
Onderwijsparade

5 oktober 9.30 - 13.00 uur, KINO

Voor alle Rotterdamse ouders en  

verzorgers van kinderen 

Thema: onderwijs, opvoeden en omdenken
Iedere ouder wenst zijn kind toe lekker in zijn vel te zitten, fijn contact te hebben met andere kinderen 
en dat het goed gaat op school. Daarover gaat de onderwijsparade, met tips, workshop en spreker 
Berthold Gunster (bekend van Omdenken). Hij vertelt hoe je door om te denken van een probleem 
een mogelijkheid maakt. Kijk naar wat er is en wat er zou kunnen zijn om van een gebrek een talent 
te maken. Op de achterkant van deze flyer is een overzicht te vinden van de workshops. 

Locatie: 
Kino, Gouvernestraat 129 - 133 te Rotterdam

Tijdstip: 
Vrijdag 5 oktober van 9.30 tot 13.00 uur

Deelname is gratis. 
Aanmelden via www.onderwijsparade.nl   

https://twitter.com/onderwijsrdam
https://www.facebook.com/onderwijs010/


Overzicht workshops
Omdenken - Berthold Gunster 
Eén van de grootste tragedies in het leven is om de  
perfecte ouder te willen zijn. Berthold Gunster vertelt hoe u 
van een probleem een mogelijkheid kunt maken. Als u kijkt 
naar wat er niet is en er wel ‘zou moeten zijn’, bent u aan 
het vastdenken; van een probleem een ramp maken. Denk 
het om. Hoe? Simpel. Door te kijken naar wat er is en wat 
er ‘zou moeten zijn’. Van een gebrek een talent maken. 

Kinderbrein 
Kinderen die ’s morgens maar niet vooruit te branden zijn, 
terwijl de klok verder tikt en jullie echt de deur uit moeten 
om nog op tijd te komen. Of u vraagt aan uw kind om iets 
te doen en uw kind doet het niet of doet iets anders dan u 
gevraagd had. Herkenbaar? Aan de hand van filmpjes en 
interactieve werkvormen ervaart u in deze workshop hoe 
een aantal processen in ons brein functioneert. U zal zien 
dat deze processen in het kinderbrein nog in ontwikkeling 
zijn. Dit geeft inzicht in hoe u hier als ouder rekening mee 
kunt houden.

Pubers en social media - CJG
Social media en gamen geven een enorme druk, vooral 
onder kinderen en jongeren. Ze willen sociaal zijn, ieder-
een volgen en de hele dag online zijn of het volgende level 
halen. Niet reageren is geen optie. Alle online vrienden 
doen het tenslotte zo. De gevolgen van overmatig gamen 
en gebruik van social media kunnen verstrekkend zijn. Veel 
ouders en opvoeders vragen zich af hoe ze hier grenzen 
aan moeten stellen? Via een interactieve quiz informeren 
wij u over de kansen en bedreigingen van social media 
voor uw kind en hoe u hier handig op in kan spelen. 

Opgroeien met liefde, wensen en grenzen 
Mariella Kleywegt 
Workshop over seksualiteit van kinderen en jongeren.  
Hoe beweegt u als ouder mee in de ontwikkeling van uw 
kind? Behalve een vrolijke bijeenkomst, belooft Mariella  
ook nieuwe inzichten.

Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is 
spannend. Zowel voor kinderen als ouders. Bij die over-
gang komt ook heel wat kijken. U krijgt te maken met de 
plaatsingswijzer, eindtoets, drempeltoets, schoolkeuze en 
schooladvies. Waar het om gaat, is dat een leerling op de 
juiste plek komt. In deze workshop krijgen ouders informa-
tie over de overstap en is er veel ruimte voor vragen. 

Young Money - Rene Zundert 
Tijdens de workshops kijkt u samen met regisseur René 
Zundert en hoofdpersoon Michael naar zijn verhaal in de 
film ‘BARS’. Na de film gaan René en Michael met u in ge-
sprek over de de positieve en de negatieve kanten van geld 
en hoe u uw kinderen financieel bewust opvoedt. 

Spellen als leermiddel (999 Games)
Kinderen vinden leren veel leuker als oefeningen in  
spelvorm worden aangeboden. Hierdoor pakken ze de  

stof beter op en willen het vaker oefenen. Dit noemen wij 
Spelend Leren. In deze workshop willen wij u laten ervaren 
hoe leuk, leerzaam en nuttig het is om spellen als leer-
middel in te zetten. Ook buiten de klas. En wat u hierin als 
ouder zelf kunt doen. 

Hoe stimuleert u positief gedrag van uw kind? 
Marlieke de Groot en Angelique Ruijs
U maakt in deze workshop kennis met de aanpak PBS 
(Positive Behavior Support). Hoort u zichzelf soms ook de 
hele dag zeggen wat uw kind niet mag? In deze workshop 
krijgt u vanuit de aanpak PBS praktische tips hoe u deze 
‘niet boodschappen’ kunt omdraaien naar een ‘wel bood-
schap’. En wat het effect is van een positieve benadering. 
U krijgt praktische tips hoe u positief gedrag van uw kind 
kunt versterken. Door de kracht van positieve taal, duidelijk 
zijn in wat u wilt zien en horen en het geven van goede 
complimenten. Maar ook de aandacht voor ongewenst 
gedrag minimaliseren. 

Begaafdheid - Marion van Kappel (IQ OK)
Elk kind beschikt over bepaalde vaardigheden, maar deze 
komen soms niet optimaal tot uiting. Oorzaken kunnen zijn 
faalangst, concentratieproblemen, ontbreken van motivatie of 
ontbreken van strategieën om leerstof te kunnen verwerken. 
Kinderen kunnen vastzitten in een fixed-mindset. Tijdens 
deze workshop wordt uitgelegd hoe denkspellen kinderen 
dan kunnen helpen. Denkspellen zijn ook goed te gebruiken 
bij het aanleren van de zogenoemde 21e eeuwse vaardighe-
den als samenwerken en probleemoplossend denken.

Ouderkind activiteiten - Tamara Wally (CED-Groep)
Deze workshop is voor ouders én hun kinderen (van 2 t/m 5 
jaar). Wist u dat u door te lezen, kletsen, zingen én spelen 
enorm veel bijdraagt aan de taalontwikkeling van uw kind? 
Tijdens deze workshop gaat u samen met uw kind aan de 
slag! U krijgt ideeën om thuis samen spelenderwijs op een 
leuke manier bezig te zijn met de taalontwikkeling van  
uw kind.

Kijk voor meer informatie  
en aanmelden op 
www.onderwijsparade.nl 

Onderwijsmarkt  
• Vaderbetrokkenheid 
• Ouders 010
• EIC Mainport
• Rotterdamse  
 plaatsingswijzer
• Mamacafé 
• Hoogbegaafd
• Bibliotheek


