
																																	 	 	 	 	  

 Regenboogaanbod kleutertijd 

Een eendaagse kennismaking met het Regenboogaanbod voor de 
kleutertijd. 

Inhoud 
Al sinds oude tijden wordt in fabels en legenden gesproken over pest- en plaagkabouters 
die de mensen belagen. Wij hebben nu de Regenboogkabouters om ons te helpen! Pesten en 
plagen kunnen met recht gezien worden als bedreigingen voor het gezond opgroeien van 
kinderen. Kinderen kunnen leren dat gedrag een keuze is, dat weerbaarheid te leren is. In 
deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen 
worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling.  

Programma cursusdag 
9.30-11.00  de verschillende vaardigheden verkennen  

Iedere categorie spelen heeft zijn eigen boekje: 
• Moedig zijn  
• Wij samen 
• Wikken en wegen 
• Lichtpuntjes zien 
• Kijken en denken 
• Hier sta ik 

11.30-12.30 een scan maken van de eigen klas 
lunch 
13.30-15.30 leren werken met het materiaal 
15.30-16.00  afsluiting 



Materiaal 
Het gehele Regenboogkabouterpakket bestaat uit: 

• De kabouter of pop 
• Zes boekjes met de beschrijving van de spelen 
• Een map met speel kaartjes, 20 kaartjes per categorie 
• Een set kiekeboe kaartjes 
• Een rieten mandje 

Niveau 
Post HBO    

Lengte 
Een cursus van een dag. Deze cursus is een onderdeel (module) van de cursus 
Regenboogtrainer worden. Daarin worden alle onderdelen van de sociale 
vaardigheidstraining aangeboden. Zie voor meer informatie daarover onze websites: 
www.regenboogtraining.nl -> kleutertijd of www.bvs-schooladvies.nl -> cursussen 

Doelstelling 
Kennis maken met de Regenboogtrainingen kleutertijd. Materiaal leren gebruiken. 

Studiebelasting 
De studielast wordt uitgedrukt in sbu (=studiebelastingsuren). Onder deze uren vallen 
contacturen, begeleidingsuren en zelfstudie-uren. Bij deze cursus wordt uitgegaan van een 
studielast van 10 uren. 

Benodigde boekjes/studiemateriaal 
Materiaal voor de kleutertijd verkrijgbaar bij de BVS  
Het gehele pakket kost € 400,- exclusief BTW 
Voor scholen die meerdere deelnemers sturen bestaat ook de mogelijkheid om voor hen een 
extra set boekjes los aan te schaffen. De kosten daarvoor zijn €45 exclusief btw. 

Kosten 
Kosten voor de cursus exclusief materiaal €150 euro per persoon 



Opgave  
Bij de BVS: via aanmelding op website www.bvs-schooladvies.nl 
of telefonisch: 0343-524090 

Opgave materiaal/ keuze pop 
Om de materialen op tijd af te kunnen hebben: zie bijgevoegd bestelformulier 
Regenboogkabouter. Graag zsm inzenden. 

Tijd en plaats 

http://www.bvs-schooladvies.nl/vve-po/cursussen/schoolniveau-
leerkrachtniveau/regenboogtrainer-worden-0	
Doelgroep 
Voor wie: voor leerkrachten van de kleutertijd die affiniteit hebben met sociale processen in 
de klas. Die niet bang zijn om buiten gebaande wegen te denken, durven ingrijpen, een 
liefdevolle autoriteit zijn, gemakkelijk met kinderen kunnen communiceren, zich uitgedaagd 
voelen door gedrag van kinderen dat ze niet begrijpen, houvast zoeken in aanpak van 
gedragsproblemen, bereid zijn zichzelf onder de loep te leggen, kortom, voor iedereen die 
zin heeft om met de sociale vaardigheden van kinderen aan slag te gaan. Ook voor RT’ers of 
IB’ers  die de sociale opvoeding een impuls willen geven. 

Aanvangsniveau 
Afgeronde PABO, of RT/IB-opleiding 

Voorwaarden studieovereenkomst 
De cursist heeft affiniteit met sociale processen in de klas en binnen de school. De keuze 
voor deze cursus wordt door de directie van de school ondersteund. De cursist heeft 
toestemming om in pedagogische vergaderingen inhoud uit de cursus over te dragen en 
informatie te verzamelen over andere klassen dan de eigen. 

Certificering 
Voor deze kennismakingsdag met het materiaal wordt geen certificaat uitgereikt. Dit geldt 
niet voor de leerkrachten die eerder het certificaat Regenboogtrainer hebben ontvangen: zij 
kunnen een aantekening krijgen voor de kleutertijd.  

Klachtenprocedure 
Bij een conflict of klacht wendt de cursist zich eerst tot de betreffende docent. 



Mocht hierna het conflict of de klacht blijven bestaan, dan kan de cursist de bemiddeling 
vragen van de directeur van de BVS. Deze is verplicht binnen 10 werkdagen een 
bemiddelingspoging te doen. Indien dan nog geen bevredigende oplossing is gevonden, dan 
kan de cursist in beroep gaan. 
College van Beroep 
Als de poging ter oplossing van een conflict over beoordeling van een studieprestatie of een 
klacht over de cursus, die hierboven beschreven staat, gefaald heeft, dan heeft de cursist het 
recht binnen 10 werkdagen na de bemiddeling door de directeur, in beroep te gaan. 
Het beroep kan uitsluitend schriftelijk met redenen omkleed geschieden bij het College van 
Beroep voor Cursussen p/a BVS inspirerend advies. 
Het College van Beroep bestaat uit: 
- een lid van de Raad van Toezicht van de BVS, 
- een niet bij het conflict betrokken lid van de beleidsadviesgroep van de BVS, 
- een docent van een cursus, van wie het vak tot een ander vormingsgebied behoort dan het 
vak waarover het beroep gaat. 
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