
HAALT MEER UIT ONDERWIJS

Uw partner in 
Brede School
activiteiten



Dit is WiJs!

‘WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn.’
Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een verbinding te leggen

tussen leren in de groep en leren binnen de brede school activiteiten verhogen wij het leereffect van de leerlingen.

Want in elke wijsneus schuilt een verborgen talent. Wij zien het als onze taak dit talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Onze workshops, die we onder schooltijd aanbieden, kenmerken zich door een opbrengstgerichte aanpak.

Wij versterken het ontwikkelen van competenties met een persoonlijk leerling portfolio. Ook dat is wijs!

Onze organisatie, die in 2008 is gestart onder de naam Stichting Edutainment Nederland, 

zet alleen de beste leerkrachten in binnen uw brede school. De leerkracht maakt tenslotte het verschil,

net als onze bijzonder pakkende lesmethodieken. WIJS staat voor betrokkenheid, kwaliteit en vernieuwing. 

Wij hopen u graag te ontmoeten tijdens een persoonlijke afspraak met één van onze adviseurs.

Joyce Plas

directeur WIJS brede school



Over WiJs

‘Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.’
Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken,

heeft WIJS unieke volledig uitgewerkte leerlijnen ontwikkeld die zowel de inhoud als de leeropbrengsten van de lessen voor u

en uw collega’s inzichtelijk maken. Om aan de kwaliteit van onderwijs bij te dragen maken wij uitsluitend gebruik van personeel

met een relevante onderwijsopleiding en ervaring met de doelgroep. Maar ook met passie voor het onderwijs.

WIJS ziet dat onderwijs altijd in beweging is. Daarom zijn we altijd op zoek naar vernieuwende activiteiten

die inspelen op actuele vraagstukken binnen uw (school)organisatie. Wij laten ons graag door u uitdagen

om samen creatief na te denken over een sluitend brede school programma.

Zo betekent wijs in ons geval ook innovatief.

HOe WOrDt u WiJzer van WiJs?

Onze WIJS - workshops zijn opgebouwd aan de hand van een complete leerlijn. De basis

van deze leerlijnen dragen bij aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding,

samenwerkingsvaardigheden en de sociale competenties van leerlingen. Onze docenten

vinden het belangrijk dat ieder kind zich naar eigen vermogen mag en kan ontwikkelen.

Tijdens de workshops spelen onze docenten hier op in door gebruik te maken

van meervoudige intelligenties. Hierdoor leren de leerlingen hun eigen talenten aan te spreken

en blijven ze betrokken op hun eigen leerproces. Er is tijdens de workshops veel ruimte

voor het nemen van eigen beslissingen en initiatieven van de leerling. Aan het einde

van een periode workshops presenteren de leerlingen hun resultaten. Ook ouders zijn natuurlijk

hierbij van harte welkom. 

Onze
competente

en enthousiaste
docenten

maken het
verschil!

Al vanaf 
€40,- p/u*

*prijs is incl. 0% btw

*vraag naar de voorwaarden



breDe scHOOl @ WiJs

Wij bieden educatieve, sportieve en creatieve workshops aan. Met behulp van originele leerlijnen

laten wij kinderen van 4 t/m 18 jaar op een interactieve manier kennis maken met verschillende onderwerpen.

‘In elke wijsneus schuilt een verborgen talent!’
WIJS biedt u een volledige brede school programmering die aansluit bij uw vraag. Samen zoeken we passende activiteiten.

Deze matchen we vervolgens deze met de juiste docent. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteiten van onze docenten.

Om deze kwaliteit te waarborgen, hanteren we de volgende kwaliteitsstandaard:

• WIJS coacht docenten tijdens intervisiebijeenkomsten.

• WIJS voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. 

• De WIJS-schoolcontactpersoon brengt minimaal 2 keer per jaar een bezoek aan uw school.

• Een review van de docenten door middel van 360 graden feedback.

U kiest zelf het pakket wat bij u en uw budget past!

Vanuit
één systeem

werven,
selecteren,
plannen en
informeren. 

WiJzer cOmmuniceren

Communicatie is van essentieel belang voor de realisatie

van doelstellingen. WIJS hanteert een uniek online

communicatiesysteem, waardoor docenten en scholen exact

weten wat zij kunnen verwachten en wat er van ze wordt

verwacht. Dit systeem geeft inzicht in evaluaties, leerlijnen,

materialen en planning. Vanuit ons kantoor heeft u een vast

aanspreekpunt waar u te allen tijde terecht kunt met uw

vragen en/of opmerkingen. Dat is wel zo prettig.



OverzicHt leerliJnen breDe scHOOl @WiJs

Binnen WIJS zetten we activiteiten themagericht in. Volledig op maat. Hierbij kijken we naar de actuele vraagstukken

binnen uw organisatie. Vervolgens koppelen we deze samen met u aan de juiste activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als:

Onze kernbegrippen

• Onze docenten worden onderdeel van uw team!

• Wij werken uitsluitend met gekwalifi ceerd personeel

• Docenten werken vanuit de speerpunten binnen uw organisatie

• Zowel voor korte als langdurige vervanging

• Eén vast aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen

• Gericht op langdurig partnerschap

Burgerschap /
Sociale vaardigheden

  Creatief
Drama / Muziek

ICT
      Koken

     Natuur
Sport

  Taal / Creatief

Taal /
Studievaardigheden

       Techniek / Proefjes

21st century skills
en Mediawijsheid

Actief burgerschap

Wetenschap en techniek

Gezond gedrag en bewegen

Sociale veiligheid



WiJze Diensten

WIJS biedt u een volledige brede school programmering die aansluit bij uw vraag. Samen zoeken we

passende activiteiten. Deze matchen we vervolgens deze met de juiste docent. Wij hechten veel waarde

aan de kwaliteiten van onze docenten. Om deze kwaliteit te waarborgen, hanteren we de volgende kwaliteitsstandaard:

• WIJS coacht docenten tijdens intervisiebijeenkomsten.

• WIJS voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. 

• De WIJS-schoolcontactpersoon brengt minimaal 2 keer per jaar een bezoek aan uw school.

• Een review van de docenten door middel van 360 graden feedback.

kWaliteit en betrOuWbaarHeiD

In onze dienstverlening staat u als opdrachtgever centraal. Met het zoeken naar een match van personeel

houden wij altijd rekening met de context van uw school. Vanuit ons oogpunt van integrale kwaliteitszorg

voeren wij vier keer per jaar een audit uit. Middels deze audits bewaken wij zowel onze service- en dienstverlening

als werkprocessen.

DeskunDige en gemOtiveerDe DOcenten maken Het verscHil

Voor WIJS geldt: de docent maakt het verschil! Een juiste match tussen de docent, de school en de groep

draagt er toe bij dat alle betrokkenen zich prettig voelen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde

om binnen de school te kunnen werken. Onze docenten zijn werkzaam op veel verschillende schooltypen

en hebben zo een brede kijk ontwikkeld op het onderwijs. Daarnaast stimuleren we docenten die WIJS zijn,

zich te professionaliseren op de verschillende competentiegebieden. Voor deze competenties volgt WIJS de 7 SBL competenties.

Aandacht
voor

woordenschat
tijdens iedere

workshop!



Overige WiJze Diensten

Bij WIJS kunt u ook terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan langere vervanging

binnen uw organisatie informeert u dan ook eens naar onze detacheringsmogelijkheden. Tevens zetten wij deskundig personeel in

als interim leerkracht, bijvoorbeeld als u een groep weer op orde wilt krijgen. Als u als bestuurder gebruik wilt maken van een flexibele schil

van invallers om continuïteit binnen de school te kunnen garanderen, ook dan heeft WIJS een slimme onderwijsoplossing voor u! 

1. slimme persOneelsOplOssingen

WIJS is uw onderwijspartner in detachering, payroll, vervangingsdiensten en interim- management.

ONS DIENSTENPAKKET:

Detachering & Detavast

Vaak is een maand proeftijd te kort om een kandidaat goed te kunnen beoordelen. De eerste 6 maanden zijn voor een werkgever

het meest risicovol. Met een detavast constructie nemen wij deze risico’s uit handen. De bemiddelingskosten wordt verspreid

over de totale detavastperiode. WIJS verlengt als het ware de proeftijd en u zit niet direct vast aan een arbeidsovereenkomst van 6 maanden.

Uitzenden & arbeidsbemiddeling

WIJS kan ook docenten bemiddelen middels een uitzendconstructie. Dit betekent extra flexibiliteit voor u als inlener. U betaalt per gewerkt uur

en de overeenkomst met de docent is per direct opzegbaar. Deze constructie werkt voor zowel tijdelijke projecten als langdurige parttime of fulltime trajecten.

2. nOg WiJzer met Online planmanagement

Met ons online systeem voor het plannen van activiteiten, docenten en evaluaties maken we u nog wijzer. Middels dit systeem kunt u als organisatie

zelf de regie bepalen over uw eigen docentenpool.

Onze
docenten
worden

onderdeel
van uw
team!



samen ziJn We WiJs!

‘WIJS kenmerkt zich door een deskundig
en gemotiveerd team.’
Wij gaan graag samen met u op zoek naar de juiste oplossing voor uw situatie. 

Wilt u kennis maken met WIJS, of wilt u gebruik maken van onze diensten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Waar kunt u Ons vinDen? 

HOOfDKANTOOR WIJS

POSTBUS 11559

2502 AN DEN HAAG

088 130 98 50

INfO@DITISWIJS.NL

WWW.DITISWIJS.NL

Wij gaan
en staan

voor
kwaliteit.

TELEfOON

EMAIL

INTERNET



‘WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn.’


