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In Kennisveld bouwt Jos Bouwmans voort op de ideeën die hij in Klasveld heeft ontwikkeld. Waren de diensten 
binnen Klasveld vrijwel uitsluitend facilitair van aard, nu richten we ons ook sterk op de kennis die u kunt inzetten 
bij uw onderwijsontwikkeling of onderwijsorganisatie.

Naast Jos Bouwmans maakt u kennis met een breed veld van onderwijsspecialisten, die betrokken en deskundig 
uw vragen passend en op maat zullen beantwoorden.

We maken kennis.
Uiteraard maken we kennis met u en met uw organisatie, maar Kennisveld ontwikkelt met haar partners ook cur-
sussen en begeleidingstrajecten op maat. Hoofddoel hierbij is dat de school als geheel zelfstandig in staat is om 
huidige vraagstukken het hoofd te bieden en toekomstige ontwikkelingen op eigen kracht kan implementeren. 
Een greep uit het aanbod:
• Cursuspakket “Leren zonder Grenzen”
• Teamgerichte scholing op dyslexie, aan autisme verwante stoornissen en hoogbegaafdheid.
• Didactische vaardigheden en ICT
• Competentiegerichte workshops voor alle ICT toepassingen. 
• Ontwikkelcyclus Integraal Kindcentrum (Sterrenschool)
• Schoolprofilering
• MensEnWerk: personeelsbeleid dat past bij onderwijs

We delen kennis.
Datgene wat u aan kennis  vraagt, vertalen wij in een passend begeleiding en/of cursusaanbod op de werkvloer 
van uw school. Uw mogelijkheden om kennis te delen binnen of buiten uw organisatie worden sterk verbeterd.

Ook technologie biedt met de dag meer mogelijkheden om kennis te delen. 
Kennisveld biedt samen met Support Plus en ICT Primair (by Reijnders) een meer dan compleet ICT pakket ten 
behoeve van:
• hardware en educatieve software
• netwerkbeheer en onderhoud
• scholing
Maximaal gebruik binnen de ICT vergoedingen die u jaarlijks per leerling ontvangt. 

We nemen kennis. 
Jos Bouwmans is naast onderwijskundige, een ervaren leraar en schoolleider, die met warme interesse kennis wil 
nemen van u, uw school en de vragen waarop u een antwoord zoekt. 
Zijn betrokkenheid bij uw vraag garandeert u een passende dienstverlening waardoor u kennis neemt van dat-
gene wat u zoekt.

Bij onderwijs van nu past begeleiding van nu. Ervaar de voordelen van netwerkbegeleiding.
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