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Deskundigheidsbevordering en deelname aan de totstandkoming van een Educatief 
Videoplatform" 
 
Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op 
het gebied van meedenken in het neerzetten van een optimaal veilig pedagogisch klimaat en het 
aanbieden van verschillende praktische trainingen op maat (o.a. ouderbetrokkenheid, 
passendonderwijs, conflicthantering. school en veiligheid en teamtrainingen. 
 
Vanuit Driehoektraining staan we open voor samenwerking, co-creatie, kennisdeling en 
waardecreatie. 
 
Wat is een Educatief Videoplatform? 
 
Onderwijsinstellingen werken zelf mee aan het bedenken van casussen die geschikt zijn voor een 
Educatief Videoplatform. Deze worden door professionals op het gebied van e-learning en 
videoproductie uitgewerkt tot educatieve video's. U krijgt als deelnemende onderwijsinstelling niet 
alleen toegang tot uw eigen educatieve video’s. U kunt ook gaan werken met de video’s van 
andere scholen. Hoe meer onderwijsinstellingen er mee doen, hoe groter het platform. 
 
Hoe werkt het? 
 
Een sessie bestaat uit 2 dagdelen. 1 dagdeel is deskundigheidsbevordering schoolveiligheid, 
ouderbetrokkenheid of een ander thema. Een professionele procesbegeleider laat de deelnemers 
oefenen met de vaardigheden die nodig zijn voor het handelen in lastige situaties. De 
procesbegeleider heeft een achtergrond als docent drama of trainer met trainingsacteurs-achtergrond. 
 
In het 2e dagdeel bedenkt de groep enkele casussen die geschikt zijn voor een Educatief 
Videoplatform. De casussen worden door experts op het gebied van e-learning en videoproductie 
uitgewerkt tot een script en enkele korte educatieve video’s met daarbij werkvormen. De 
deelnemers aan de sessie zullen gedurende het productieproces de rol krijgen van klankbordgroep. In 
deze hoedanigheid zullen ze onder andere het script voor de video’s beoordelen. 
 
Voor wie? 
 
Speciaal voor onderwijsinstellingen die werk willen maken van Schoolveiligheid, Ouderbetrokkenheid, 
Nieuwkomers of een ander thema. De deskundigheidsbevordering is voor alle onderwijsprofessionals. 
 
Opbrengst 
 
U krijgt niet alleen een reguliere training op het gebied van schoolveiligheid, ouderbetrokkenheid, 
effectief communiceren met ouders en leerlingen  of een ander thema. Ook het meewerken aan een 
Educatief Videoplatform beschouwen wij als een vorm van deskundigheidsbevordering. U denkt mee 
over situaties die lastig zijn en welke leermomenten daar aan gekoppeld kunnen worden. Daarnaast 
kunt u door de totstandkoming van het Educatieve Videoplatform werken aan uw Permanente 
Educatie. U krijgt ook toegang tot de casussen van andere deelnemende partijen. 
Hoe meer onderwijsinstellingen er mee doen, hoe uitgebreider het videoplatform wordt. 
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Het Educatief Videoplatform is voor en door leerkrachten. Leerkrachten krijgen dus niet alleen 
deskundigheidsbevordering, ze denken en werken zelf mee aan het bedenken van de inhoud van de 
video’s en het maken van de scripts. Ook dat beschouwen wij als deskundigheidsbevordering en de 
video’s kunnen uiteindelijk onderdeel uitmaken van de PE. 
 
 
 
Tweede dagdeel: 
 
klankborden over de inhoud van de video's, en uiteindelijk de productie. Voor en door docenten. 
 
 
 
 
 
Organisatie:  

Driehoektraining “platform voor ervaringsgerichte nascholing” 
 
Post- en bezoekadres: Meet Berlage: Oudebrugsteeg 9 1012 JN Amsterdam  
 
Web: www.driehoektraining.nl  
 
T: 020.694.0659  
 
Volg ons op Linkedin: https://www.linkedin.com/in/driehoektraining/ 
 
Twitter; @partnerschap 

KvK nummer: Academy Inc 58661131 gevestigd in Amsterdam 


