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WELKOM
Welkom bij de opleiding Specialist Rouw op School van Janet Schmidt.
Hoewel het compacte karakter en het HBO-niveau garant staan voor een pittige studie, kan elke student
met een goede motivatie en discipline deze opleiding met succes afronden.
Met liefdevolle aandacht heeft Janet Schmidt deze opleiding ontwikkeld en uitgegeven.
Met dezelfde aandacht gaat ze samen met de studenten aan de slag en het resultaat staat daarmee vast:
het wordt een feest (ook van herkenning) en een groot succes: voor jouw ontwikkeling én voor de
leerlingen, collega’s en ouders van jouw school.
Janet zal er alles aan doen om iedere student zo goed mogelijk te begeleiden, relevante tips te geven vóór
en tijdens de opleiding en te inspireren en te stimuleren om niet alleen ieders kennis, maarookwijsheid en
liefdevolle intentie in het leven te bekrachtigen en te verspreiden. Elke student werkt mee aan de missie van
Janet: alle kinderen met verdriet nog beter begrijpen en begeleiden.

SPECIALIST ROUW OP SCHOOL
Als Specialist Rouw op School ben je de aangewezen persoon als het om preventie, advies,
ouderbijeenkomsten en begeleiding gaat. De begeleiding richt zich op het team, de ouders en de
leerlingen. Specifiek komen scheiding en (naderend) overlijden aan bod in de opleiding. Begeleiding van het
schoolteam richt zich op het samen ontwikkelen en formuleren van visie en beleid, van waaruit praktische,
dynamische protocollen voortvloeien. Daarnaast kan de Specialist Rouw op School informatieve
bijeenkomsten verzorgen voor het team, waarin o.a. thema’s aan bod komen als ‘hoe rouwen kinderen’ en
‘preventie in de groep’. Specifieke vragen van de leerkrachten m.b.t. risico-leerlingen kan de Specialist 1
op 1 beantwoorden. Begeleiding van de ouders richt zich op het bieden van psycho-educatie, gesprekken
in aanvulling op begeleiding van hun kinderen en het verzorgen van ouderbijeenkomsten met een specifiek
rouw-thema.
Begeleiding van de leerlingen richt zich direct op het werken in de groep met behulp van de KAART ‘Stromen
van Verbinding’. Deze KAART wordt tijdens de opleiding aan de studenten aangeboden. Daarnaast biedt
de Specialist begeleiding in een preventiegroep op school. Deze groep kan gericht zijn op scheiding in het
gezin, ernstige ziekte in het gezin en/of een overlijden in het gezin.
De Specialist is een expert in het met elkaar verbinden van bovenstaande en het te integreren in de visie en
uitvoering passend bij de cultuur en identiteit van de school.

DOELGROEP
De opleiding Specialist Rouw op school is bedoeld voor Intern Begeleiders, leerkrachten en
ags
et
der
de toelating.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
De opleiding Specialist Rouw op School maakt deel uit van de online academie en bestaat uit 12 modules
die de studenten in zes maanden kunnen doorlopen (vrijheid in tempo en tijd). Via een persoonlijke
inlogcode krijgt de student toegang tot de online-academie. De modules zijn zo opgebouwd dat
studenten de inhoud van de modules kunnen integreren in visie en beleid van de school en het werken met
een preventiegroep.
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Naast de online modules is er om de maand één live-dag.
Deze live-dagen zijn steeds van 09.30
Tijdens deze dagen vindt in de ochtenden een verdieping plaats op achterliggende modules. In de middag
is er ruimte om praktisch met elkaar aan de slag te gaan en te oefenen met de KAART ‘Stromen van
Verbinding’ en‘de basis van het kond in beeld’.
Behalve live-dagen vindt er ook om de maand een online coach-call plaats. Studenten kunnen hun vragen of
eencasus over de achterliggende modules inbrengen.
Na het afronden van de opleiding is advies aan de studenten om elk jaar een bij-scholings- dag te volgen.
Deze dag zal jaarlijks aan alle oud-studenten in september aangeboden worden.

STUDIEPROGRAMMA
De opleiding is opgebouwd rond de volgende modules:
Tussen welkom &afscheid
De groep als veilige bedding
Het veranderende leven
Gemis door de ogen van een kind
Scheiding in hetgezin
In gesprek met het kind met verlies
Visie & Beleid van de school
Als er iemand doodgaat
De taal van het kind in materiaal en spel
Een preventiegroep begeleiden
De KAART als interactieve tool
Kant en klare werkvormen die het verschil maken
De basis van een kind in beeld

LESMATERIAAL
Om de opleiding te kunnen volgen moet de student kunnen beschikken over een computer. De online
modules (video’s) zijn en blijven eigendomvan Janet Schmidt en mogen niet worden gebruikt, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch of op enige andere manier
Uiteraard mogen, uitsluitend voor de eigen schoolse setting, de aangeboden downloads (zoals
PowerPoints en voorbeeldbrieven) naar eigen idee en inspiratie door de student gebruikt worden.
Studenten hebben blijvend toegang tot de online academie.
De volgende materialen worden door ons gebruikt en zijn bij de opleiding inbegrepen:
KAART ‘Stromen van Verbinding’ vloermodel
KAART Stromen van Verbinding’ tafelmodel
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De volgende lesboeken/-mappen worden in de opleiding gebruikt en dienen door de student zelf (of
de school) te worden aangeschaft:
Jong Verlies Riet Fiddelaers-Jasper (€ 25,99 via www.bol.com)
‘GedeeldVerdriet’-mapscheiding(€49,50viawww.in-de-wolken.nl)

AANWEZIGHEIDSVERPLICHTING
Aanwezigheid bij elke live-dag is verplicht. Kan een student een live-dag niet aanwezig zijn, dan dient hij/zij
Janet Schmidt hiervan tevoren per mail op de hoogte te stellen. Gemiste live- dagen kun je in principe in een
andere groep inhalen. Overleg met de opleider.

LOCATIES
De online modules volgt de student vanzelfsprekend op een zelfgekozen plek.
De live-dagen vinden op meerdere (wisselende) locaties plaats. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte
(max. 10 studenten).

OPLEIDINGSINVESTERING
De opleiding zelf, de kosten voor de vier live-dagen en de coach-calls vragen een investering van € 2.497,all-in, in een keer te voldoen vóór de start van de opleiding. Hiervoor wordt een factuur gestuurd.

OPDRACHTEN EN CERTIFICERING
In elke module komen opdrachten voor. Soms moeten deze opdrachten uitgevoerd worden in de groep en
soms gaat deze opdracht over het inventariseren of ordenen/aanmaken. Ook kom je persoonlijke
opdrachten tegen. Deze opdrachten kunnen je raken. Neem de tijd. Ook geven deze opdrachten je overzicht
en inzicht dus geniet er ook van.
Uitgewerkte opdrachten als werkvormen waar medestudenten ook gebruik van kunnen maken, deel je
met je medestudenten en de opleider. Zo bouw je samen een database aan werkvormen op.
Tijdens de opleiding voert de student de opdrachten uit, geeft de student een eindpresentatie op de laatste
live-dag en werkt de student casussen uit i.c.m. onderanderedeKAART ‘Stromen van Verbinding’.
Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, ontvangt de student het certificaat Specialist
Rouw opSchool:
de studieopdrachten zijn volledig uitgevoerd;
de student is bij alle live-dagen aanwezig geweest;
de student heeft een positieve beoordeling voor zijn presentatie en heeft de opdrachten uitgevoerd
en gedeeld met medestudenten.

EVALUATIE
plaats. De
resultaten van de evaluatie worden gebruikt om de opleiding waar nodig aan te passen.
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INSCHRIJVEN
De opleiding kent twee instapmomenten per jaar, nl.:
•
•

september
januari

Inschrijving is mogelijk door het invullen, ondertekenen en insturen van de
studieovereenkomst vult de student niet
alleen persoons- en schoolgegevens in maar geeft ook aan van welk instapmoment gebruik wordt
gemaakt. De voorwaarden voor deelname aan de opleiding maken deel uit van de studieovereenkomst.

HERROEPINGSRECHT
Gerekend vanaf het ondertekenen van de studieovereenkomst heeft de student veertien dagen om de
inschrijving te herroepen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
Van herroepingsrecht is geen sprake als de studieovereenkomst is aangegaan en ondertekend door
of namens een organisatie.

ANNULERINGVOORWAARDEN
Annulering van de inschrijving door een student is mogelijk:
meer dan zes weken voor aanvang van de opleiding: het betaalde lesgeld wordt binnen een maand
teruggestort met inhouding van € 25 administratiekosten;
minder dan zes weken voor aanvang van de opleiding: de helft van het betaalde lesgeld wordt
teruggestort;
minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding: ongeacht de reden van annulering wordt
geen restitutie van het lesgeld verleend; wel kan worden besproken of er mogelijkheden zijn of de
student de opleiding op een later tijdstip kan volgen.
Janet Schmidt
zich het recht voor de opleiding/live-dag te annuleren of te verplaatsen. Bij onvoldoende inschrijvingen
wordt dat uiterlijk twee weken voor geplande aanvang van de opleiding aan de studenten meegedeeld.
Eventueel betaald lesgeld wordt volledig gerestitueerd.

STUDEREN
De lesstof is gericht op rouw (begrijpen) en kan je persoonlijk raken door de dingen die jij zelf hebt
meegemaakt in je leven. Maak er tijd voor.
Zelfstudie in de online leeromgeving, vraagt discipline dus maak een gedegen plan van aanpak voor
jezelf. De modules vragen gemiddeld twee uur per week: modules bekijken, aantekeningen maken,
eventueel naslagwerk opzoeken en lezen (verwerkingstijd).
De opdrachten en intervisie vloeien daar nog uit voort en vragen ook om gepland te worden. Dit is een
gemiddelde. De verdieping die je er zelf in brengt door achtergrond-theorie te lezen, documentaires te kijken
etc. bepaal je zelf.
Enkele praktische adviezen:
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Bewaar je inlogcodes van de online academie zorgvuldig. Markeer de online academie als
bladwijzer, zodat toegang altijd gemakkelijk is.
Elke week een module plannen, helpt je ritme en structuur te krijgen.
Vorm een intervisiegroep met medestudenten en wissel uit, deel en oefen: dat werkt stimulerend,
geeft herkenning en motiveert je. Op de eerste live-dag kun je groepen vormen.
online-modules
voor aanvang van een nieuwe live-dag.
elkaar. Maak
aantekeningen van de informatie, waarover je vragen hebt en dien je vragen per mail steeds 3 dagen
voor een coach-call in: info@janetschmidt.nl

TIPS VOOR JOUW ORGANISATIE
Informeer je bestuur/stichting dat jullie straks deze kennis in school hebben. Vaak is het zo dat een
bestuur de nadrukkelijke wens heeft dat op elke school één of twee Specialisten Rouw op School
aanwezig zijn, zodat elke school voorbereid is op verlies in de school.
Informeer je team dat jij deze opleiding gaat doen, zodat het voor je collega’s gewoon is als jij hen
vanwege een betreffende module vragen stelt. Vertel hen ook dat je met het team visie en beleid zult
bepalen omtrent dit thema.
Informeer het team na afloop van de opleiding over je taken.
Informeer ouders na afloop van de opleiding over het feit dat jullie school een Specialist Rouw op
school heeft en wat haar/zijn taak is. Op deze manier weten ouders wat de visie en het beleid van de
school is.
Update n.a.v. deze opleiding jullie overlijdens-protocol en het scheidingsprotocol.
Informeer bij de directie naar een (jaarlijks) investeringsbedrag om verlieskisten (aan) te kunnen vullen
met materialen en boeken. Het startbedrag is het hoogst.
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BIJLAGEN
AL G E M E NE VE R O R DE NI NG G E G E VE NS B E S C HE R M I NG ( AVG )
Een deelnemerslijst zal je alleen bij aanvang van de opleiding ontvangen met daarop contactgegevens van die medestudenten
die Janet Schmidt toestemming daarvoor gegeven hebben.
Videomateriaal is eigendom van Janet Schmidt. Videomateriaal waarop kinderen staan, mag Janet Schmidt met toestemming
van ouders tonen. Ook hier geldt dat dit niet met derden gedeeld mag worden.
Foto’s in de online academie zijn of privébezit van Janet Schmidt of worden gebruikt vanuit een
database/programma als Canva en Unsplash.
KL A C H T E N R E G E L I N G opleidingen
Elke klacht is een kans om het beter te doen. Ben je het niet eens met een beslissing of heb je een klacht: maak het bespreekbaar.
Alleen als klachten kenbaar gemaakt worden, kunnen we er iets aan doen.
Aangezien de praktijk Janet Schmidt vooralsnog één medewerker heeft zal een klacht door Janet zelf opgepakt worden en zo goed
mogelijk worden afgehandeld.
Kan het probleem niet worden opgelost, dan kan je jouw klacht bespreken met de externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Een klacht zal volgens onderstaande klachtenregeling worden behandeld.
artikel 1 BE G RI PS BE PA L I N G E N
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
en de uitvoering
van de studieovereenkomst / deelnameformulier, de voorwaarden voor deelname, de kwaliteit van opleiding of de hoogte van de
factuur.
Praktijk: de praktijk Janet Schmidt die de opleidingen aanbiedt.
Klager: de deelnemer of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
w
mevrouw A.
(Annemieke)vanderMolen,telefonisch(0610064625)ofviahaarwebsite(www.verbindenwerkt.nl) te bereiken.
w
w
aanleiding geeft
tot een klacht.
artikel 2 TO E P A S S I N G S B E R E I K
Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen de praktijk en de deelnemer.
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.
artikel 3 DO E L S T E L L I NG E N
Deze klachtenregeling heeft tot doel:
het vastleggen van een procedure om klachten van deelnemers binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te
handelen;
het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van deelnemers vast te stellen;
verbetering van de kwaliteit van de opleiding met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
artikel 4 IN F O R M A T IE BI J AANVANG OP L E I D I N G
Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. De praktijk wijst haar deelnemers voor het aangaan van een overeenkomst erop
dat zij een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de opleiding.
De klachtenregeling wordt in de studiegids(en) en op de website opgenomen, evenals bij welke onafhankelijke partij een klacht,
die na interne behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd.
artikel 5 KL A C H T E N P RO C E D URE
Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Indien de praktijk wordt benaderd met een klacht, zal Janet Schmidt eerst proberen samen met de klager tot een passende
oplossing te komen. Lukt dat niet dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene
over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de
klachtenfunctionaris (mediation), ook als dit het handelen van de klachtenfunctionaris zelf betreft.
De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen
mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van een indicatie van de termijn waarop de
klachtenfunctionaris verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
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w
over de
gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
Het oordeel van de klachtenfunctionaris is voor de praktijk bindend en de eventuele consequenties worden door de praktijk snel
afgehandeld.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd
het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld wordt de klager nogmaals gewezen op de mogelijkheid een
tuchtprocedure te starten.
artikel 6 G E H E I M H O U D I N G E N K O S T E L O Z E K L A C H T B E H A N D E L I N G
De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
artikel 7 VE R ANT W O O R DE L I J K HE DE N
De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke
oplossing.
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
artikel 8 K L A C H T R E G I S T R A T I E
De klachtenfunctionaris registreert de klacht en de afhandeling daarvan. De registratie wordt voor een termijn van twee jaar
bewaard.
De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming
van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen bij de praktijk besproken en ter besluitvorming
voorgelegd.
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