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Time-out en Switch, basistraining. 

De cursus bestaat uit 3 dagdelen en opgenomen in het Lerarenportfolio: VOkULJdPiM 

Als het niet meer lukt met een leerling, dan heb je de mogelijkheid om hem/haar te 

verwijderen uit de klas (of: naar een plek buiten de klas). Help je daarmee de leerling? En de 

groep en jezelf? Wordt het pedagogisch klimaat beter en is de handeling afgestemd op de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling? 

Inhoud 

In de eerste bijeenkomst krijg je door theoretische verdieping inzicht in: 

- visies op het uitplaatsen uit de klas (tijdelijke verwijdering) 

- argumenten voor uitplaatsing, de procedure en de gevolgen. 

- visie en argumentatie om te kiezen voor de werkwijze: Switch met het doel om 

het aantal verwijderingen te verminderen. Ook worden alternatieven verkend 

voor verwijderen uit de klas (leeromgeving).  

In bijeenkomst 2 wordt switch op systematische wijze uitgewerkt. Iedere 

deelnemer maakt de vertaalslag naar de eigen klas, zodat op het eind van dit 

moment iedereen aan de slag kan met de methodiek (op maat van de eigen 

groep). Het doel is dat door de aanpak de omstandigheden voor leerling en 

leerkracht worden verbeterd! 

Gedurende een korte periode van werken met de methodiek in de eigen praktijk 

doet men ervaring op met de werkwijze. De verwijderingen wordt geregistreerd. 

In bijeenkomst 3 wordt geëvalueerd en gekeken welke aanpassingen nodig 

zijn om de methode effectief te laten zijn voor alle klassen. Wanneer er ruimte 

voor is, wordt verdieping gegeven tav de werkwijze (m.n. de reflectie). 
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