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1. Inleiding
Jouw scholenstichting of gemeente heeft besloten om de online scholing van Augeo over sociale
veiligheidsthema’s aan te bieden aan leerkrachten/docenten en andere onderwijsprofessionals in jouw
stichting of binnen jouw gemeente.
Wij zijn heel blij met deze beslissing om de onderwijsprofessionals in jouw organisatie of gemeente goed toe
te rusten, zodat zij een verschil kunnen maken voor kinderen die het thuis moeilijk hebben of onveilig zijn.
Maar het is een eerste stap. Uiteraard willen we graag dat zoveel mogelijk professionals de scholing ook
daadwerkelijk gaan doen. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen op de juiste wijze toegang krijgt tot de juiste
online scholing, en dat de communicatie daarover duidelijk is. Hier ligt een belangrijke rol voor jou.
Deze handleiding helpt je daarbij. Stap voor stap beschrijft de handleiding hoe je dit het beste kunt doen.
Daarnaast bevat de handleiding voorbeelden, hoe je de benodigde informatie van de gebruikers hiervoor kunt
verzamelen, en hoe je de gebruikers tijdig en goed kunt informeren.
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2. Stappenplan voor
implementatie
1. Commitment creëren bij deelnemende organisaties
Het is belangrijk dat directeuren en managers van deelnemende scholen cq onderwijsstichtingen zich
committeren aan het scholingsproject. Dit zorgt ervoor dat er voldoende draagkracht is vanuit het veld om de
scholing te kunnen uitrollen. Dit kan bijvoorbeeld door met elkaar een convenant te ondertekenen, en door in
diverse overleggen het belang van het onderwerp te agenderen en het scholingsproject toe te lichten.

2. Aanstellen contactpersonen van deelnemende organisaties
Binnen iedere deelnemende school wordt iemand aangesteld die betrokken is bij het scholingsproject. Je kunt
denken aan een intern begeleider, directeur of locatiemanager. Deze contactpersoon zal worden
geïnformeerd over de voortgang van het scholingsproject.
Zie bijlage A voor een voorbeeldtabel voor het verzamelen van contactgegevens per school.

3. Aanstellen van een organisatiebeheerder
De organisatiebeheerder is verantwoordelijk voor de praktische uitrol van het scholingsproject en beheert het
lidmaatschap. De organisatiebeheerder zorgt er onder andere voor dat cursisten toegang krijgen tot de online
cursus door het invoeren van e-mailadressen in de Augeo beheeromgeving. Desgewenst kan de
organisatiebeheerder aparte clusters aanmaken (bijvoorbeeld per school), en het beheer delegeren aan
clusterbeheerders. Dit kan dezelfde persoon zijn als de contactpersoon, maar dat hoeft niet.
Meer informatie over de rol van de organisatie- en clusterbeheerder vind je in hoofdstuk 3.
Desgewenst kan Augeo het organisatiebeheer (deels) uit handen nemen tegen een vergoeding.

4. Planning van het project
Augeo overlegt met de projectleider, organisatiebeheerder en eventuele clusterbeheerders over de
gedetailleerde projectplanning. Om tot een planning te komen dient er in ieder geval overeenstemming te zijn
over de startdatum van het scholingsproject op de diverse scholen cq binnen diverse stichtingen. Voor
aanvang van het project zal Augeo de organisatiebeheerder uitleg geven over de beheeromgeving. Voor zowel
organisatie- als clusterbeheerder zijn ook uitgebreide handleidingen beschikbaar.
Zie bijlage C voor een voorbeeld template voor het maken van een gedetailleerde projectplanning met
milestones en afhankelijkheden.

5. Gegevens van cursisten verzamelen
Er moet duidelijkheid zijn over welke leerkrachten welke cursus(sen) dienen te volgen. De projectleider moet
emailadressen van cursisten (laten) verzamelen, bijvoorbeeld via de contactpersonen, zodat de
organisatiebeheerder of clusterbeheerders deze kunnen invoeren in de beheeromgeving. In de Augeo
omgeving kan een e-mailadres van een cursist maar één keer voorkomen. Augeo zal daarom voor aanvang van
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het project controleren of cursisten reeds bij Augeo bekend zijn en indien nodig dubbele e-mailadressen
inactief maken.
Zie bijlage A voor een voorbeeldtabel voor het verzamelen van cursistgegevens per school.

6. Communicatie met contactpersonen en cursisten
De organisatiebeheerder moet de clusterbeheerders (indien aanwezig), contactpersonen en cursisten
informeren over het project. Het is van belang om eerst de contactpersonen en clusterbeheerders te
informeren en vervolgens de cursisten, zodat de contactpersonen en clusterbeheerders als aanspreekpunt
voor cursisten kunnen fungeren.
Meer informatie over de communicatiemomenten in het project vind je in hoofdstuk 4.
Zie bijlage B voor voorbeeld e-mails om de diverse betrokkenen te informeren.

7. Starten met de uitrol van cursussen naar cursisten
De organisatiebeheerder ontvangt van Augeo een inlogcode om toegang te krijgen tot de Augeo
beheeromgeving. De organisatiebeheerder kan clusterbeheerders rechten toekennen. De beheerder zal zelf
cursisten toevoegen en scholing toekennen. Augeo is tijdens het uitnodigen van cursisten telefonisch
beschikbaar voor vragen van beheerders, en kan desgewenst hulp bieden door online mee te kijken.
Vaak bevat het lidmaatschap meer dan één cursus. In hoofdstuk 5 lees je meer over de logische samenhang
tussen deze cursussen, wie je het beste voor welke cursussen kunt uitnodigen en in welke volgorde.

8. Monitoren & evalueren
Op het moment dat cursisten begonnen zijn is het van belang om de scholingsvoortgang te monitoren. Naar
aanleiding van voortgangsrapportages kan de beheerder evalueren en bijsturen.

9. Aanbieden van extra i.p.v. vervolgscholing
Het blijvend onder de aandacht brengen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het verdiepen van
kennis en vaardigheden is erg belangrijk om alert te blijven op signalen van kindermishandeling en huiselijk
geweld. Het regelmatig aanreiken van scholing kan medewerkers enorm helpen om handelingsverlegenheid
tegen te gaan. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap kan de beheerder cursisten voor verdiepende
cursussen uitnodigen (indien deze deel uitmaken van het lidmaatschap), en hen regelmatig wijzen op de korte
leerberichten in de leeromgeving (ong. 15 minuten per module), om scholing te herhalen en extra te oefenen.
Ook de Augeo jongerentaskforce kan hier een rol in spelen.
In hoofdstuk 5 lees je meer over welke cursussen in welke fase geschikt zijn voor specifieke groepen cursisten
in jouw organisatie.

10. Zorg voor continuïteit
De organisatiebeheerder krijgt automatisch een signaal wanneer het lidmaatschap gaat verlopen, 3 maanden
en 1 maand voor de einddatum, zodat tijdig actie ondernomen kan worden om het lidmaatschap te verlengen
en het thema blijvend op de agenda te houden.
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3. Taakomschrijving organisatie- 6
en clusterbeheerder
3.1 Organisatiebeheerder
De organisatiebeheerder is verantwoordelijk voor de praktische uitrol van het scholingsproject. De
organisatiebeheerder krijgt bij de start van het lidmaatschap toegang tot de Augeo beheeromgeving. De
beheeromgeving geeft de mogelijkheid om de cursisten en de cursussen in het lidmaatschap te beheren. In de
beheeromgeving kun je zelf cursisten uitnodigen voor cursussen door het invullen van hun e-mailadressen en
hen aan cursussen te koppelen. Ook is het mogelijk om de voortgang van cursisten te volgen en
voortgangsrapportages te maken.
Taken en verantwoordelijkheden van een beheerder zijn:






Het verzamelen van contactgegevens van cursisten gesorteerd per deelnemende organisatie in Excel
Het inrichten van de Augeo beheeromgeving, d.w.z. het aanmaken van clusters van cursisten
Het toevoegen en uitnodigen van cursisten voor de online cursus(s) door het invoeren van emailadressen
Het beantwoorden van vragen van cursisten
Het monitoren en rapporteren van de scholingsvoortgang

Hoeveel tijd de beheerder nodig heeft om de beheertaken te kunnen volbrengen, hangt van verschillende
factoren af. Is er per school bijvoorbeeld al een overzicht van de leerkrachten inclusief hun e-mailadres
beschikbaar? Ook de omvang van het scholingsproject heeft natuurlijk invloed. Op het moment dat
contactgegevens van cursisten zijn verzameld en cursisten zijn geïnformeerd, kunnen zij worden uitgenodigd
voor de scholing. Ons advies is om voor het uitnodigen van cursisten in dit geval 1 a 2 werkdagen uit te
trekken. Het zwaartepunt voor de beheerder(s) ligt rond het uitnodigen van cursisten. Nadat cursisten zijn
uitgenodigd voor online cursussen, kunnen nog wel vragen binnenkomen en zullen na enige tijd rapportages
en reminders moeten worden verstuurd. Afhankelijk van de situatie zal de beheerder hiervoor een aantal uren
beschikbaar moeten zijn.

3.2 Clusterbeheerder
Een organisatiebeheerder kan het lidmaatschap verdelen in verschillende clusters. Per cluster, bijvoorbeeld
een school, wordt door de organisatiebeheerder een clusterbeheerder aangesteld die hiermee toegang krijgt
tot de beheeromgeving van het lidmaatschap van het betreffende cluster. De organisatiebeheerder heeft
overzicht over alle clusters en de clusterbeheerder alleen over het eigen cluster. Het is op deze wijze mogelijk
om scholingsactiviteiten binnen een organisatie te monitoren en verantwoordelijkheden te spreiden. Welke
taken en verantwoordelijkheden de clusterbeheerder heeft, is afhankelijk van de afspraken die de
organisatiebeheerder hierover met clusterbeheerders maakt. Wij onderscheiden twee verschillende typen
clusterbeheerders:

Type 1. Clusterbeheerder
Je kunt ervoor kiezen om als organisatiebeheerder bij de start van het lidmaatschap alle beheerderstaken op je
te nemen, dus voor alle eventueel te onderscheiden clusters. De organisatiebeheerder zorgt er dan voor dat

alle leerkrachten van start kunnen met de scholing, ongeacht of zij in clusters zijn verdeeld en in welk cluster
zij zitten. Het voordeel hiervan is, dat zeker is dat iedereen goed is geïnformeerd en toegang heeft tot de
scholing. Je bent hierbij niet afhankelijk van een clusterbeheerder. De clusterbeheerder heeft vervolgens wel
toegang tot de beheeromgeving om de voortgang van de cursisten in het eigen cluster te monitoren, nieuwe
gebruikers toe te voegen en meer online scholing in te zetten om kennis ten aanzien van sociale
veiligheidsthema’s up-to-date te krijgen en te houden.

Type 2. Clusterbeheerder+
De clusterbeheerder die alle taken van het organisatiebeheer van een bepaald cluster op zich neemt. Deze
clusterbeheerder heeft dan eigenlijk dezelfde taken als de organisatiebeheerder, zoals in deze handleiding
beschreven. Van het verzamelen van e-mailadressen en het informeren van cursisten tot het uitnodigen en
monitoren van het lidmaatschap. Het voordeel van deze aanpak is dat de clusterbeheerder zich volledig
eigenaar voelt van het project. Het nadeel hiervan is dat het voor een organisatiebeheerder een stuk lastiger is
om regie te houden over het scholingsproject, aangezien de organisatiebeheerder afhankelijk is van alle
clusterbeheerders. Om het scholingsproject te laten slagen dient de organisatiebeheerder alle
clusterbeheerders te informeren, betrekken en ondersteunen bij de beheerderstaken.

7

4. Communicatie
Om zoveel mogelijk commitment te creëren voor het scholingsproject is het van belang dat alle betrokkenen
tijdig worden geïnformeerd over het scholingsproject.

4.1 Contactpersonen
Als projectleider is het aan te raden om op elke locatie een contactpersoon te hebben (lees hierover meer in
het Stappenplan voor implementatie in hoofdstuk 2). Zij zullen fungeren als eerste aanspreekpunt voor jou,
maar ook voor hun collega’s over de scholing. Deze contactpersonen ga je als eerste informeren over het
project. Informeer hen onder meer over het volgende:






Doel van het scholingsproject
Welke cursus zijn/haar collega’s gaan volgen en wanneer zij hierover informatie zullen ontvangen
Wat je van hen verwacht
Waar zij, als contactpersoon, terecht kunnen met vragen over het project
Een voorbeeldmail vind je in bijlage B1.

4.2 Clusterbeheerders
Je kan er voor kiezen om een gedeelte van het beheer/monitoring van het lidmaatschap toe te wijzen aan
iemand anders. Deze persoon heeft dan de rol van ‘clusterbeheerder’. Lees meer over de rol van een
clusterbeheerder In hoofdstuk 3. Je kan ervoor kiezen om jouw contactpersoon van een locatie de rol van
clusterbeheerder toe te kennen. Informeer hen hierover en benoem de volgende zaken:








Korte informatie over het scholingsproject/cursus
Wanneer hun collega’s de cursus dienen af te ronden
Dat zij de activiteit kunnen monitoren
Cursisten toevoegen en scholing toekennen
Welke mail zij vanuit scholing@augeoacademy.nl ontvangen
Verwijzen naar de handleiding/helpdesk
Tips

Zodra je hen hebt toegevoegd als clusterbeheerder ontvangen zij een bericht vanuit
scholing@augeoacademy.nl.
Een voorbeeldmail vind je in bijlage B2.

4.3 Cursisten
Als alle contactgegevens van de cursisten zijn verzameld is het belangrijk om hen tijdig te informeren over de
cursus(sen) die zij gaan volgen en wanneer zij hun inloggegevens zullen ontvangen. Aan te raden is om deze
informatie meerdere keren te verspreiden. Je kan hierbij denken aan een e-mail die je een x-aantal weken van
te voren stuurt, een bericht op intranet en een reminder op de dag voor zij hun inloggegevens zullen
ontvangen. Een voorbeeldmail voor het e-mailbericht en de herinnering vind je in bijlage B3 en B4. Benoem in
ieder geval het volgende en probeer het bericht kort, maar krachtig te houden:



Doel van het scholingsproject
Informatie over de cursus die zij moeten volgen
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Wanneer zij deze moeten afronden en/of zij hiervoor uren gecompenseerd krijgen.
Welke e-mails zij vanuit scholing@augeoacademy.nl zullen ontvangen (lees meer hierover in de
volgende alinea)
Handleiding voor cursisten/contactinformatie van de helpdesk van Augeo
Waar zij terecht kunnen met vragen over het project

Wanneer je de gebruikers hebt toegevoegd en scholingsonderdelen hebt toegekend in de beheeromgeving
van Augeo academy, ontvangen de cursisten automatisch een tweetal berichten vanuit
scholing@augeoacademy.nl:




Als het e-mailadres van de cursisten hebt toegevoegd in de beheeromgeving ontvangen zij direct een
e-mail van scholing@augeoacademy.nl met daarin een welkomstbericht, hun inloggegevens en
informatie over onze helpdesk.
Als je vervolgens de scholingsonderdelen gaat toekennen, heb je de mogelijkheid hier een persoonlijk
bericht in op te nemen. Benoem hierin kort wanneer zij de cursus dienen af te ronden, bijvoorbeeld.
Zodra je op ‘verzenden’ hebt gedrukt, ontvangen zij een bericht dat de scholing voor hen klaarstaat.

4.4 Herinneren aan openstaande cursus
Aan te raden is om, bijvoorbeeld een aantal weken na de start, een herinnering te versturen aan cursisten die
nog niet zijn gestart met de cursus of deze nog niet hebben afgerond. Je kan dit doen in het gebruikersbeheer
in de beheeromgeving van Augeo doen. Filter in het gebruikersbeheer, via ‘status van de cursus’, op niet
gestart en gestart. In het actie-menu kies je voor ‘verstuur mail’. Je ziet nu een leeg bericht. Benoem hierin
het volgende:





Korte omschrijving van het project
Wanneer zij de cursus dienen af te ronden
Informatie over de helpdesk
Waar zij terecht kunnen met vragen

Een voorbeeld vind je in bijlage B5.

4.5 Bedanken voor deelname
Het is leuk om de cursisten na het aflopen van het project te bedanken voor hun deelname. Je kan hierin
opnemen wat het effect is van een geschoolde professional; hoeveel kinderen zijn daarmee
gezien/gehoord/gesteund? Hoe veel collega’s de cursus hebben gemaakt? Et cetera.
Een voorbeeld van deze berichten vind je in bijlage B6.
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5. Leerlijnen
Het lidmaatschap van Augeo is een efficiënte manier om kennis van onderwijsprofessionals ten aanzien van
sociale veiligheidsthema’s up-to-date te krijgen én te houden.

5.1 Kennis up-to-date krijgen
De online leerproducten van Augeo reiken kennis en vaardigheden aan die ingaan op ingrijpende
jeugdervaringen die kinderen thuis (bv. kindermishandeling) en op school (bv. pesten) kunnen meemaken. De
basiscursussen staan op zichzelf. Welk thema je kiest is afhankelijk van de behoefte in jouw organisatie.
Het advies is om te starten met één van de basiscursussen. In deze cursussen krijgen jouw medewerkers
basiskennis en vaardigheden aangereikt over het thema dat centraal staat in de cursus. Waar mogelijk sluiten
de cursussen aan bij wettelijke kaders die gelden, zoals de wet meldcode en de wet sociale veiligheid.
Leerkrachten signaleren na het volgen van de cursus over het werken met een meldcode meer kinderen die
hun steun nodig hebben. Het advies is om na deze cursus de cursus ‘Trauma-sensitief lesgeven’ te doen,
waarin leerkrachten leren hoe zij steun kunnen bieden in de klas aan kinderen in de knel.
Welke cursus past bij welke medewerker?
Basis cursussen
Leerkrachten p(s)o: Werken met een meldcode
Intern begeleiders p(s)o: Werken met een
meldcode
Leerkrachten PO: Trauma-sensitief lesgeven
Primair onderwijs: Steun bieden aan
vluchtelingenkinderen
Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je
wilt weten over pesten
Primair onderwijs: Cyberpesten
Chauffeurs leerlingenvervoer: Kinderen veilig
Algemeen: Implementeren van een meldcode

Leerkrachten Medewerkers
met een zorgtaak

Directie

Opfrismoment?

Basis
-

Basis

-

Ja
Ja

Basis
Basis

Basis
Basis

Basis
Basis

Nee
Nee

Basis

Basis

Basis

Nee

Basis
-

Basis
Basis

Basis
Basis

Nee
Ja
Nee

5.2 Basiscursus gedaan, wat nu? Kennis up-to-date houden!
Het blijvend onder de aandacht brengen van sociale veiligheidsthema’s en het verdiepen van kennis en
vaardigheden is belangrijk om alert te blijven op signalen en handelingsverlegenheid tegen te gaan. Het
regelmatig aanreiken van scholing kan helpen.
De meeste basiscursussen bevatten opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing van 15
minuten om het geleerde uit de cursus op te frissen. Indien de cursus een opfrismoment bevat krijgt de cursist
deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de cursus.
Je kunt naast de basiscursussen ook gebruikmaken van verdiepende cursussen om kennis te vergroten.
Bovendien biedt Augeo leerberichten aan, dit zijn modules van ca. 15 minuten met praktische informatie,
voorbeelden en tips over specifieke onderwerpen. Leerberichten helpen om sociale veiligheid op de agenda te
houden. Ook wanneer je kennis over een bepaald thema wilt vergroten, maar een volledige cursus te veel
vindt, kun je een leerbericht inzetten. Reeds ontwikkelde leerberichten staan gereed in de leeromgeving van
cursisten en per e-mail worden cursisten geattendeerd op nieuwe leerberichten.

Ook helpt Augeo sowieso een handje om kennis up-to-date te houden door alle cursisten vier keer per jaar het
Augeo magazine toe te sturen. Ook wanneer het lidmaatschap door jouw organisatie niet wordt verlengd.
Welke cursus past bij welke medewerker?

Leerkrachten Medewerkers
met een
zorgtaak

Directie

Opfrismoment?

Verdiepende cursussen
Algemeen: Kindcheck
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Nee
Algemeen: Communiceren over geweld
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Nee
Algemeen: Langetermijngevolgen van
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Nee
kindermishandeling
E-college Seksueel gedrag van kinderen
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Nee
Kinderopvang en primair onderwijs:
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Nee
Grensoverschrijdend gedrag door een collega
Onderwijsprofessionals: Huwelijksdwang
Verdiepend
Verdiepend
Verdiepend Ja
Leerberichten
Leerberichten helpen om sociale veiligheid op de agenda te houden en kennis op bepaalde thema’s te
verdiepen. Er zijn leerberichten over:
Leerbericht: Oudergesprekken
Casus kindermishandeling in het primair
onderwijs
Leerbericht: Een kind steunen bij echtscheiding
Leerbericht: Ik heb al veel meegemaakt
Leerbericht: Vluchtelingenkinderen in de klas
Leerbericht: Cyberpesten
Leerbericht: Seksueel gedrag van kinderen
Leerbericht: Praten over problemen thuis
Leerbericht: De Wet sociale veiligheid
Casus vermoedens seksueel misbruik
Leerbericht: Pesten aanpakken!
Casus verzuim
Leerbericht: Verwaarlozing

5.3 Workshops en storytelling door Augeo jongerentaskforce
Breng het thema onder de aandacht m.b.v. een workshop of storytelling door de Augeo jongerentaskforce.
Kindermishandeling, vechtscheidingen, ouders met psychische of verslavingsproblemen, vluchtelingen. 50
jongeren met ervaring vormen de Jongerentaskforce. Met als doel: alle kinderen veilig.

De workshops
Wat maken kinderen precies mee tijdens de scheiding van hun ouders? Hoe kun je er voor ze zijn en waarom is
dat belangrijk? Professionals staan vaak voor een dilemma: Hoe ver strekt je verantwoordelijkheid om op te
komen voor de belangen van kinderen. In de workshop ‘Hoor en zie mij’ van de Augeo Jongerentaskforce
helpen ervaringsdeskundige jongeren professionals met deze vraagstukken. Naast workshops geven de
jongeren ook training op maat toegespitst op alle mogelijke doelgroepen.

Storytelling
Wilt u de verhalen van de Augeo taskforce jongeren horen? Ze hebben veel te vertellen, uit eigen ervaring en
over de ervaringen van anderen. Onze bronnen zijn divers. Van persoonlijke verhalen, onderzoek, social media
etc. Ze delen al hun verhalen graag met diegenen die de situatie voor kinderen en jongeren kunnen
verbeteren.
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6. Meer informatie
Hieronder vind je vijf linkjes naar relevante materialen die je kunnen helpen en inspireren.

Nieuwsbrief om ouders voor te lichten over kindermishandeling en scholing van
leerkrachten
Het Collectief Tegen Kindermishandeling in Limburg heeft de nieuwsbrief ‘Let op en stop. Er is maar één
iemand nodig om kindermishandeling te stoppen’ gemaakt over kindermishandeling gericht op ouders. Deze
nieuwsbrief is door basisscholen verspreid. De nieuwsbrief geeft ouders handvatten waar ze op kunnen letten
en waar ze terecht kunnen voor hulp als er iets niet pluis is. Ook worden ouders in deze nieuwsbrief
geïnformeerd over de e-learning die leerkrachten gaan volgen.
Link naar de nieuwsbrief: https://vng.nl/files/vng/20170207_nieuwsbrief_stop_kindermishandeling.pdf

Handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode met tips om
Vier schoolbesturen binnen het primair onderwijs BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam
hebben een werkgroep gevormd om te onderzoeken waar de knelpunten liggen bij het signaleren van
kindermishandeling en het gebruiken van de meldcode in hun scholen. De knelpunten laten zien dat er op
verschillende niveaus redenen te benoemen zijn die bijdragen aan de problematiek. Dat zijn dan tegelijkertijd
de aangrijpingspunten om het signaleren en gebruik van de meldcode te activeren. Ze maakten
een handreiking met mogelijke interventies die schoolbesturen in staat stellen om met hun eigen scholen aan
de slag te gaan.
Link naar de handreiking: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/professionals/werken-metde-meldcode-ensisa.html?tx_rkdownload_pi1%5Bfileid%5D=1720&cHash=ce372eb0c5962cb954b88df7e775b234

Een filmpje over de meldcode
Gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met Augeo een filmpje gemaakt waarin de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in 3,5 minuut wordt uitgelegd.
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WUEOUlCEgTo

Een filmpje over chronische stress
Hoe komt het dat kinderen zoveel last kunnen hebben van een nare gebeurtenis? Meer hierover in dit
animatiefilmpje. Je kunt dit filmpje ook inzetten om bewustwording te creëren
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nUbewMRt-PM.

Augeo magazine
Augeo magazine is hét online tijdschrift over veilig opgroeien. Augeo magazine verschijnt vier keer per jaar. De
nieuwste editie vind je op www.augeomagazine.nl
Ook vind je daar diverse oudere publicaties, waaronder bijvoorbeeld een editie van Augeo magazine specifiek
voor het primair onderwijs: http://www.augeomagazine.nl/nl/magazine/8441/764871/cover.html
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1
Bijlage A. Werkbladen voor data- 3
verzameling
Bijlage B1: Werkblad voor data-verzameling (vooraf) op koepelniveau:
contactgegevens koepel en detailinfo per school
Stichting

School

A

School A

Adres/plaats

Clusterbeheerder

Telnr.

email

# cursisten

Startdatum

School B
B

etc

Bijlage B2. Werkblad voor data-verzameling (vooraf) op schoolniveau:
gegevens van cursisten per school
School
A
B

Naam cursist
Jan Jansen
Piet Willemsen
etc

Mail
…

Cursustitel 1
Ja

Cursustitel 2
Nee

etc
etc

Bijlage B. Voorbeeld emails
Bijlage B1. Conceptmail aankondiging scholing voor contactpersonen in de
school
Onderwerp: aankondiging online cursus <cursusnaam>

Beste <naam contactpersoon>,
Bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing is het
belangrijk dat kinderen steun krijgen van volwassenen om hen heen. De leerkrachten,
aandachtsfunctionarissen en IB’er op jouw school kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen
bijvoorbeeld signaleren dat er iets aan de hand is en in actie komen. Maar soms is het moeilijk om de signalen
goed te duiden, en te weten wat je dan het beste kunt doen. Daarom bieden wij jouw school het schooljaar
<jaartal> toegang tot een Augeo lidmaatschap met online cursussen om kennis hierover binnen jouw school te
vergroten.
Jouw rol in dit scholingsproject
Wij willen je vragen om leerkrachten te informeren over de online cursus <cursusnaam> die zij in eigen tijd
kunnen volgen tussen <datum> en <datum>. Je kunt dit per e-mail doen of tijdens een overleg. Ook willen wij
je vragen om in de planning rekening te houden met deze <cursusduur> uur durende online cursus. Zelf kun
je ook de online volgen, Je krijgt hiervoor, net als de leerkrachten op <datum> een uitnodiging Voorafgaande
aan de uitnodiging zullen de leerkrachten hierover ook door ons geïnformeerd worden per e-mail op <datum>.
Meer informatie over de e-learning <let op, Informatie verschilt per cursus, hieronder een voorbeeld>
Als leerkracht heb je soms zorgen over kinderen. Krijgt een kind voldoende aandacht thuis? Groeit het veilig op?
Met de online cursus ‘Leerkrachten: werken met een meldcode’ leer je wat je kunt doen als je zulke zorgen
hebt. Het signaleren en omgaan met vermoedens van kindermishandeling staat centraal. Daarnaast leer je
werken volgens de vijf stappen van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt de online
cursus via een computer, laptop of tablet (dus geen mobiel). De cursusduur bedraagt 2 uur en kun je
tussentijds pauzeren, je bent dus niet genoodzaakt om de cursus in één keer af te ronden. De cursus sluit af met
een toets. De online cursus is geaccrediteerd bij register leraar met 4 registeruren.
Heb je vragen over het scholingstraject?
Zoek dan contact met <naam en contactgegevens>.
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Bijlage B2. Conceptmail voor clusterbeheerders (2 varianten, afhankelijk
van rol clusterbeheerder)
Type 1:
Onderwerp: Uitleg over clusterbeheer Augeo lidmaatschap
Beste clusterbeheerder,
Jij hebt een belangrijke taak om het thema sociale veiligheid in jouw school op de agenda te krijgen en te
houden. Zoals aangekondigd is er voor jouw school gedurende schooljaar <jaartal> een Augeo lidmaatschap
beschikbaar dat je handvatten biedt om kennis over sociale veiligheid binnen de school te vergroten. Recent
zijn alle leerkrachten uitgenodigd voor de online cursus ‘<cursusnaam>. Het is de bedoeling dat zij een van
beide cursussen afronden voor <datum>.
Jij, als clusterbeheerder, hebt per e-mail toegang gekregen tot de beheeromgeving van het lidmaatschap.
Bekijk dit filmpje of lees deze handleiding om meer inzicht te krijgen in de werking van de beheeromgeving. In
de beheeromgeving kun je:
Scholingsvoortgang monitoren
Het is mogelijk om de voortgang van cursisten in jouw school te volgen en voortgangsrapportages te maken. Je
kunt zien of cursisten gestart zijn en of ze de cursus(sen) hebben afgerond. Dit overzicht kun je gebruiken om
waar nodig cursisten te herinneren om met de scholing aan de slag te gaan.
Kennis up-to-date krijgen én houden
<datum> zijn leerkrachten uitgenodigd voor ‘<cursusnaam>. Mochten er personeelswisselingen zijn dan kun je
ook nieuwe leerkrachten uitnodigen voor scholing. Ook kun je leerkrachten kosteloos uitnodigen voor andere
scholing in het lidmaatschap. Je kunt het lidmaatschap inzetten om kennis ten aanzien van sociale
veiligheidsthema’s up-to-date te krijgen én te houden.
Het is aan te raden om in jouw school ruimte te creëren voor vragen en uitwisselingsbehoeften die
leerkrachten naar aanleiding van de cursus mogelijk hebben. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld tijdens
een teamoverleg. Centraal tijdens zo’n overleg zou kunnen staan: hoe breng ik het geleerde nu in de praktijk?
Hoe zit het nu met onze eigen meldcode? En op welke manier komen wij in onze organisatie geweld tegen, en
hoe gaan we hiermee om? Ook kun je tijdens een teammeeting aanvullende informatie aanreiken om weer
even aandacht te vragen voor sociale veiligheid en het gebruik van het lidmaatschap.
Helpdesk
Voor al je vragen over de website is de helpdesk van Augeo academy op werkdagen bereikbaar van 09.00 –
12.00 uur op 0343-536050 en via helpdesk@augeo.nl.
Succes!
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Type 2:
Onderwerp: Uitleg over clusterbeheer Augeo lidmaatschap
Beste clusterbeheerder,
Jij hebt een belangrijke taak om het thema sociale veiligheid in jouw school op de agenda te krijgen en te
houden. Zoals eerder aangekondigd is er voor jouw school gedurende schooljaar <jaartal> een Augeo
lidmaatschap beschikbaar dat je handvatten biedt om kennis over sociale veiligheid binnen jouw school te
vergroten. Jij bent, als clusterbeheerder, verantwoordelijk voor het scholingsproject.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerkrachten de scholing gaan doen is het belangrijk dat iedereen op
de juiste wijze toegang krijgt tot de juiste online scholing, en dat de communicatie daarover duidelijk is. Stap 4
‘planning’ tot stap 9 ‘voortzetting’ uit deze handleiding beschrijft hoe je dit het beste kunt doen. Daarnaast
bevat de handleiding voorbeelden, hoe je de benodigde informatie van de gebruikers hiervoor kunt
verzamelen, en hoe je de gebruikers tijdig en goed kunt informeren.
Helpdesk
Voor al je vragen over de website is de helpdesk van Augeo academy op werkdagen bereikbaar van 09.00 –
12.00 uur op 0343-536050 en via helpdesk@augeo.nl.
Succes!
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Bijlage B3. Conceptmail aankondiging scholing voor cursisten

Onderwerp: aankondiging online cursus <cursusnaam>
Beste leerkracht,
Bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing is het
belangrijk dat kinderen steun krijgen van volwassenen om hen heen. Als leerkracht kun je hierbij een
belangrijke rol spelen. Jij kunt bijvoorbeeld signaleren dat er iets aan de hand is en in actie komen. <Naam
initiatiefnemer, bv stichtingsbestuur> zet zich samen met jouw schoolbestuur in om jou hierbij te helpen. Er is
voor jou een online cursus aangeschaft bij Augeo academy, die jij kunt volgen in de leeromgeving van Augeo.
Op <datum> ontvang je per email een uitnodiging voor de online cursus. Het is de bedoeling dat je de online
cursus in eigen tijd vóór <deadline> afrondt. De module is overigens beschikbaar tot <datum>.
Meer informatie over de e-learning <let op, Informatie verschilt per cursus, hieronder een voorbeeld>
Als leerkracht heb je soms zorgen over kinderen. Krijgt een kind voldoende aandacht thuis? Groeit het veilig
op? Met de online cursus <cursusnaam> leer je wat je kunt doen als je zulke zorgen hebt. Het signaleren en
omgaan met vermoedens van kindermishandeling staat centraal. Daarnaast leer je werken volgens de vijf
stappen van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt de online cursus via een
computer, laptop of tablet (dus geen mobiel). De cursusduur bedraagt 2 uur maar je kunt tussentijds
pauzeren. Je bent dus niet genoodzaakt om de cursus in één keer af te ronden. De cursus sluit af met een
toets. De online cursus is geaccrediteerd bij Register leraar met 4 registeruren.
Heb je vragen of opmerkingen?
<naam contactpersoon is betrokken bij dit scholingsproject. Bij hem of haar kun je terecht met inhoudelijke
vragen.
Daarnaast kun je voor praktische informatie contact opnemen met <naam clusterbeheerder> via <emailadres
beheerder>.
Heb je vragen over de werking van de online cursus? Zoek dan op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur
contact met de helpdesk van Augeo academy via op 0343-536050 en via helpdesk@augeoacademy.nl.
Antwoorden op veelgestelde vragen vind je ook op de website.
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Bijlage B4. Conceptmail herinnering scholing voor cursisten

Onderwerp: REMINDER online cursus <cursusnaam>
Beste leerkracht,
Zoals op <datum van oorspronkelijke aankondiging> aangekondigd, ontvang je morgen een uitnodiging voor
de online cursus <cursusnaam>. Hiermee krijg je toegang tot de online cursus die je kunt volgen in de
leeromgeving van Augeo. Het is de bedoeling dat je de online cursus in eigen tijd voor <deadline> afrondt.
Je volgt de online cursus via een computer, laptop of tablet (dus geen mobiel). <let op, de volgende
cursusinformatie verschilt per cursus> De cursusduur bedraagt 2 uur maar je kunt tussentijds pauzeren. Je
bent dus niet genoodzaakt om de cursus in één keer af te ronden. De cursus sluit af met een toets. De online
cursus is geaccrediteerd bij Register leraar met 4 registeruren.
Praktische informatie
Morgen ontvang je twee e-mails van scholing@augeoacademy.nl die je toegang geven tot de online
leeromgeving waar je de cursus kunt volgen.
In de eerste e-mail met het onderwerp ‘Welkom bij Augeo academy’ staan je inloggegevens. Deze bestaan uit
je e-mailadres en een automatisch gegenereerd wachtwoord.
Vervolgens ontvang je een e-mail waarin is aangegeven dat de online cursus in jouw leeromgeving is geplaatst.
In de handleiding voor cursisten wordt aan de hand van screenshots uitgelegd hoe je kunt inloggen en de
cursus kunt volgen. Je kunt ook een filmpje met korte uitleg van de leeromgeving bekijken.
Helpdesk
Voor al je vragen over de online leeromgeving van Augeo academy en het volgen van de cursus is de helpdesk
van Augeo academy op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 12.00 uur op 0343-536050 en via
helpdesk@augeoacademy.nl. Antwoorden op veelgestelde vragen vind je ook op de website.
We wensen je veel succes met de cursus!
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Bijlage B5. Herinneren aan openstaande cursus

Beste,
Onlangs ben je uitgenodigd om een cursus over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen
bij Augeo academy. Deze e-learning is voor je aangeschaft door de gemeente. Je ontvangt deze e-mail als
reminder, omdat je jouw cursus nog niet bent gestart. Wij hopen dat je snel gebruik maakt van de
scholing. Met het online lesmateriaal van Augeo academy leer je huiselijk geweld en kindermishandeling (nog
beter) herkennen en te handelen volgens een meldcode.
Aan de slag
Je hebt eerder per e-mail inloggegevens van Augeo ontvangen waarmee je toegang hebt tot de online
cursussen. Je kunt inloggen in de Augeo leeromgeving waar je cursussen klaar staan via
www.augeo.nl/inloggen. Wil je meer uitleg over de werking van de leeromgeving bekijk dan deze korte video.
Je gebruikersnaam is het e-mailadres waarop je deze e-mail ontvangt. Het wachtwoord heb je eerder per email ontvangen. Ben je jouw wachtwoord kwijt dan kun je een nieuw wachtwoord opvragen via
www.augeo.nl/nl-nl/wachtwoord-vergeten/.
Heb je vragen of kom je er niet uit?
Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur via
0343-536050 of via helpdesk@augeoacademy.nl
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Bijlage B6. Bedanken voor deelname
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Bijlage C. Indicatieve planning
voor implementatie

x

x

organisatie

x

organisatie

x

organisatiebeheerder

x

organisatiebeheerder

x

x

x

organisatiebeheerder

x

x

x

organisatiebeheerder

x

Q4

x

x

Q3

organisatiebeheerder

Augeo

Q2

x

x

Q1

x

organisatie

week 7

week 4

x

x

week 6

week 3

organisatiebeheerder

organisatie

week 5

week 2

Randvoorwaarden
commitment creeeren
op diverse nivo's
organisatiebeheerder(
s) aanstellen
Lidmaatschap- en
factuurgegevens
bekend
Inrichtingsfase
verzamelen
contactgegevens
deelnemende
organisaties
overzicht
deelnemende
organisaties definitief
Aanstellen en
verzamelen
contactgevens
clusterbeheerder(s)
contactgegevens
clusterbeheerder
definitief
sturen
contactgegevens
clusterbeheerders
naar Augeo
verzamelen
contactgegevens
deelnemende
cursisten
contactgegevens
deelnemende
cursisten definitief
sturen
contactgegevens
deelnemende

week 1

Actie door / Regie bij

week 0

Activiteiten

cursisten naar Augeo
check e-mail adressen
deelnemende
cursisten en
clusterbeheerders
contactgegevens
clusterbeheerders en
cursisten definitief
Versturen e-mail
aankondiging
scholingsproject naar
clusterbeheerder
Versturen e-mail
aankondiging
scholingsproject naar
cursisten
aanmaken inlogcodes
beheeromgeving
Inlogcodes Augeo
beheeromgeving
beschikbaar voor
organisatiebeheerders
Versturen herinnering
aankondiging
scholingsproject naar
clusterbeheerder
Versturen herinnering
aankondiging
scholingsproject naar
cursisten
Scholingsfase
Start lidmaatschap
Aanmaken van
clusters
Cursisten toevoegen
aan de Augeo
beheeromgeving
(Tussen)evaluatiefase
Tussen- en
eindevaluatie
Voortgangsrapportag
e maken
acties nav
voortgangsrapportage

Augeo

x

organisatiebeheerder

x
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organisatiebeheerder

x

organisatiebeheerder

x

augeo

x

augeo

x

organisatiebeheerder

x

organisatiebeheerder

x

organisatiebeheerder

x
x

organisatiebeheerder

x

augeo en
organisatiebeheerder
organisatiebeheerder

x

x

x

x

x

x

x

x

organisatiebeheerder

x

x

x

x

