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De ontwikkelingen in het basisonderwijs gaan in snel tempo. Er vindt volop 
vernieuwing en verandering plaats. Bij de Rolf groep volgen wij deze actuele 
trends en veranderingen op de voet, en zijn die vaak zelfs een stapje voor. 
Door nauwe contacten met onze samenwerkingspartners beschikken wij over 
kennis van de nieuwste onderwijstrends, die aansluiten bij de toenemende 
digitalisering en andere actuele thema’s in de moderne leeromgeving, gericht 
op de wereld van morgen.

Professionalisering door training
Wij beseffen maar al te goed dat al deze veranderingen in het primair onder-
wijs hoge eisen stellen aan de kwaliteit van uw medewerkers en de continue 
professionalisering van uw school. Permanente ontwikkeling, in de vorm van 
bij- en nascholing is onmisbaar voor het blijvend kunnen aanbieden van 
passend onderwijs. Dankzij de exclusieve samenwerking met onze partners 
zoals bijvoorbeeld onderwijsadviesbureau OinO-Advies, voorzien wij op een 
proactieve wijze in trainingen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden voor leerkrachten en overige medewerkers in het 
primair onderwijs.

Compleet trainingsaanbod voor persoonlijke 
ontwikkeling van uw medewerkers

Professionalisering van uw 
medewerkers:

√ Bij- en nascholing voor  
(onderwijzend) personeel

√ Opleidingen, trainingen, 
workshops en congressen

√ Onderbouwmiddagen en 
themamiddagen

√ Uw eigen (online) trainings-
academie

√ Functiegericht trainings-
advies op maat

√ De meest efficiënte  
leerroute uitstippelen

Kabinet investeert 
in kwaliteit leraren

Het nieuwe kabinet van VVD en 

PvdA investeert in onderwijs een 

bedrag dat oploopt tot bijna € 700 mln 

in 2017. Ongeveer de helft gaat naar 

het basis- en voortgezet onderwijs en 

is bestemd voor kwaliteitsverbetering 

van leraren en schoolleiders. 

Budget prestatiebox
Schoolbesturen ontvangen deze kabinets-

periode, naast de reguliere lumpsum-

bekostiging, ook een bedrag via de 

zogenoemde prestatiebox. Het budget in 

de prestatiebox is grotendeels afkomstig 

uit het regeerakkoord… Deze bekostiging 

is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 

professionalisering van leraren en school-

leiders en cultuureducatie. De bekostiging 

in de prestatiebox wordt onderverdeeld in 

een bedrag per leerling en een bedrag per 

school. Voor opbrengstgericht werken, het 

professionaliseren van leraren en cultuur-

educatie wordt een bedrag per leerling 

verstrekt. Daarbovenop is er per school 

een bedrag voor het professionaliseren van 

schoolleiders.

Vergroot de kwaliteit van uw onderwijs 
en haal het beste uit uw medewerkers



Inventarisatie 
In nauw overleg met bijvoorbeeld het schoolbestuur, 
de directie en de leerkrachten, maakt de Rolf groep een 
analyse van uw actuele opleidingsbehoefte, waarbij uw 
visie, doelstellingen, en het eigen karakter en de ambities 
van uw school centraal staan. Samen met u wordt in kaart 
gebracht wat uw actuele wensen en eisen zijn. In een 
concreet opleidingsplan voor uw medewerkers worden 
al uw doelstellingen vertaald in passend opleidingsadvies. 
Van een onderwijsinhoudelijke training tot en met inter-
actieve gebruikerstrainingen. De zorgvuldige inventarisa-
tie vormt de basis voor een doordacht opleidingsplan. 

Maatwerk advies 
De Rolf groep kiest er bewust voor om bij het aanbieden 
van producten en diensten gericht op de persoonlijke 
ontwikkeling van uw medewerkers, intensief samen te 
werken met experts op het gebied van trainingen en 
opleidingen in het primair onderwijs. Hiermee bieden 
we u een enorme hoeveelheid aan specialistische kennis. 
Graag geven wij u een gedegen advies op maat, op basis 
van de inventarisatie van uw opleidingsbehoefte. 
We werken uw gedetailleerde opleidingseisen uit in een 
passend opleidingsplan. En we helpen u bij het maken 
van de keuze voor de juiste opleidingspartner. 

www.oino-advies.nl

Breng uw opleidingsbehoefte in kaart

Uw eigen online academie: leren van en met elkaar
In samenwerking met OinO-advies bieden wij u nu 
ook de mogelijkheid om uw opleidingsaanbod onder 
te brengen in uw eigen online academie. Uw gehele 
opleidings- en trainingspakket wordt in de vorm 
van interactieve e-learning aangeboden via een 
academiewebsite, die exclusief toegankelijk is voor 
uw medewerkers. In deze overzichtelijke online leer-
omgeving, vormgegeven in uw eigen huisstijl, hebben 
medewerkers uitsluitend toegang tot het voor hen 
relevante scholingsaanbod.

Blended learning
Moderne leervormen komen hier samen: de inzet 
van digitale trainingsmethoden, in combinatie met 
klassikale praktijktrainingen of individuele begeleiding. 
Maar ook theorielessen verbonden met praktijk-
opdrachten, en nieuwe media gecombineerd met  
traditionele presentatie: blended learning. Uw eigen 
online academie is toegankelijk via internet met een 
computer, laptop of tablet. 

Uw eigen online academie: leren van en met elkaar

Evaluatie
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het behalen van uw 
doelstellingen op het gebied van training en ontwikkeling 
van uw medewerkers. Om u te helpen bij het realiseren 
van deze doelstellingen, inventariseren wij persoonlijk uw 
opleidingservaringen en verzekeren wij de kwaliteit van 
uw investeringen in opleiding en training. 

Met een persoonlijke login is uw trainingsprogramma op 
maat altijd voor u beschikbaar. Wij bieden u de keuze uit 
een verscheidenheid aan pakketten die, afhankelijk van 
uw opleidingsbehoefte, steeds eenvoudig uit te breiden 
is. Uw eigen online academie biedt u niet alleen het 
voordeel dat het beschikbare opleidingsaanbod exact is 
afgestemd op uw eigen onderwijspraktijk, het bevordert  
bovendien het ‘leren van en met elkaar’.

Inventarisatie

Opleidingsplan

Evaluatie

Maatwerk
advies



Welke richting kiest u?
Samen met onze gespecialiseerde partner OinO-Advies, biedt de Rolf groep 
een gevarieerd en uniek trainingsprogramma voor de professionele 
ontwikkeling van uw medewerkers. Onze adviseurs inventariseren uw wensen 
en eisen, en helpen met een passend advies om de juiste richting te kiezen uit 
een of meer van onderstaande opleidingsthema’s.

www.derolfgroep.nl

Optimaal rendement uit uw 
methode

Maatwerk trainingen 
actuele thema’s

Bestuursacademie

Professionalisering van de 
onderbouw

Digitaal leren: bouwstenen 
voor veranderend onderwijs

Online academie:
Uw eigen leeromgeving

• Bij invoering van een nieuwe 
methode:

 start- en implementatie- 
trainingen door gecertificeerde  
trainers

• Integrale aanpak van  
opbrengstgericht werken

• Onderwijs voor de 3+ groep 
• Werken in combinatiegroepen
• Opzet van een professionele  

zorgstructuur

• Uw eigen maatwerk trainings-
academie

• Combinatie van moderne en  
traditionele leervormen:  
Blended learning

• Uw complete trainingsaanbod 
overzichtelijk bij elkaar

 • Bijscholing voor kleuter- 
onderwijs, gebaseerd op de  
vastgestelde kerndoelen:

 - Overgang groep 2-3
 - Themamiddag onderbouw 
• Onderbouwacademie: 
   interactieve instructievideos

• Visie op nieuwe media
• Meer rendement uit ICT
• Werken met tablets in de klas
• Digibord traingen
• Mediawijsheid
• Software training nieuwe (reken) 

methodes

• Interactieve e-learning voor uw 
eigen medewerkers: 

 ‘leren kan altijd en overal’
• Training in eigen tempo: 
 voor een optimaal leereffect

Maurice Glaudi, 
algemeen directeur Stichting 
Katholieke Onderwijsbelangen 
Rivierenland:
“Investeren in onze eigen talenten 
is kwaliteitsverbetering in de 
toekomst. De bestuursacademie 
vormt het ideale platform voor de 
ontwikkeling en bundeling van die 
talenten.”

Herman Wevers, 
algemeen directeur/bestuur 
Stichting Roos te Rijssen:
“Roos is een kennisbedrijf, waarin 
we ons onderscheiden door meester-
schap. Met de academie laten we 
zien dat we ook meesters zijn in het 
organiseren van het leren.”

Jeannette Stanlein, 
directeur obs de Hovenschool
 in Deventer.
‘’Wij hebben als team een driedaag-
se training iPad in het onderwijs 
gevolgd. De training gaf antwoord 
op vragen als: wat heeft de iPad 
te bieden voor de leerkracht? Hoe 
kan je de iPad inzetten in de klas ter 
ondersteuning van het leerproces. 
En hoe zetten we Apps in op basis 
van didactisch denken. Het was een 
goed opgebouwde, praktische en 
vooral dynamische training waarbij 
het team actief is en geïnspireerd 
raakt.” 



Over de Rolf groep
Als producent en totaalleverancier van een breed 
assortiment spel- en ontwikkelingsmaterialen, 
onderwijsleermiddelen, meubilair en producten en 
trainingen op het gebied van digitaal leren, levert 
de Rolf groep een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 
van onderwijs en kinderopvang. Ook voor trainingen 
gericht op de bij- en nascholing van medewerkers 
in het basisonderwijs en de kinderopvang, biedt 
de Rolf groep een gevarieerd trainingsprogramma voor 
de professionele ontwikkeling van personeel.

“Wij willen mensen inspireren en ondersteunen die 
kinderen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen 
van hun talenten. Wij voelen ons verantwoordelijk om een 
nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 
scholing van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, in een 
omgeving waarin zij de kans krijgen hun talenten te 
ontdekken en zich optimaal te ontplooien.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in het maken van een vrijblijvende 
afspraak om uw opleidingsbehoefte in kaart te brengen? 
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van een 
trainingsprogramma op maat. Voor meer informatie over 
de inhoud van het complete trainingsaanbod of voor een 
demonstratie van de online trainingsacademie, neemt u 
contact op met uw adviseur of met onze klantenservice 
via 088 410 10 20, verkoop@derolfgroep.nl

CRKBO
Als CRKBO-erkende organisatie is het gehele aanbod aan 
cursussen en trainingen van de Rolf groep vrijgesteld van btw.

Over OinO-Advies 
OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, maakt deel 
uit van de organisatie van de Rolf groep, en werkt vanuit 
de vragen en uitdagingen waarmee basisschool- en 
kindcentra-managers, zorgfunctionarissen, leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers te maken krijgen. 
De gekozen aanpak werkt vanuit een zevental praktijk-
gerichte competenties. Deze kwaliteiten zijn samen te 
vatten in de zeven clusters van ‘HET KIND’: Herscheppen, 
Experimenteren, Talent ontwikkelen, Kennisgeven, 
Initiatief nemen, Normatief handelen en Doelen stellen. 
Deze vormen de basis van de oplossingen die 
OinO-Advies biedt. Dat kan een (maatwerk) trainings- 
of ontwikkelingstraject zijn, een coachingstraject, 
begeleiding ‘on the job’, het doen van organisatie-
onderzoek, het schrijven van plannen en interimwerk.
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