
 
‘Bright Start’  

Een denkstimulerend programma voor jonge kinderen 
Vierdaagse opleiding 

 
 
Inhoud: 

Jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben het moeilijk om die 
cognitieve vaardigheden te verwerven die later het schoolse leren moeten 
ondersteunen. Los van hun problematiek is het belangrijk dat ze een aanbod 
krijgen dat gericht is op het verwerven van deze vaardigheden. Dat is denken op 
lange termijn en de leerkrachten/begeleiders van deze kinderen moeten daarom 
vanuit handelingsplanning een programma opbouwen dat de ‘leer-kracht’ van 
deze kinderen verhoogt. Maar ook kinderen die zich ‘gewoon’ ontwikkelen 
hebben nood aan stilstaan bij hun handelen en denken. Voor begeleiders van 

kinderen tussen 3 en 8 jaar is ‘Bright start’ (in het Nederlands vertaald als ‘Goed 
begonnen’) van Prof. C. Haywood een zeer geschikt hulpmiddel om: 

• inzicht te verwerven in de opbouw van de belangrijkste cognitieve 
vaardigheden; 

• oefeningen uit te werken binnen de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van 
het kind en er alzo voor te zorgen dat het kind uitdagingen krijgt 
aangereikt die het kan oplossen;  

• inzicht te verwerven in de begeleidingsstijl die dit programma ondersteunt.  
 
Wie vooraf meer wenst te weten over ‘Bright Start’ vindt informatie op 
www.CeSMOO.be. 
 
Tijdens deze driedaagse krijgen de deelnemers 

• de achtergronden mee waarop ‘Bright Start’ steunt; 
• inzicht in de opbouw van het programma (in 7 units); 
• inzicht in de wijze waarop een unit wordt uitgewerkt; 

• inzicht in de interactiestijl van een ontwikkelingsgerichte 
leerkracht/begeleider. 

 
Organisaties of scholen die deze opleiding willen organiseren, kunnen dit doen in 
4 dagen van 6 lestijden of in 8 halve dagen van 3 lestijden. Dat maakt het 
mogelijk om dit programma over een periode te spreiden en er via tussentijdse 
opdrachten mee aan de slag te gaan.  
 
Doelgroep: 

• Leerkrachten kleuteronderwijs en 1e graad lagere school 

• Leerkrachten buitengewoon basisonderwijs 

• Zorgcoördinatoren, ondersteuners, therapeuten 

Prijs: € 2160, 00 (verplaatsingsvergoeding inbegrepen) Na elke lesdag wordt een 
factuur gemaakt, waardoor de betaling gespreid wordt.  
 

Maximaal aantal deelnemers: 30. Dit moet scholen of organisaties toelaten om 
overkoepelend met anderen de cursus te organiseren.  
 
Lesgever: Albert Janssens 



o Onderwijzer in gewoon en buitengewoon (type 3) basisonderwijs 

o Vormingswerker sinds 1992 in binnen-en buitenland 

o Trainer in de denkprogramma’s van Feuerstein (I.V.P.), Greenberg 

(C.E.A.). 

o Trainer Bright Start sinds 1993. 

Aanvraag indienen via mail: mail@CeSMOO.be 
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