
 

 

 
 

 
 

Beste cursist van de online opleiding Beter bij de Les, 
 

Deze e-mail bevat informatie die nodig is ter voorbereiding en voor deelname. U kunt ons natuurlijk 
ook altijd per e-mail bereiken wanneer u nog vragen heeft of wanneer de informatie onduidelijk is. 
Voordat de training start ontvangt u van ons een postpakket met materialen. 

 

Online opleiding  
U neemt deel aan de onine trainersopleiding van Beter bij de Les. Deze online opleiding bestaat uit 2 
delen. Het eerste deel ‘de inleiding’ bestaat uit 2 video’s. Het tweede deel bestaat uit een 
interactieve bijeenkomst via Microsoft Teams. 
Hieronder wordt per onderdeel meer informatie gegeven. 

 
De inleiding  
De inleiding bestaat uit 2 video’s; deel 1 en deel 2. Deze inleiding is ter voorbereiding op de 
interactieve bijeenkomst. 

 
Praktische informatie 
De beide delen van de inleiding zijn beschikbaar op het online platform Vimeo. De link is tot en met 
de interactieve bijeenkomst toegankelijk en is uitsluitend voor u bedoeld. 
U kunt beide delen van de inleiding op elk gewenst moment bekijken en pauzeren. Omdat de 
interactieve bijeenkomst te kort is om uitgebreid stil te staan bij alle theoretische kennis, is het nodig 
om vooraf aan de bijeenkomst de inleiding (deel 1 en deel 2) te bekijken. Heeft u al direct na het 
bekijken van de inleiding vragen, dan kunt u die ook per mail stellen. Wij zorgen dat er tijdens de 
interactieve bijeenkomst voldoende tijd is om deze vragen te beantwoorden. 

 
 

Inleiding deel 1 
In het eerste deel van de inleiding maakt u kennis met de theoretische achtergrond van Beter Bij de 
Les. Begrippen zoals ‘executief functioneren’, ‘werkgeheugen’ en ‘doelgericht gedrag’ worden 
uitgelegd. Onderwerpen zoals de relatie tussen het executief functioneren en de hersenen en het 
executief functioneren in de praktijk, het trainen van executief functioneren, effectieve 
mechanismen achter Beter bij de Les en effectief feedback geven komen aan bod. 
Deze video duurt in totaal 45 minuten. 



 

 

Inleiding deel 2 
In het tweede deel van inleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: de bouwstenen van Beter 
Bij de Les, de methodiek en opbouw, de adaptieve werkgeheugentaken, het indiceren en de rol van trainer 
en coach. Bij het bekijken van het tweede deel van 
de inleiding horen de scoreformulieren van de werkgeheugentaken. Deze scoreformulieren vindt u in het 
postpakket. 
Deze video duurt in totaal 30 minuten. 

 

Interactieve bijeenkomst in Teams 
De interactieve bijeenkomst bestaat ook uit 2 delen, een ochtenddeel en een middagdeel. Het 
ochtenddeel is van 09:30 tot 12.00 en het middagdeel is van 13:00 tot 15:30. 
In het ochtenddeel koppelen wij het theoretisch kader uit de inleiding deel 1 aan de praktijk. In het 
middagdeel richten wij ons op het uitvoeren van Beter Bij de Les. Waarbij zowel de opbouw van de 
methodiek als de oefeningen (strategieoefeningen en werkgeheugentaken) aan bod komen. Omdat er in 
groepjes met de materialen geoefend gaat worden, gaan we ervan uit dat de deelnemers beschikken 
over de materialen: handboek, werkboek en de materialen in de doos. 
De interactieve training wordt gegeven met behulp van het programma Microsoft Teams. Hiervoor krijgt 
u een uitnodiging per email met een link ‘open Microsoft Teams’ staat. Mocht u nog geen Microsoft 
Teams op uw computer of laptop hebben staan, dan krijgt u de optie ‘Teams app 
downloaden’ of de ‘De web-app gebruiken’. U kunt dan klikken op ‘De web-app gebruiken’. Als het goed 
is wordt dan gevraagd om uw e-mailadres en eigen wachtwoord (van uw mail) in te typen. Het kan zijn 
dat u ergens een waarschuwing ontvangt over de Bascule als onbekende 
gebruiker. U kunt gerust door en alles accepteren. Vanuit de Bascule is alles goed beveiligd. 

 

Voor een goede structuur gedurende de training: 
• Zorg ervoor dat u op een plek bent met een goede Wifi verbinding. 
• Zet een headset op of doe oortjes in, geluid is dan beter (wordt anders blikkerig). 
• Contoleer of de camera het doet. 
• Check vooraf of het lukt om bovenstaande stappen te zetten (en dat u zowel beeld als geluid 
heeft). 
• Het is fijn als u iets voor 09.30 in de vergadering aanwezig bent zodat we op tijd kunnen 
starten. 
• Zodra de bijeenkomst start: zet uw microfoon op dempen (mute). Op die manier houden we de 
achtergrondgeluiden beperkt. 
• Wanneer u iets wilt zeggen, is het verzoek dit aan te geven met het icoontje ‘raise hand’, 
dan geven wij u het woord. 

 
Afronden   
Aan het einde van de online opleiding Beter Bij de Les bent u in staat om de training aan leerlingen  te 
geven. U krijgt ter afronding van de opleiding een certificaat. 

 
Evaluatie   
Wij hechten veel waarde aan hoe u onze opleiding heeft ervaren. Daarom zouden wij u willen vragen na 
afloop van de online opleiding Beter Bij de Les een evaluatie in te willen vullen. 
Mocht u eerder feedback hebben dan kunt u dat altijd laten weten per e-mail (info@piresearch.nl) 

 

Wij kijken er naar uit om u online te ontmoeten! 

 Naomi van den Berg, Juliette Claessens en  Daniëlle Suijker 

Opleiders online Beter bij de Les trainersopleiding 
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