport in voor

minimaal één leerjaar

• Je kunt aan je collega’s uitleggen hoe ze het digitaal rapport

dienen te gebruiken

INFORMATIE

        Doelgroep
Rapportcommissie, 

ICT’ers, mt-leden

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

        Data
15 november 2022 

(Gouda)

7 februari 2023 

(Deventer)

        Tijd
9.00-12.00 uur

Daniel Overdijk 
Onderwijsadviseur

 j.c.d.overdijk@parnassys-academie.nl

PHONE 06 48 36 71 65

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/oudercommunicatie-en-rapportage
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/aan-de-slag-met-een-digitaal-rapport
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Gebruik ParnasSys optimaal 
voor een veilige en makkelijke 
communicatie met Kindkans

Scholingsdag ParnasSys
en Kindkans op schoolniveau 
(1 dag) 
Er komt een adviseur een hele dag op de school. Deze dag 

heeft het unieke karakter dat we aansluiten bij het beleid van 

de school, helpen bij de inrichting en een leerkrachtmoment 

hebben waarin wij de leerkrachten activeren bij het juiste 

gebruik van ParnasSys voor de aanlevering bij Kindkans. 

• De dag begint met een gesprek met de schoolleiding en de

interne begeleiding over de kaders die belangrijk zijn voor

de school die moeten worden meegenomen in de inrichting

• Daarna zal de adviseur de intern begeleider leren hoe de

groepskaart en het ontwikkelingsperspectief het beste

kan worden ingericht. Ook zullen de mogelijkheden van

Kindkans worden aangeleerd

• Na deze scholing zal de adviseur na schooltijd de

leerkrachten gaan scholen, waarbij de leerkrachten wordt

geleerd hoe de groepskaart dient te worden gevuld, zodat

het goede dossier wordt opgebouwd

Wanneer een samenwerkingsverband heeft gekozen voor het gebruik van Kindkans 

voor de ondersteuningsvragen biedt dit veel mogelijkheden voor de scholen om 

veilig en efficiënt te werken met de combinatie Parnassys en Kindkans. De aanvragen 

komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook 

efficiënt te doen is het nodig dat je school op een effectieve manier gebruik maakt van 

ParnasSys. Wanneer je dat doet zullen de leerkrachten en intern begeleiders ervaren 

dat deze werkwijze werkdrukverlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, 

opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans. Daarmee 

kunnen anderen onderdelen van datzelfde dossier gebruikt worden voor het bepalen 

van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen! 

In ParnasSys adviseren wij om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief op een 

goede wijze in te richten alvorens het in gebruik te nemen. Als leerkrachten vanaf 

de eerste schooldag van een leerling specifieke zaken direct in het dossier op de 

afgesproken plaatsen noteren, kan bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband 

eenvoudige het dossier worden opgevraagd. 

INFORMATIE

        Doelgroep
Mt-leden, intern

begeleiders en

leerkrachten

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Met dit aanbod kan het beste worden aangesloten bij het beleid van de school.

Leraren worden geactiveerd en intern begeleiders zullen dit proces na deze 

dag moeten begeleiden om leraren op dit punt te laten groeien. De adviseur zal 

verschillende templates meebrengen voor de invulling van goede notities, plannen 

en het ontwikkelingsperspectief zodat de dossieropbouw aansluit bij de eisen van het 

samenwerkingsverband bij de aanvraag voor ondersteuning.

op locatie

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Scholingsdag-ParnasSys-en-Kindkans-op-schoolniveau
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Scholingsdag-ParnasSys-en-Kindkans-op-schoolniveau
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INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders 

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders 

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Opleidingstraject Kindkans 
en ParnasSys voor intern 
begeleiders (2 dagen)

Scholingsbijeenkomst 
Kindkans en ParnasSys intern 
begeleiders

Dit aanbod is gericht op het professionaliseren van de intern 

begeleiders in het inrichten en gebruik van ParnasSys en 

Kindkans. Hierbij is het belangrijk dat de intern begeleiders op 

school de leerkrachten ondersteunen en coachen in het juiste 

gebruik van ParnasSys en Kindkans.

Bijeenkomst 1 (hele dag):
We richten ons eerst op het juist inrichten van de notities en het 

ontwikkelingsperspectief. We sluiten aan bij de eisen van het 

samenwerkingsverband. We bereiden een teambijeenkomst 

voor waarin de intern begeleiders deze werkwijze gaan 

aanbieden aan de leerkrachten.

Bijeenkomst 2 (hele dag):
We komen opnieuw een dag met de intern begeleiders samen 

waarin we een kwaliteitsslag maken op het gebruik van 

ParnasSys: de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief. We 

maken beleidsmatige keuzes rondom het werken met plannen 

gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief. We stellen 

kwaliteitscriteria op rond het gebruik van ParnasSys. We letten 

vooral op het goed observeren en het objectief schrijven van 

informatie in ParnasSys. Daarnaast werken we aan onze eigen 

vaardigheden in het gebruik van Kindkans. Ook wordt ingegaan 

op het motiveren en coachen van collega’s om de afgesproken 

werkwijze te blijven uitvoeren. 

In een scholingsbijeenkomst van één dagdeel leren wij de intern 

begeleiders hoe de groepskaart, de notities, de plannen en het 

ontwikkelingsperspectief kunnen worden ingericht in ParnasSys 

voor een optimale werking samen met Kindkans. Tijdens deze 

bijeenkomst stellen we materialen ter beschikking die door de 

intern begeleiders gebruikt kunnen worden voor een optimale 

inrichting. De bijeenkomst is vooral gericht op het ontsluiten van 

het perspectief. Na de bijeenkomst zullen de intern begeleiders 

deze activiteiten zelfstandig ter hand nemen.

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN ANDERS WERKEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Opleidingstraject-Kindkans-en-ParnasSys-voor-intern-begeleiders
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Scholingsbijeenkomst-Kindkans-en-ParnasSys-intern-begeleiders
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Maatwerkscholing 
Kindkans en ParnasSys
Het is mogelijk om specifiek maatwerk te leveren 

om verschillende personen met verschillende 

verantwoordelijkheden op te leiden of te coachen. Mogelijk 

moeten kwaliteitsmedewerkers of directieleden in het 

gebruik van ParnasSys en/of Kindkans geschoold worden, 

voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg, of ken- en stuurgetallen. Of 

misschien is er behoefte aan ondersteuning van een groep 

intern begeleiders in combinatie met een eigen academie. 

Neem contact op met ons voor een aanbod op maat.

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

kwaliteitsmedewer-

kers, directieleden

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS WERKEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Maatwerkscholing-Kindkans-en-ParnasSys


28 29Academie van ParnasSys | Scholingen 2022 - 2023

Anders
communiceren

INFORMATIE

        Doelgroep
Directies, 

middenmanage-

ment, ICT’ers en 

leerkrachten die 

participeren in 

bijvoorbeeld een 

commissie ouder-

communicatie.

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Het digitale ontmoetingsplein met tools als Parro en het 

Ouderportaal helpt je bij het efficiënt communiceren met 

ouders. Maar hoe richt je dit digitale ontmoetingsplein in en 

welke keuzes maak je hierbij? Onze onderwijsadviseurs komen 

graag bij je langs om mee te denken en de praktische aspecten 

van Parro en het Ouderportaal te tonen.

Ons scholingsaanbod helpt je ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie op een hoger plan te brengen binnen je 

school. Op jouw school zie je ouders als partners en wil je op 

professionele wijze met elkaar omgaan. Samen met de ouder 

werken aan de ontwikkeling van het kind en elkaar aanvullen 

vanuit de thuis- en schoolsituatie. De Academie van ParnasSys 

neemt je mee hoe jouw school dit educatieve partnerschap 

optimaal kan vormgeven.

Teamscholing: 

Binnen tweeënhalf uur is het team startklaar om met Parro 

aan de slag te gaan. Je hebt de app verkend, ingesteld en het 

implementatieplan met afspraken samen ingevuld.  

Parro, Ouderportaal en 
oudercommunicatie

Joost Wissink
Onderwijsadviseur ParnasSys

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS COMMUNICEREN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/parro-ouderportaal-oudercommunicatie


30 31Academie van ParnasSys | Scholingen 2022 - 2023

INFORMATIE

        Doelgroep
Directies, intern 

begeleiders, 

ICT’ers en 

leerkrachten

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Gratis 
product-
voorstellingen
28 september 

2022 (online)

15 maart 2023 

(online)

        Tijd
14.30-16.00 uur

Implementatie 
Leerlijnen
Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen op basis 
van leerlijnen

De module Leerlijnen in ParnasSys is praktisch en overzichtelijk. 

Je registreert in de module de ontwikkeling van je leerlingen en 

het helpt je plannen op leerling-, groeps- en schoolniveau. 

We begeleiden scholen of scholengroepen inhoudelijk bij de 

implementatie. Die implementatie is nodig om de mogelijkheden 

van de module optimaal te kunnen benutten. Vanuit de Academie 

van ParnasSys door Gouwe Academie komt een onderwijsadviseur 

met expertise die aansluit bij de vraag van jouw school en de 

toepassing die je in gedachten hebt. Een implementatietraject 

bestaat meestal uit drie verschillende soorten bijeenkomsten:

• Consult (eventueel uitgebreid in de vorm van een

perspectiefdag)

• Scholing intern begeleider, teamleider en ICT’er, inclusief

instelling van het systeem

• Teamscholing

Na het volgen van de scholing kun je gebruikmaken van 

de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van 

(technische) vragen.

Anders
volgen

Bertine Haverhals
Onderwijsadviseur s(b)o en leerlijnen

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 84

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/implementatie-leerlijnen
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INFORMATIE

        Doelgroep
Leerkrachten, 

ib’ers

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Data
5 oktober 2022 en

15 februari 2023 

(Gouda)

        Tijd
13.30-16.00 uur

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

bouwcoördinatoren 

en leerkrachten

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Gratis product-
voorstellingen
2 november 2022 

(online)

22 maart 2023 

(online)

        Tijd
14.30-16.00 uur

Leerlijnen jonge kind 
– cursus voor starters
Ontwikkeling van kleuters volgen en onderwijs 
plannen op basis van leerlijnen

Op je school wordt gewerkt met de leerlijnen jonge kind. Je 

wilt nieuwe collega’s in het onderbouwteam toerusten om 

kwalitatief goed onderwijs te realiseren met behulp van deze 

leerlijnen. 

Na deze twee dagdelen zijn de collega’s in staat om:

• Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te

observeren

• De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun

gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden

• De ontwikkeling van kinderen weer te geven in een

registratiemodel

• Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende

of achterblijvende ontwikkeling

• De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende

ontwikkelingsgebieden te zien

• Naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd

leerstofaanbod te maken

Hetty Berkhout
Onderwijsadviseur jonge kind

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 30

Hetty Berkhout
Onderwijsadviseur jonge kind

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 30

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Implementatie Leerlijnen 
jonge kind
Ontwikkeling van kleuters volgen en onderwijs 
plannen op basis van leerlijnen

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van 

de mogelijkheden van de module Leerlijnen en het 

Leerlijnenpakket 4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te 

realiseren.

Na deze scholing is het onderbouwteam in staat om:
• Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te

observeren

• De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun

gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden

• De ontwikkeling van kinderen weer te geven in een

registratiemodel

• Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende

of achterblijvende ontwikkeling

• De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende

ontwikkelingsgebieden te zien

• Naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd

leerstofaanbod te maken

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie 

dagdelen scholing voor het onderbouwteam. De inhoud vormt 

maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de 

school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig 

implementatietraject.

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/implementatie-leerlijnen-jonge-kind
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Leerlijnen-jonge-kind%E2%80%93cursus-voor-starters


34 35Academie van ParnasSys | Scholingen 2022 - 2023

Collega’s begeleiden bij 
inzet Leerlijnen 4-7 jaar
Het begeleiden van leerkrachten die werken met 
leer- en ontwikkelingslijnen bij kinderen tot zeven 
jaar

Op jouw school is gekozen voor het leerlingvolgsysteem 

Leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys. Je wilt de leerkrachten van de 

groepen 1 en 2 hierbij optimaal kunnen begeleiden. Tijdens 

twee scholingsmiddagen leer je hoe je dat als intern begeleider 

of onderbouwcoördinator op een goede manier kunt doen. 

Er is veel ruimte voor intervisie en het stellen van vragen. De 

groepsbespreking naar aanleiding van de leerlijnen komt ruim 

aan bod.

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders 

en bouwcoördina-

toren

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
6 oktober 2022 

en 12 januari 2023 

(Amersfoort)

4 oktober 2022 

en 10 januari 2023 

(Gouda)

        Tijd
13.30-16.00 uur

Hetty Berkhout
Onderwijsadviseur jonge kind

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 30

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN

INFORMATIE

        Doelgroep
Leidinggevenden 

en pedagogisch 

medewerkers

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

Implementatie ontwikkelings-
lijnen 0-4 jaar binnen Konnect
Ontwikkeling van baby’s en peuters volgen en 
stimuleren op basis van ontwikkelingslijnen

We helpen je bij het optimaal gebruiken van de 

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar binnen Kidskonnect om kwalitatief 

goed aanbod en goede begeleiding te realiseren. Ook helpen 

we je een doorgaande lijn van jullie organisatie naar de 

basisschool te creëren. Je maakt gebruik van een duidelijk 

observatiesysteem voor kinderen van 0-4 jaar met een 

doorgaande lijn naar de kleutergroepen. Als leidinggevende 

ben je na dit scholingstraject in staat om de overgang van 

de kinderopvang/peutergroep naar de basisschool zo goed 

mogelijk te laten verlopen. 

De pedagogisch medewerkers zijn na het traject in staat om:
• Momenten te creëren om de ontwikkeling van kinderen te

observeren

• De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun

gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden en weer

te geven in een registratiemodel

• Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende,

achterblijvende of versnelde ontwikkeling

• De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende

ontwikkelingsgebieden te zien

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie 

dagdelen teamscholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis 

van de wensen en beginsituatie van de organisatie.

Karen Dekker
(Onderwijs)adviseur

 k.b.dekker@parnassys-academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Collega's-begeleiden-bij-inzet-leerlijnen-4-7-jaar
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/implementatie-ontwikkelingslijnen-0-4-jaar-binnen-konnect
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Implementatie
Leerlijnen gr. 3
Ontwikkeling van groep 3-leerlingen volgen en 
onderwijs plannen op basis van leerlijnen

Wil je ook kwalitatief goed thematisch onderwijs realiseren in 

groep 3? We ondersteunen je graag. Je krijgt begeleiding bij 

het optimaal gebruiken van de leerlijnen van groep 3. Deze 

leerlijnen voor taal en rekenen sluiten naadloos aan op de 

leerlijnen van 4-7 jaar, binnen de module Leerlijnen in ParnasSys.  

Na deze scholing zijn de leerkrachten van groep 3 in staat om:
• Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te

observeren

• De ontwikkeling van de leerlingen in groep 3 te herkennen in

hun gedrag op de verschillende leergebieden

• De ontwikkeling van kinderen voor rekenen en taal weer te

geven in een registratiemodel

• Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende

of achterblijvende ontwikkeling

• Thematisch te werken in groep 3 met behulp van een

themaplanner

INFORMATIE

        Doelgroep
Leerkrachten 

groep 3, ib’ers, 

bouwcoördinatoren

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

        Gratis product-
voorstelling
9 november 2022 

(online)

22 maart 2023 

(online)

        Tijd
14.30-16.00 uur

Nelleke van Dijk
Onderwijsadviseur

 n.j.c.vandijk@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 07

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen scholing. De 

inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel 

scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Voorafgaand aan deze scholing is het mogelijk om een visietraject te starten om beter 

zicht te krijgen op het specifieke onderwijs in groep 3.

ANDERS VOLGEN

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

leerkrachten en 

andere specialisten 

binnen de basisschool, 

zoals talentcoaches 

en coördinatoren 

hoogbegaafdheid

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

        Gratis product-
voorstellingen
28 september 2022 

(online)

15 maart 2023 (online)

        Tijd
14.30-16.00 uur

Leerlijn hoogbegaafdheid 
in ParnasSys
Ontwikkeling stimuleren met behulp van de 
leerlijn hoogbegaafdheid

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de 

(denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in 

samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het 

‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen 

in ParnasSys. Door Gouwe Academie zijn er honderden 

lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, 

zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan 

de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe 

je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten binnen je 

onderwijs.

Doelstellingen scholing:
• Kennismaking met ‘Kader voor ontwikkeling’ in Leerlijnen

ParnasSys

• Leren stimuleren van (denk)vaardigheden van hoogbegaafde

leerlingen

• Schoolbreed werken aan begeleiding van hoogbegaafde

leerlingen

Wil je vóor je afspraken maakt voor bovenstaand 

scholingstraject eerst meer informatie? Kom dan naar een gratis 

productvoorstelling (zie data hiernaast).

Martine Blonk
Onderwijsadviseur hoogbegaafdheid

 m.blonk@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 07 63

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Productvoorstelling-leerlijnen-groep-3
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/leerlijn-hoogbegaafdheid-in-ParnasSys
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Doelstellingen:

Tijdens deze twee dagen gaan de deelnemers:

• Theorie en visie verbinden aan de mogelijkheden van ParnasSys

• (Hhoog)begaafdheid signaleren met behulp van ParnasSys

• Kennismaken en werken met de leerlijn voor (hoog)begaafden (kader voor

ontwikkeling van SLO), binnen de module leerlijnen

• Doordenken voor de eigen school hoe de (hoog)begaafde leerlingen systematisch

en cyclisch gevolgd en ondersteund gaan worden

Erwin Dekker
 b.r.dekker@parnassys-academie.nl

PHONE 06 15 46 84 34

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

leerkrachten en 

andere specia-

listen binnen de 

basisschool, zoals 

talentcoaches en 

coördinatoren 

hoogbegaafdheid

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

        Data
8 november 2022 

en 4 april 2023 

(Gouda)

        Tijd
09.00-16.00 uur

(Hoog)begaafdheid in 
ParnasSys – experttraining
ParnasSys inzetten voor het signaleren en planma-
tig begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen!

Het (her)kennen van hoogbegaafde leerlingen kan door zicht te 

krijgen op de ondersteuningsvraag van deze specifieke doel-

groep.

In deze experttraining leer je hoe modellen van Tessa Kieboom 

en het kader van ontwikkeling van SLO helpend kunnen zijn. 

Vanuit die kennis ervaar je hoe je via ParnasSys zicht krijgt op de 

aspecten van deze modellen en de (hoog)begaafde leerling.

Aan het eind van de experttraining heb je een visie geformu-

leerd voor je school op het (hoog)begaafde kind. Van daaruit 

weet je je ParnasSys omgeving optimaal in te zetten, onder 

andere door het benutten van de groepskaart, Kindbegrip en de 

mogelijkheden van de leerlijnen. 

Je benut dus alles wat ParnasSys je biedt om alle informatie 

met elkaar in verband te brengen en dat is voor ieder kind van 

belang en voor de specifieke doelgroep (hoog)begaafden een 

mogelijke sleutel tot succes! 

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Experttraject-hoogbegaafdheid-en-ParnasSys
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ANDERS VOLGENANDERS VOLGEN

Hét nieuwe systeem voor sociaal-emotioneel leren

Kindbegrip van ParnasSys geeft je - vanaf start schooljaar 

2022/2023 - grip op het sociaal-emotioneel leren van de leerling.

INFORMATIE

        Doelgroep
Mt-leden, ib’ers, 

gedragsspecialis-

ten, beleidsver-

antwoordelijken, 

leerkrachten

        Niveau
Startende 

gebruiker (fase 1)

        Data
13 september 2022 

(online)

11 oktober 2022 

(online)

8 november 2022 

(online)

13 december 2022 

(online)

17 januari 2023 

(online)

        Tijd
15.30 - 17.00 uur

Productvoorstelling Kindbegrip 
(gratis)

Bert van de Waerdt
Onderwijsadviseur Kindbegrip

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 17

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Ervaar hoe je Kindbegrip 
voor je kunt laten werken 
om je onderwijskwaliteit te 
verbeteren

Maak kennis met Kindbegrip in gratis webinars en ervaar hoe 
Kindbegrip het volgende aan je school biedt: 
• Continu inzicht en overzicht

• Intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem

• Planmatig proces van signaleren, analyseren en handelen

• Gecertificeerde signaleringslijsten voor leerkrachten

• Eenvoudig voldoen aan zorgplicht Sociale Veiligheid

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/productvoorstelling-kindbegrip-gratis
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/kindbegrip-voor-je-laten-werken-om-je-onderwijskwaliteit-te-verbeteren
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Kunnen werken met Kindbegrip.
• De achtergronden van de SEL-

competenties kennen

• Weten hoe je SEL-competenties kunt

ontwikkelen (basis)

• Vragenlijsten kunnen (laten) invullen

en resultaten opvragen

• De resultaten van Kindbegrip

kunnen vertalen naar hoe je je

methodelessen geeft

• Plannen op leerlingniveau kunnen

maken

ParnasSys biedt hiervoor online onder-

steuning via tutorials. Wil je aanvullend 

of alleen fysieke ondersteuning, dan 

staan de onderwijsadviseurs van de 

Academie voor je klaar.

Goed kunnen werken aan sociaal-
emotioneel leren met Kindbegrip
Planmatig en doelgericht werken op 

leerling- en groepsniveau.

Er is minimaal één ambassadeur binnen 

de school die expert is op het gebied van 

Kindbegrip en collega’s coacht.

• Samenhang zien in resultaten en

reflecteren op het eigen handelen

• Analyses kunnen uitvoeren door

onder andere kindgesprekken te

voeren

• Samenwerken met ouders aan SEL

• Schoolspecifieke afspraken maken

hoe Kindbegrip in de cyclus

van handelingsgericht werken

geïntegreerd wordt

Kindbegrip voor je laten werken. Door de mogelijkheden goed 
te benutten versterk je de kwaliteit van je onderwijs. 
Je werkt planmatig en doelgericht aan brede vorming van 

leerlingen in een goed pedagogisch klimaat.

Alle collega’s zijn ambassadeur van sociaal-emotioneel leren 

binnen de school.

• Er is eigenaarschap bij leerlingen: werken met portfolio en/

of ontwikkelpunten

• Collega’s gaan met eigen leervragen aan de slag op

het gebied van SEL. Kindbegrip wordt gebruikt als

professionaliseringsinstrument

• Schoolregels en -afspraken hebben een plaats binnen de

organisatie

• Verdiepend aan de slag met thema’s als burgerschap,

mediawijsheid en executieve functies

• Er wordt op een integrale manier gewerkt aan een sociaal

veilige school

ANDERS VOLGEN ANDERS VOLGEN

LICHTER
Minder 

werkdruk

LEUKER
Meer 

werkplezier

BETER
Betere

onderwijskwaliteit

Fase 1:
Kunnen werken met 
Kindbegrip

Fase 2:
Goed kunnen werken aan 
sociaal-emotioneel leren 
met Kindbegrip

Fase 3:
Kindbegrip voor je 
laten werken. Door de 
mogelijkheden goed te 
benutten versterk je de 
kwaliteit van je onderwijs

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/kindbegrip-voor-je-laten-werken-om-je-onderwijskwaliteit-te-verbeteren
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De onderwijsadviseurs van de Academie denken graag met je mee hoe je de gewenste 

situatie kunt realiseren als het gaat om het versterken van het sociaal-emotioneel leren. 

Alle begeleiding is maatwerk. Of het nu gaat om teamscholingen, groepsbesprekingen, 

coaching of tweedaagse cursussen voor het opleiden van Kindbegripexperts. 

Zie www.parnassys.nl/academie voor meer informatie of neem contact op via 

info@parnassys-academie.nl om vrijblijvend een afspraak te maken om met elkaar te 

kijken wat we voor je kunnen betekenen. 

Wij beloven je: 
• als je als school ons vraagt om je te ondersteunen bij de implementatie van

Kindbegrip realiseren we samen met jou betere onderwijskwaliteit met meer

werkplezier, zonder dat het tot meer werkdruk leidt. Lichter, leuker en beter zullen

jou vast aanspreken!

• wanneer je fase 3 hebt gerealiseerd, bereik je daarmee voor je leerlingen en

collega’s de meest optimale effecten!

Bert van de Waerdt
Onderwijsadviseur Kindbegrip

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 17

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/kindbegrip-voor-je-laten-werken-om-je-onderwijskwaliteit-te-verbeteren
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Jouw manier van kijken naar de wereld om je heen, kleurt jouw communicatie met de 

ander. Door de inzet van PCM ervaar je op welke manier jij hier invloed op hebt.

Het Process Communication Model zet je in bij optimaliseren van onder andere:

• Positieve groepsvorming en een veilig leer- en leefklimaat

• Reactief aanpakken van pestgedrag

• Diversiteit in je lessen

• Plezier in leren

• Communicatie met ouders zodat er educatief partnerschap ontstaat

Werk je al met Kindbegrip en met PCM en wil je deze twee inhouden meer met 

elkaar verbinden? We laten je graag ervaren hoe dat kan in de diverse fasen 

van handelingsgericht werken. Zie voor meer informatie over PCM: https://

processcommunication.nl/process-communication/process-communication-het-

onderwijs  

Mogelijkheden voor scholing: 
• Dagdeel introductie Process Communication Model (PCM) in relatie met Kindbegrip

• Twee of meer dagdelen met je hele team praktisch aan de slag met PCM, waarbij

iedere deelnemer een persoonlijk profiel ontvangt en je ontdekt en ervaart hoe

je nóg beter op de behoeften van íedere leerling in je groep kunt afstemmen. We

verbinden hierbij de observaties van sociale competenties en de doelen die je stelt

aan de hand van Kindbegrip, met een passende begeleiding

• Tweedaagse basiscursus PCM. (De genoemde data betreffen deze cursus, met open

inschrijving)

De inhoud wordt altijd in overleg met de school vastgesteld. 

Alice Methorst
Onderwijsadviseur PCM

 a.methorst@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 07 77

INFORMATIE

        Doelgroep
Leerkrachten,

mt-leden, ib’ers

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Kindbegrip geeft je inzicht in het leer- en leefklimaat van je 

groep én helpt je om passende doelen te kiezen voor je groep 

op het gebied van sociale competenties. Binnen Kindbegrip zijn 

er heel veel doelen en handelingssuggesties die je helpen om 

de leerling te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. 

Daarnaast wordt verwezen naar een heel aantal methoden en 

methodieken om vervolgens aan de slag te gaan. Het ontdekken 

van de behoeften van het kind in relatie tot de taal die het kind 

spreekt kan een zoektocht zijn. Wat vraagt het kind van jou en hoe 

pas jij als leerkracht jouw handelen daarop aan? PCM biedt hierin 

waardevolle én concrete handreikingen om jou, in de praktijk van 

elke dag, te ondersteunen. Jouw communicatie met leerlingen 

doet ertoe! Wanneer je in je communicatie en in je aanbod van de 

psychologische behoeften goed afstemt, motiveer je jouw leerling 

om te werken aan de doelen die jullie samen hebben gekozen.

Vanuit observaties (bijvoorbeeld met behulp van Kindbegrip) weet 

je wat sterke kanten én ontwikkelpunten van een leerling zijn. 

Met PCM ervaar je hoe je de leerlingen hierbij kunt motiveren én 

ondersteunen om het leren op alle ontwikkelingsgebieden een 

positieve impuls te geven.

De kansen als je Kindbegrip en PCM combineert
Ontdek hoe je door het gebruik van PCM je communicatie kunt 

afstemmen op de behoeften van íedere leerling in je 

groep. Je krijgt inzicht in de zes persoonlijkheidstypen 

en de bijbehorende manier van communiceren. 

Process communication model® 
(PCM) en Kindbegrip

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

ANDERS VOLGEN

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/process-communication-model-en-kindbegrip
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Anders
Sturen

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders, 

mt-leden, schoollei-

ders, bestuurders, 

beleidsmedewerkers

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
20 september 2022 

(Gouda)

13 oktober 2022 

(online)

14 februari 2023 

(Gouda)

23 februari 2023 

(online)

16 mei 2023 (Gouda)

        Tijd
09.00 – 12.00 uur

Referentieniveaus en het 
onderwijsresultatenmodel  
Met Ultimview van ParnasSys op schoolniveau

Het oordeel van de inspectie over de eindtoets valt uiteen in 

twee delen; zijn er voldoende schoolverlaters op het niveau 

1F én is het percentage leerlingen dat 1S/2F gehaald heeft 

passend bij de schoolweging? Dit zijn twee ‘latten’ waarlangs de 

opbrengsten van de school gemeten worden. Met behulp van 

deze scholing kun je eind mei 2022, wanneer de resultaten van 

de eindtoetsen bekend zijn, hiermee aan de slag.

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

• Je begrijpt de achtergrond en de context van het

Onderwijsresultatenmodel, de Referentieniveaus en de

Schoolweging in relatie tot de Eindtoets

• Je kent drie dashboards uit Ultimview: Eindtoets,

Onderwijsresultaten en Schooladvies

• Je kunt op grond van het dashboard Onderwijsresultaten

ambities formuleren voor de percentages 1F en 1S/2F van de

drie vakgebieden Rekenen, Taalverzorging en Lezen

• Je kunt met behulp van diverse schermen in ParnasSys bepalen

of de groepen 6, 7 en 8 op koers liggen om het beoogde

percentages 1F en 1S/2F te halen

• Je kunt met behulp van doelen uit een leerlijn het aanbod in

de klas afstemmen op leerlingen die aan doelen van niveau

1F of van 1S/2F zouden moeten werken. Zo pleeg je tijdig

interventies om de door jou beoogde doelen/ambities te halen

• Je kunt met behulp van het dashboard Schooladviezen bepalen

of de praktijk van adviseren VO en heroverwegen van adviezen

in overeenstemming is met de uitslag van de eindtoets

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/referentieniveaus-en-onderwijsresultatenmodel
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Werken aan een professionele schoolcultuur

Werken met opbrengsten in het zml-onderwijs, hoe doe je dat 

op een goede manier? Tijdens deze expertscholing gaan we 

daarmee aan de slag! 

Doelstellingen tweedaags experttraject dat in overleg wordt 

gepland en dat we op je school of voor de scholen van je bestuur 

vormgeven.

De genoemde datum op deze pagina betreft een terugkomdag 

voor mensen die het experttraject ooit al hebben gevolgd. 

We praten je op die dag bij over nieuwe ontwikkelingen, je 

wisselt als scholen ervaringen uit, en we bespreken elkaars 

schoolopbrengsten. Een optie is ook dat we deze dag op jouw 

school vormgeven.

INFORMATIE

        Doelgroep
mt-leden en intern 

begeleiders

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

    Datum 
terugkomdag
4 oktober 2022

(Gouda)

         Tijd
9.00-16.00 uur

Expertscholing 
opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken in 
het zml-onderwijs

Bertine Haverhals
Onderwijsadviseur s(b)o en leerlijnen

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 84

INFORMATIE

        Doelgroep
Intern begeleiders 

en mt-leden

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
20 september 2022 

van 13.00-16.00 uur 

(Gouda/Online)

13 oktober 2022 

van 14.00-17.00 uur 

(Deventer) 

15 november 2022 

van 9.00-12.00 uur 

(Online)

19 januari 2023 van 

14.00-17.00 uur 

(Deventer)

28 maart 2023 van 

9.00-12.00 uur 

(Gouda/Online)

Toetsresultaten betekenisvol 
maken – opbrengstgericht 
werken (OGW) 
Ervaar en ontdek hoe je de effectiviteit van je
handelen kunt vaststellen én hoe je goede doelen
kunt stellen

Je leert optimaal gebruik maken van de groepskaart, waar toets-

resultaten in een breder perspectief worden gezet. We laten 

je in deze scholing ervaren hoe je ziet of alle toetsresultaten 

correct zijn ingevoerd. ParnasSys helpt je bij het zicht houden 

op de resultaten op drie niveaus, namelijk: leerling-,  groeps- en 

schoolniveau. Maar welke overzichten kun je hiervoor het beste 

gebruiken en hoe vertaal je ze naar de klas?

Tijdens deze scholing:
• Hebben we het over jouw visie op toetsen

• Leer je hoe je toetsgegevens correct invoert, zodat je

trendanalyses betrouwbaar zijn

• Maak je kennis met de verschillende analysemogelijkheden

• Leer je wat de relatie is tussen functioneringsniveau, referen-

tieniveaus, vaardigheidsscores, DLE’s en Leerrendementen

• Leer je streefdoelen stellen en vertalen naar het handelen

van de leerkracht voor de klas

• Leer je welke overzichten op leerling-, groeps- en school-

niveau uit ParnasSys relevant zijn voor OGW

• Krijg je handvatten hoe je dit binnen je school vorm kunt

geven

• Komt de gesprekkencyclus aan de orde

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN ANDERS STUREN

Herbert Schaap
Onderwijsadviseur ParnasSys 

 h.schaap@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 03 27

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/toetsresultaten-betekenisvol-maken-opbrengstgericht-werken
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/expertscholing-opbrengstgericht-en-handelingsgericht-werken-in-het-zml-onderwijs
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INFORMATIE

        Doelgroep
Mt-leden en intern 

begeleiders

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

Expertscholing opbrengstgericht 
en handelingsgericht werken op 
het s(b)o

Basisscholing overzichten 
en Ultimview
Benut de mogelijkheden van Ultimview van 
ParnasSys op school en/of bovenschools

Dagelijks voer jij, of voeren jouw collega’s, gegevens in 

ParnasSys in. Hiermee is ParnasSys een belangrijke bron van 

informatie voor jouw school. Je wilt deze informatie optimaal 

benutten en antwoord krijgen op vragen zoals: Hoeveel 

leerlingen zitten er op dit moment op onze school? Hoeveel 

leerlingen verwachten we nog? Komen we in aanmerking voor 

groeibekostiging? Om deze vragen te kunnen beantwoorden 

is het belangrijk dat je de ingevoerde gegevens in diverse 

samenstellingen uit ParnasSys kunt halen. Maar hoe exporteer 

je de gewenste data nu snel en overzichtelijk?

Tijdens deze scholing leer je diverse manieren kennen om 

overzichten op te vragen binnen ParnasSys en Ultimview van 

ParnasSys. Ook leer je zelfstandig basishandelingen uitvoeren 

met betrekking tot het opvragen van data uit ParnasSys en 

Ultimview van ParnasSys.

Doelstellingen scholing:
• Je leert diverse manieren kennen om overzichten op te

vragen binnen Ultimview van ParnasSys

• Je leert zelfstandig basishandelingen uit te voeren met

betrekking tot het opvragen van data uit Ultimview van

ParnasSys

Inzicht in de groei van leerlingen

Wanneer op jouw s(b)o-school veel adaptief wordt getoetst, zijn 

er in ParnasSys overzichten die je inzicht geven in het niveau 

en de groei van leerlingen. Dus ook als je leerlingen een andere 

toets maken dan die hoort bij hun leerjaar, kun je op leerling-, 

groeps- en schoolniveau goed in kaart brengen of je tevreden 

kunt zijn! In deze expertscholing gaan we uitgebreid hier op in.

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders, 

bestuurders, be-

leidsmedewerkers

  Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Doelstellingen scholing:
• Je weet hoe je een schoolcultuur kunt vormgeven waarin

leerkrachten worden geïnspireerd om opbrengstgericht te

gaan/blijven werken

• Je maakt voor minimaal één vak/leergebied analyses op

leerling-, groeps- en schoolniveau wat betreft opbrengsten

volgens met elkaar vastgestelde uitgangspunten

• Je vergelijkt de resultaten van jouw school met die van de deelnemers van andere

scholen en we wat de resultaten zeggen over de doelgroep, het onderwijsconcept,

leerkrachtvaardigheden en curriculum

• Je weet hoe het thema opbrengsten in de gesprekkencyclus geïntegreerd kan

worden en formuleert een advies voor jouw school

• Je oriënteert je op hoe leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden

betrokken kunnen worden bij dit thema

• Je leert welke vaardigheden van de verschillende teamleden worden gevraagd

mogelijk op 
locatie of
eigen regio! mogelijk op 

locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN ANDERS STUREN

Bertine Haverhals
Onderwijsadviseur s(b)o en leerlijnen

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 84

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Expertscholing-opbrengstgericht-en-handelingsgericht-werken-op-het-sbo
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/basisscholing-overzichten-en-parnassysultimview
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Datagestuurd handelen op school- en 
bestuursniveau

Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school 

of scholen binnen het bestuur. Je leert hoe je Ultimview (nog) 

beter in kunt zetten binnen je scholen. Je maakt een analyse en 

gaat aan de slag met het opstellen van een jaarplan.

Doelstellingen scholing:
• Je leert om met behulp van aangereikte instrumenten de

juiste vragen te stellen

• Je bevordert de onderzoekende houding rondom het

omgaan met data (opbrengsten en administratiegegevens)

van jouw school of scholen

• Je kunt de zichtbare data betekenis geven en daarmee de

volgende stap zetten in het sturen van de onderwijskwaliteit

• Je bent in staat om de verbinding te maken tussen

leerlingpopulatiegegevens, (eind)opbrengsten en

verwijzingspercentages

• Je stelt na het interpreteren van de kengetallen een plan

van aanpak op, waarin je verwoordt hoe het werken met

Ultimview verbonden kan worden aan de taken binnen jouw

school

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders, 

bestuurders, be-

leidsmedewerkers

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

Verdiepingsscholing 
Ultimview van ParnasSys

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN ANDERS STUREN

Werken aan schoolkwaliteit

Tijdens deze basisscholing leer je hoe het instrument 

WMK de samenhang biedt tussen schoolontwikkeling en 

personeelsontwikkeling. Het instrument helpt je om zicht te 

krijgen op de vraag of je de goede dingen goed doet! 

Doelstellingen scholing:
• Je verkent het instrument WMK aan de hand van de

verschillende onderdelen (vragenlijsten, planning,

persoonlijke ontwikkeling)

• Je leert het concept achter het instrument WMK begrijpen.

• Je kunt diverse vragenlijsten betekenisvol inzetten en

interpreteren

• Je bent in staat om vragenlijsten aan te passen naar jouw

specifieke schoolsituatie

• Je ontwerpt een meerjarenplanning voor het werken in een

kwaliteitscyclus

Basisscholing Pakket 
Schoolontwikkeling

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders, 

bestuurders en be-

leidsmedewerkers

        Niveau
Startende 

gebruikers (fase 1)

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/verdiepingsscholing-parnassysultimview
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Basisscholing-ParnasSys-WMK
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Verbinden aan de professionele (kwaliteits)cultuur

Tijdens deze scholing werk je aan het versterken van 

de kwaliteitscultuur op school en het invullen van een 

kwaliteitszorgcyclus op schoolniveau. Het maken van keuzes 

staat daarin centraal: op welke manier laat je het instrument 

WMK aansluiten bij je schoolontwikkeling?

Doelstellingen scholing:
• Je verbindt de inhouden met de professionele (kwaliteits-)

cultuur op basis van relevante literatuur

• Je maakt een verdiepende analyse op basis van de

verschillende kwaliteitsdomeinen (HGW, OGW,

tevredenheidspeilingen, sociale veiligheid, e.d.)

• Je zet jouw analyse naast de zelfevaluatie op basis van de

Basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017

• Je ontwikkelt een eigen quickscan

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders, 

bestuurders en be-

leidsmedewerkers

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

Verdiepingsscholing Pakket 
Schoolontwikkeling

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN ANDERS STUREN

Op basis van relevante inzichten uit de organisatieliteratuur 

brengen we focus aan op hoe we de ontwikkeling van leraren 

zien én hoe we daar leiding aan geven: staat het kind centraal of 

de leraar? 

Daarna leer je hoe Mijnschoolteam ingericht wordt en hoe 

je observaties uitvoert bij teamleden. Daarnaast oefenen 

we met het interpreteren daarvan en het vastleggen van die 

interpretatie in een gespreksnotitie. Tegelijk leer je hoe je op 

teamniveau overzicht houdt over de verzamelde gegevens van 

je leraren. Er is voortdurend aandacht voor de manier waarop 

leidinggevenden omgaan met hun professionals in het licht van 

Mijnschoolteam.

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders, 

bestuurders, be-

leidsmedewerkers

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

Werken aan schoolkwaliteit met 
het pakket Teamontwikkeling

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/verdiepingsscholing-parnassysWMK-1
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/werken-aan-schoolkwaliteit-met-het-pakket-teamontwikkeling
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Het nieuwe schoolplan (2023) komt eraan! Hoe pak je het aan? 

Met de module Mijnschoolplan beschrijf je het schoolplan 

inclusief de uitwerking en jaarplannen en desgewenst met het 

toekennen van doelen aan PLG's. 

Doelstellingen scholing:
• Je kent de structuur van Mijnschoolplan

• Op basis van zelfevaluatie vanuit het Onderzoekskader van

de inspectie (2021) bepaal je actiepunten en parels voor de

school

• Je leert de school te omschrijven inclusief kansen en

bedreigingen en streefbeelden voor de komende jaren.

• Je krijgt ideeën om het gesprek met het team aan te gaan

hierover

• Je leert kwaliteitsindicatoren en acties te omschrijven in

Mijnschoolplan

• Je leert deze om te zetten in jaarplanen waarbij we een PDCA

cyclus hanteren

• Je kent de mogelijkheden om plannen aan een PLG toe te

kennen zodat deze eigenaar is van een thema

• Je kent de verbindingen van Mijnschoolplan binnen

Parnassys|Schoolkwaliteit en weet welke mogelijkheden er

nog meer zijn

INFORMATIE

        Doelgroep
Schoolleiders

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers

(fase 1 en 2)

        Data
in overleg

        Tijd
3 dagdelen

Stel je schoolplan samen 
met Mijnschoolplan!

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN ANDERS STUREN

Verbinden aan de professionele (kwaliteits)cultuur

Behoefte aan een maatwerkoplossing voor jullie scholengroep? 

Zijn er bepaalde vragen vanuit het bestuur of juist vanuit de 

schoolleiders in het werken met de onze kwaliteitsmodules? 

Plan dan een gesprek met ons om te komen tot een 

maatwerkoplossing waarin we vanuit jullie vragen en wensen 

een scholingsaanbod samenstellen. Hierbij kunnen we 

werken aan zowel  kwaliteits-/schoolontwikkeling en aan 

teamontwikkeling. 

We stellen de scholingsbijeenkomsten zo samen dat we 

toewerken naar een logische verbinding tussen de modules 

en de uitwisseling daartussen. Tegelijk besteden we aandacht 

aan uitwisseling van gegevens tussen scholen en bestuur en 

het faciliteren van de dialoog daarover. Dat betekent dat we de 

begeleiding focussen op integrale kwaliteitsontwikkeling en niet 

primair vanuit één specifieke module. 

INFORMATIE

        Doelgroep
Bestuurders, be-

leidsmedewerkers, 

schoolleiders

        Niveau
Startende en 

gevorderde 

gebruikers 

(fase 1 en 2)

Maatwerk Pakket 
Schoolkwaliteit bovenschools

Ook geïntegreerd gebruik maken van de verschillende toepassingen van 

Schoolkwaliteit van ParnasSys? Maak gebruik van ons aanbod om je school of 

scholengroep te laten begeleiden in het met visie inzetten van het instrumentarium. 

Wil je bijvoorbeeld efficiënter werken rondom het rapporteren van opbrengsten, 

het strategisch inzetten van kwaliteitsmeting, het opstellen van je schoolplan of het 

waarmaken van strategische doelen tot in de klas? Wij denken graag met je mee om 

een maatwerktraject te verzorgen.

Benieuwd naar mogelijkheden en voorbeelden? Neem contact met ons op!

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/stel-je-schoolplan-samen-met-mijnschoolplan
https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/maatwerk-parnassys-schoolkwaliteit-voor-stichtingen
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Thema’s die in deze opleiding centraal staan: 
• Strategisch kwaliteitsmanagement

• Leidinggeven aan verandering

• Verantwoording en dialoog

• Strategisch HRM: leraren als bron van schoolsucces

Studiebelasting: 40 contacturen en 16-20 uur zelfstudie. 

Tijdens deze opleiding leer je met relevante wetenschappelijke 
literatuur als basis:
• Een systeem van kwaliteitszorg inrichten om gegevens

te verzamelen en te analyseren met Schoolkwaliteit van

ParnasSys (pakketten Schoolontwikkeling en Teamontwik-

keling)

• Het versterken van je leiderschap, gericht op samenwerking

en een professionele kwaliteitscultuur aan de hand van een

verandercasus in de eigen organisatie

• Het beïnvloeden van het reflecterend vermogen bij leraren

en schoolleiders rond hun eigen handelen zowel in de klas

als in het team op basis van data

• Vorm te geven aan verantwoording en dialoog waarbij

Schoolkwaliteit van ParnasSys (pakketten Schoolontwikke-

ling en Teamontwikkeling) het middel is

INFORMATIE

        Doelgroep
Beleidsmedewer-

kers onderwijs-

kwaliteit. Eventu-

eel: bestuurders 

en schoolleiders 

        Niveau
Gevorderde 

gebruikers (fase 2)

        Data
15 november 2022 

(Amersfoort/

Gouda) eerste van 

vijf dinsdagen

Opleiding 
Kwaliteitsmanagement 

Anton de Jong
Onderwijsadviseur ParnasSys|Schoolkwaliteit

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Meer informatie 

en inschrijven?

www.parnassys-

academie.nl

mogelijk op 
locatie of
eigen regio!

ANDERS STUREN

• Verantwoording naar belanghebbenden (bestuur, inspectie, ouders) over ontwikke-

lingen binnen de organisatie als wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus

• De strategische doelstellingen van de organisatie te verbinden aan de professione-

le ontwikkeling van leraren

• Steeds de vertaling te maken van literatuur naar de praktijk in de eigen organisatie

Je stelt tijdens de opleiding een portfolio samen waarover je een 

eindpresentatie geeft. Het portfolio en de presentatie vormen 

de bewijslast voor een voldoende afronding. Na afronding krijg 

je een certificaat van de Academie van ParnasSys. 

Deze opleiding kan meetellen voor punten bij herregistratie in 

het Schoolleidersregister PO. Vraag naar de mogelijkheden als je 

hierin geïnteresseerd bent. 

https://www.parnassys.nl/academie/scholingen/Opleiding-kwaliteitsmanagement
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Heb je vragen? Stel ze gerust!

Martine Blonk
(Leerlijn) hoogbegaafdheid 

 m.blonk@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 07 63

Bertine Haverhals
Leerlijnen

Ontwikkelingsperspectief s(b)o

 b.haverhals@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 84

Hetty Berkhout
Leer- en ontwikkelingslijn 0-7 jaar 

Konnect

 h.berkhout@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 30

Alice Methorst
Onderwijsadviseur PCM 

 a.methorst@parnassys-academie.nl 

PHONE 0182 76 07 77

Anton de Jong
Schoolkwaliteit

Schoolontwikkeling 
(WMK en Mijnschooplan)

Teamontwikkeling 
(Mijnschoolteam)

Ultimview
Opleiding kwaliteitsmanagement

 t.j.c.dejong@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 05 08

Herbert Schaap
Ontwikkelingsperspectief 

regulier onderwijs
APK

Goed onderwijs zichtbaar maken
Opbrengstgericht werken

Toetsresultaten betekenisvol maken

 h.schaap@parnasssys-academie.nl 

PHONE 0182 76 03 27

Jan de Waard
Implementatie ParnasSys

 j.dewaard@parnassys-academie.nl 

PHONE 0182 54 03 06

Patrick Bakker
Post-hbo-opleiding 

voor intern begeleiders

 h.p.bakker@parnassys-academie.nl

PHONE 06 52 58 11 85

Daniel Overdijk 
Digitaal rapport

 j.c.d.overdijk@parnassys-academie.nl

Bert van de Waerdt
Kindbegrip

 g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 76 04 17

Joost Wissink
Oudercommunicatie

Ouderportaal
Parro 

Administratie
AVG en omgaan met 

privacygevoelige
informatie

 j.wissink@parnassys-academie.nl

PHONE 0182 54 03 08
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We komen graag naar je toe voor 
een scholing op jullie locatie 

Wel zo fijn, want dan werken we in jullie eigen 

ParnasSys-omgeving en kunnen we volledig 

afstemmen op jullie situatie. Willen slechts enkele 

personen van jouw school geschoold worden? Veel 

van onze scholingen geven we in Gouda, Deventer, 

Amersfoort, Den Bosch of online. 

Of overweeg eens of je de scholing binnen je bestuur 

of regio wilt organiseren. We denken graag met je 

mee!

www.parnassys-academie.nl
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Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Scholing:

Datum:

Tijd:

Mijn scholingen:
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