
 

   

SEL-congres 
‘Leren begint met goed gedrag’

Een sterke schoolcultuur als basis
Voor Kwink-scholen

Keuze uit twee 
workshops; zie 
hieronder de 

mogelijkheden

PROGRAMMA

Datum:  woensdagmiddag 18 mei 2022
Locatie: Instituut voor Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1,  

 Hilversum

14.30 - 15.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

15.00 - 15.30 uur: Welkom en lezing door Wouter Siebers - dagvoorzitter en  
 projectleider Kwink  
Leren begint met goed gedrag
Goed gedrag is de basis voor al het leren. In deze openingslezing neemt Wouter Siebers 
je mee in zijn verhaal over het belang van een krachtige schoolcultuur, waarin een  
uniforme gedragsaanpak, duidelijke grenzen en het streven naar veiligheid voor ieder 
kind de basis zijn. Zijn verhaal laat je nadenken en geeft je concrete handvatten om 
direct mee aan de slag te gaan. 

15.30 - 16.00 uur: Lezing door dr. Kees van Overveld 
SEL en trauma
Nare jeugdervaringen kunnen zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van gedrag.  
Kees van Overveld vertelt welke factoren belangrijk zijn en hoe zich dat uit in heftig 
gedrag en stress bij kinderen. We zullen zien dat het verstandig is dit gedrag door een 
trauma-sensitieve bril te bekijken. Kees gaat ook in op wat SEL betekent voor kinderen 
met een gedragsstoornis. 

16.10 – 17.40 uur: 
Workshops
1 Kwink in de onderbouw
2 Het belang van een Kwink-coach; voor aankomende  
 Kwink-coaches
3 Gedrag in een moeilijke groep
4 Kwink Q&A voor Kwink-coaches en leerkrachten
Kies per ronde uit een van de vier workshops.
  
16.10 - 16.50 uur: Ronde 1

17.00 - 17.40 uur: Ronde 2

17.45 uur: Afsluiting door Wouter Siebers

17.45 - 18.15 uur: Borrel   



 

Workshop 1
Kwink in de onderbouw door Mariska 
Bijvank en Jolanda van der Marel, 
redactie Kwink
Sociaal-emotioneel leren bij jonge kinderen 
is een vak apart. Hoe verloopt deze ontwik-
keling precies en waar moet je rekening 
mee houden bij het geven van een Kwink-
les in groep 1 en 2? In deze workshop ook 
aandacht voor de Kwink-hoek en inzet van 
handpoppen. 

Workshop/
Lezing 3
Gedrag in een moeilijke groep door 
dr. Kees van Overveld
Gedragsproblemen zijn voor een leraar 
de grootste uitdaging. Wat zijn de achter-
gronden van dit gedrag? En hoe kun je 
(beginnend) probleemgedrag voorkomen, 
stoppen of verminderen? Deze boeiende 
workshop is alleen mogelijk in de tweede 
ronde.

Workshop 2
Het belang van een Kwink-coach 
voor aankomende Kwink-coaches 
door Marijne Sammels en Monique 
Teske, Kwink-coach trainers
Let op: niet voor Kwink-coaches, maar voor 
diegenen die overwegen Kwink-coach te 
worden. 
De kracht van Kwink staat of valt met een 
goede implementatie van de methode. Het 
is bovendien belangrijk dat teams een ge-
meenschappelijke gedragsaanpak en ‘taal’ 
ontwikkelen. De inzet van een gedragsspeci-
alist of Kwink-coach is daarbij van groot be-
lang. In deze workshop krijg je de praktische 
handvatten aangereikt om als Kwink-coach 
aan de slag te gaan. 

Workshop 4
Kwink Q&A voor Kwink-coaches en 
leerkrachten door Kwink-redactie
In deze workshop krijg je antwoord op al je 
vragen, op zowel klassen- als schoolniveau. 
Hoe splits je een Kwink-les op een goede 
manier? Hoe werken duo’s samen aan een 
krachtige Kwink-les en groep? Hoe obser-
veer je een groep? Wat te doen bij blijvende 
onrust in de school? Wat is ‘Circus IK’ en hoe 
zorg je ervoor dat leerlingen zich ook in al-
gemene ruimtes goed gedragen? Op deze 
én andere vragen krijg je antwoord in deze 
Kwink Q&A. 

Aanmelden voor het congres kan via: 
www.kwintessens.nl/sel-congres
Let op: vol is vol!

WORKSHOPS

Tot ziens op 18 mei 2022!
Bij aankomst 

bij het congres kan  
je kiezen uit de 

beschikbare 
workshop.


