
  
  

 

  
  

  
  

Jouw School Speciaal
Een ontwikkelconcept voor het PO
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Docenten en kinderen die hun talent willen ontdekken en hun 
overlevingsstrategieën willen leren begrijpen en reguleren.

Doelgroep

Het aanbod van Bright Educatie is erop gericht om leerlingen, docenten, 
team en organisatie klaar te maken voor de ontwikkelstap door iedereen 
‘aan’ te zetten. We leren iedereen mee te bewegen met de nieuwe 
ontwikkelingen en om te gaan met de daaraan verbonden weerstand.

In het Jouw School Speciaal programma werkt Bright samen met 
EduMaps. EduMaps biedt een elektronische leeromgeving op basis van 
leer- en ontwikkelingslijnen. Hierbinnen kun je als docent goed omgaan 
met verschillen tussen je leerlingen. Bovendien kun je het systeem 
makkelijk aanpassen, wanneer de leerling versnelt of vertraagt.

Programma

We brengen de ontwikkeling van de kinderen en de inrichting van de extra 
ondersteuning van zowel personeel als leerlingen in kaart. Docenten 
en kinderen leren hun talent te ontdekken en overlevingsstrategieën 
te begrijpen en reguleren. Als school ben je in staat om de autonomie 
over het onderwijs terug te nemen.

Resultaat

Wil je weten wat ons aanbod voor jouw organisatie kan betekenen? 
We starten altijd met een uitgebreid en vrijblijvend intakegesprek 
waaruit een programma op maat wordt geschreven. Meld je aan via 
bright-academy.nu of neem contact op:
• office@bright-inc.nu
• 06-49659050

Aanmelden

Productsheet
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Bright Educatie en EduMaps zijn opgestart vanuit eenzelfde missie: “Het regulier onderwijs helpen zichzelf speciaal 
te maken”. Samen willen wij een ontwikkelconcept aanbieden dat ontzorgt en verder helpt.

Bright Educatie is gespecialiseerd in docenten en kinderen hun talent te laten ontdekken en hun overlevings-
strategieën te leren begrijpen en reguleren. Dit bewustzijn werkt krachtig door op de pedagogische leeromgeving. 
Bewustzijn creëren op intrinsieke motivatie, natuurlijke drijfveren en leervoorkeuren geeft een krachtige basis voor 
transitie in de klas maar ook voor het onderwijsteam en de school. Samen brengen we met onze ‘proven concepts’ 
jouw school ‘in flow’.

DataCare ontwikkelt al decennia persoonlijke leerroutes voor bijzondere talenten in het speciaal onderwijs. Met een 
elektronische leeromgeving die rekening houdt met de unieke kwaliteiten en interesses van ieder kind afzonderlijk, 
biedt EduMaps op maat leerlijnen aan. Deze leerlijnen bieden de mogelijkheid om eigen leermiddelen te koppelen, 
en de leerling op zijn eigen tempo en niveau te laten toegroeien naar het niveau dat het beste past. Hierdoor word 
je als school minder afhankelijk van de standaardmethoden en het vele toetsen.

EduMaps en Bright Educatie bieden een ontwikkelconcept dat scholen in staat stelt om de autonomie over het 
onderwijs terug te nemen. De leerling en zijn voorkeuren van leren en ontwikkelen stellen we centraal, om zo tijd te 
winnen voor andere interessante onderwerpen.

Wie zijn wij?

Jouw School SpeciaalBright Academy

In deze tijd, waarin inclusief onderwijs, kansenongelijkheid en de gevolgen van de corona-pandemie belangrijke 
aandachtspunten zijn, wordt er veel van het onderwijs gevraagd. Scholen krijgen de komende jaren weliswaar 
subsidie om met eventuele achterstanden aan de slag te gaan, maar hoe doe je dat? 

Met de huidige lerarentekorten wordt het lastig om extra leraren in te zetten. Waar ga je dan op inzetten en hoe 
weet je of je dan op het goede inzet? Zet je alleen in op achterstanden in taal en rekenen of ga je ook aan de slag 
met eventuele achterstanden in sociale en persoonlijke ontwikkeling? In wat voor vorm giet je het dan? En hoe zorg 
je dat het haalbaar en realistisch blijft?

Om scholen te ondersteunen bij deze vraagstukken hebben Bright Academy en DataCare (ontwikkelaar van EduMaps) 
de handen ineengeslagen. Wij bieden een programma dat helpt bij het in kaart brengen van de ontwikkeling van de 
kinderen en de inrichting van de extra ondersteuning van zowel personeel als leerlingen. 

Laten we samen van de crisis een kans maken en deze kans zo goed mogelijk benutten!

De situatie

Wat levert het op?
Wij geloven: ‘Everyone is a natural’ en ‘De crisis is een kans’.

Leven, leren en werken vanuit je eigen, meest krachtige natuur, dat gunnen wij iedereen. Of je nou een leerling 
bent, net begint voor de klas, een ervaren docent bent of een schoolleider. Het is aan ons om samen de leerling en 
de medewerker te helpen dit vermogen te ontdekken en daarvoor bijzondere leerroutes aan te bieden! 

Programma's
Als partner in transformatie geloven wij dat mensen het verschil maken. Met gerichte interventies laat Bright een 
team in V-formatie vliegen, zodat zij optimaal bijdragen aan het succes van de school. Vervolgens kan de docent de 
leerlingen ondersteunen bij hun leerroutes met behulp van een groepsplan per vak. Hierdoor kan de docent richting 
een coachende rol en blijft er tijd over om ook de eigen klas in V-formatie te leren vliegen.

Wij staan naast schoolleiders en docenten in dit proces, en hebben de juiste programma’s en tools voor ontwikkeling 
en gedragsverandering van mensen.
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Om de door u beoogde transformatie effectief, efficiënt en natuurlijk succesvol te maken, zijn de vraagstukken die 
in uw school leven voor ons het startpunt. Een goed onderwijsprogramma staat op een stevig fundament. Rust, 
honger naar vernieuwing, perspectief en draagvlak kan pas ontstaan als we goed in beeld hebben wat de leerlingen 
en de docenten nodig hebben om een ontwikkelstap te maken. 

Daarom hebben we een gereedschapskist ontwikkeld van “Hard- en Software”:

'Software' Bright Educatie

Het aanbod van Bright Educatie is erop gericht om leerlingen, docenten, team en organisatie klaar te maken voor 
de ontwikkelstap door iedereen ‘aan’ te zetten. We leren iedereen mee te bewegen met de nieuwe ontwikkelingen 
en om te gaan met de daaraan verbonden weerstand. We voorzien in een gezamenlijk taal, waardoor vraagstukken 
makkelijk gedeeld en opgelost kunnen worden.

Middels bijvoorbeeld een programma als “Talent Docent & Talent Detective” worden zowel de docent als de leerling 
met hun talenten, dromen en intrinsieke motivatie verbonden. Beiden leren hun valkuilen en overlevingsstrategieën 
erkennen, herkennen en managen. Dit zorgt voor een afname in de stress en een toename in de pedagogische 
leeromgeving die docenten en leerlingen kunnen ervaren.

Om een indruk te krijgen van ons aanbod verwijzen we je graag naar onze website:
www.bright-academy.nu

'Hardware' EduMaps

EduMaps biedt een elektronische leeromgeving op basis van leer- en ontwikkelingslijnen. Hierbinnen kun je als 
docent goed omgaan met verschillen tussen je leerlingen. Bovendien kun je het systeem makkelijk aanpassen, 
wanneer de leerling versnelt of vertraagt. Zo bewandelt iedere leerling een eigen leerroute, met een eigen 
uitstroombestemming, die per vak is afgestemd op het eigen ritme en de eigen mogelijkheden.

EduMaps biedt de docent vervolgens een groepsplan waarbinnen de leerlingen geclusterd worden per vak. Deze 
clustering hoeft niet beperkt te blijven tot een klas. EduMaps kan meerdere klassen clusteren, maar een bouw kan 
ook. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.edumaps.nl

Een eerste stap naar een passend programma
Wil je weten wat het aanbod van Bright Educatie en EduMaps voor jouw organisatie kan betekenen en welk 
programma het beste past? Om dit goed in kaart te brengen, starten we altijd met een uitgebreid en vrijblijvend 
intakegesprek. We schrijven een op maat programma met daaraan verbonden een offerte.   

Wil je de stap nemen om Jouw School Speciaal te ontdekken? Stuur dan een e-mail naar office@bright-inc.nu of 
neem contact op met Maarten Laros (06 21181711) of Amarens Veenstra (06 51444778).


