
 

  

 

 

 

BORGING IN DE PRAKTIJK 
 
De opleiding Arrangeren door Classificeren bestaat uit opleidingsbijeenkomsten 
waarin de deelnemers via theorie en opdrachten verdiepend leren kijken naar gedrag 
en begeleid worden in het formuleren en onderbouwen van passende interventies. 
Daarnaast zijn er de intervisies waarin de inhoud van de bijeenkomsten verbonden 
wordt aan het waarneembare gedrag in de eigen praktijk. Via de inzet van eigen 
beelden vindt de concrete uitwerking van het proces van classificeren plaats. De 
leerrendementen worden geborgd en het arrangeren door classificeren wordt verder 
geïmplementeerd in school en onderwijs. De intervisies worden begeleid door een 
beeldteamcoach van Zuiderbos.  
Om het rendement van de opleiding en dus de vaardigheid van het classificeren van  
gedrag vast te houden en te bestendigen, is het aan te bevelen dat er binnen de opgeleide 
onderwijsorganisatie deelnemers zijn die de rol van beeldteamcoach over kunnen nemen.  
Een passende opleiding tot beeldteamcoach is zeker wenselijk. 
 
Zuiderbos werkt sinds enige jaren nauw samen met Kaliber BV. Zij biedt de opleiding 
BeeldTeamCoaching aan en leidt deelnemers op tot gecertificeerd BeeldTeamCoach. Deze 
opleiding leert deelnemers om hun handelen/communicatie af te stemmen op de interactie die zich 
voordoet in gesprekken met individuen of een groep. Samenvattend leren deelnemers zicht te 
krijgen op groepsdynamiek en leren hierop adequaat te interveniëren. 
Criteria voor deelname: 

• Deelnemers onderschrijven de noodzaak van de verdere borging  van classificeren door 
arrangeren in hun school. Ze zijn bereid rol en verantwoordelijkheid  te nemen als BTC’er 
en nemen leiding over de implementatie van intervisie in hun school. 

• Deelnemers willen eigen communicatie en vaardigheden als coach en/of BeeldTeamCoach 
verder ontwikkelen. 

• Deelnemers zijn bereid en in staat beelden bij begeleiden van collega’s en voor eigen 
ontwikkeling in te zetten. 

 
Voor de uitleg en toelichting op de opleiding BTC verwijzen wij naar de website van Kaliber BV 
(www.kaliber.nl)  
 
Vanuit het doel borging en implementatie van het arrangeren door classificeren hebben we de 
afgelopen jaren de volgende varianten onderscheiden, in onze samenwerking met Kaliber: 

1. Deelnemers volgen een deel of de gehele opleiding BTC alvorens ze starten met de 
opleiding Arrangeren door Classificeren. 

2. Twee opleidingen tegelijkertijd. 
Deelnemers volgen tegelijkertijd met de collega’s van de opleiding Arrangeren door 
Classificeren en daarnaast volgen zij de opleiding BTC. 

3. Aansluitend op de opleiding Arrangeren door Classificeren. 
Nadat de opleiding Classificeren is afgerond beginnen deelnemers aan de BTC opleiding. 

 
Uiteraard kan in overleg met Kaliber BV en/of Zuiderbos besproken worden welk scenario het best 
bij uw school (cultuur) past. 
 
Zuiderbos heeft goede ervaringen met Kaliber BV. Uiteraard staat het iedere deelnemende school 
vrij om eigen keuzes te maken met betrekking tot de implementatie van het arrangeren en 
classificeren. 

http://www.kaliber.nl/

