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1. Begrippenkader
Taakspelbegeleider
Onderwijsadviseurs

Onderwijsadviseur met een taakspellicentie bestaande uit één of
meer licentieonderdelen
Zij wiens werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit
systeembegeleiding binnen scholen en die de invoering van
Taakspel begeleiden op scholen als externe deskundige.

Leraren

Bedoeld wordt: onderwijsadviseurs, onderwijsbegeleiders,
schoolbegeleiders, externe begeleiders, (voorheen) ambulant
begeleiders.
Zij die Taakspel spelen in de klas en/of op de speelplaats.

Intern begeleiders
(ib-er)

Bedoeld wordt: leraren, leerkrachten, docenten.
Zij die een deel van de begeleiding bij de invoering van Taakspel
op zich kunnen nemen, namelijk de klassenconsultaties.

Werkgeversorganisatie

Licentieovereenkomst

Taakspellicentie

Geldigheidsduur
licentie
Taakspel-certificaat
Taakspel-ib-certificaat

Primair onderwijs
(PO)
Voortgezet onderwijs
(VO)
Buitenschoolse opvang
(bso)

Bedoeld wordt: intern begeleiders, gedragspecialisten,
zorgcoördinatoren.
De organisatie die als hoofdtaak heeft systeembegeleiding te
bieden aan onderwijsinstellingen en die de onderwijsadviseur in
dienst heeft.
De overeenkomst tussen CED-Groep en werkgeversorganisatie
die de werkgeversorganisatie het recht geeft Taakspelbegeleiding
te laten verzorgen door een taakspelbegeleider.
Een persoonsgebonden bewijs waarmee een onderwijsadviseur
kan aantonen dat hij formeel toestemming heeft om de invoering
van (één van de varianten van) Taakspel te begeleiden.
De onderwijsadviseur is werkzaam bij een werkgever met een
licentieovereenkomst voor werkgevers.
Een licentie is geldig tot de op de licentie vermelde datum.
Een persoonsgebonden bewijs waarmee een leraar kan aantonen
dat hij Taakspel mag spelen.
Een persoonsgebonden bewijs, waarmee een ib-er kan aantonen
dat hij bij de invoering van Taakspel de klassen- of
groepsconsultaties mag begeleiden.
Bedoeld wordt de overkoepelende term sinds 1998 voor
onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar: Basisonderwijs
(bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so)
Bedoeld wordt onderwijs aan kinderen vanaf 12 jaar, inclusief het
voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Bedoeld wordt alle professionele kinderopvang, geregeld voor
schoolgaande kinderen buiten de schooltijden.

2. Varianten van Taakspel
Taakspelvariant

Doelgroep

Training voor onderwijsadviseurs

Begeleidingsactiviteiten

Opmerking

Taakspel in de klas

Primair onderwijs,

Taakspel licentietraining (3 bijeenkomsten)

3 trainingen

Voor doelgroep sbo en so is een aanvullende

10 klassenconsultaties

handleiding met aanpassingen beschikbaar:

groep 3 - 8
In deze training worden de drie varianten van
Taakspel behandeld.

Taakspel is bouwen, sbo en so.
Een intern begeleider met
taakspel-ib-certificaat mag de
klassenconsultaties begeleiden
in plaats van de
onderwijsadviseur

Taakspel voor kleuters

Primair onderwijs,

De werkwijze van Taakspel voor kleuters is

3 trainingen

groep 1, 2 (en 3)

onderdeel van de Taakspel licentietraining.

10 klassenconsultaties
Een intern begeleider met
taakspel-ib-certificaat mag de
klassenconsultaties begeleiden
in plaats van de
onderwijsadviseur

Taakspel op de

Primair onderwijs,

De werkwijze van Taakspel op de speelplaats

1 training

Voor Taakspel op de Speelplaats is geen

speelplaats

(tijdens de pauze op de

is onderdeel van de Taakspel licentietraining.

2 speelplaatsconsultaties

apart licentieonderdeel benodigd.

3 intervisies

Taakspelbegeleiders die in het bezit zijn van

speelplaats)

het licentieonderdeel Taakspel in de klas
en/of Taakspel voor kleuters mogen Taakspel
op de speelplaats begeleiden.
1
2

Taakspel voor geVOrderden
Taakspel op de buitenschoolse opvang

1

Voor deze variant van Taakspel worden de ontwikkelingen stopgezet. Er komen geen licentietrainingen meer en er worden geen vernieuwingen meer ingezet.
De materialen blijven nog tot nader order verkrijgbaar via de webwinkel voor taakspelbegeleiders met een vo-licentie. Vo-licenties blijven geldig tot 2018.
2

Voor deze variant van Taakspel worden de ontwikkelingen stopgezet. Er komen geen licentietrainingen meer en er worden geen vernieuwingen meer ingezet.
De materialen blijven nog tot nader order verkrijgbaar via de webwinkel voor taakspelbegeleiders met een kleuterlicentie.

3. Licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers
Er is één overkoepelende licentieovereenkomst voor organisaties die medewerkers in dienst
hebben met een taakspellicentie. Alleen organisaties met als hoofdtaak ‘systeembegeleiding
bieden aan onderwijsinstellingen’ komen in aanmerking voor een licentieovereenkomst.
Andere organisaties, zoals schoolbesturen en GGZ-instellingen komen niet in aanmerking
voor een licentieovereenkomst. De CED-Groep behoudt zich het recht voor om instellingen uit
te sluiten. Alleen in combinatie met deze licentieovereenkomst tussen de CED-Groep en de
werkgever krijgt een onderwijsadviseur met zijn persoonsgebonden licentie voor één of meer
taakspelvarianten het recht om Taakspel in te voeren op scholen.
Als werkgeversorganisatie bent u bij het aanbieden van begeleidingstrajecten Taakspel aan
leraren en intern begeleiders verantwoordelijk voor:

het inzetten van onderwijsbegeleiders met een geldige licentie met de licentieonderdelen
van de betreffende taakspelvariant voor de begeleiding van de invoering;

de invoering van Taakspel volgens protocol door de onderwijsadviseur(s), gelet op de
inhoud van en het aantal trainingsbijeenkomsten, de intervisiebijeenkomsten, de
klassenconsultaties. (implementatiegetrouwheid);

het verzorgen van de taakspelcertificaten na afloop van een begeleidingstraject aan
leraren die Taakspel voldoende beheersen. De norm voor voldoende beheersing staat
beschreven in het document ‘Certificaten Taakspel leerkrachten’;

het verzorgen van taakspel-ib-certificaten na afloop van een begeleidingstraject aan ib-ers
die voldoen aan de eisen voor certificering. De criteria staan beschreven in het document
‘Certificaten intern Taakspel begeleiders’;

het doorgeven van de namen van de Taakspel gecertificeerde ib-ers aan de CED-Groep,
zodat geregistreerd kan worden welke ib-ers Taakspel een taakspel-ib-certificaat hebben.
De CED-Groep informeert steeksproefsgewijs op scholen of bovenstaande volgens afspraak
verloopt.
De CED-Groep behoudt zich het recht voor om de licentieovereenkomst eenzijdig te
ontbinden.

4. Taakspel licentie voor onderwijsadviseurs
4.1. Licentieonderdeel Taakspel in de klas
Voor wie
Dit licentieonderdeel kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding
bieden aan scholen voor primair onderwijs.
Eisen
1. De onderwijsadviseur volgt de taakspellicentietraining.
2. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel in de klas volgens protocol.
De onderwijsadviseur:
 geeft de drie taakspeltrainingen zoals beschreven in de begeleidingsmaterialen voor
onderwijsadviseurs, aan de leraren die Taakspel gaan invoeren;
 evalueert deze trainingen met het daarvoor bestemde evaluatieformulier;
 verzorgt bij iedere leraar tien klassenconsultaties zoals beschreven in het
implementatiehandboek;
 vult de tien observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier).
Beoordeling en tijdpad opleiding
De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel
licentietraining heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel in de klas volgens
protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan het Cursus- en
Conferentiebureau van de CED-Groep, te weten:

de drie evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen;

de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van tenminste één leraar.
De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de
CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden.
De onderwijsadviseur heeft één (met een mogelijke uitloop van maximaal twee) jaar de tijd
om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst
van de licentietraining plaatsvond.
Als de cursist één van beide licentieonderdelen heeft behaald, heeft hij binnen de
geldigheidsduur van dit licentieonderdeel de tijd om het andere licentieonderdeel te behalen.
De looptijd van het tweede licentieonderdeel wordt gelijk gezet met de eerste.
Rechten en plichten
Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden en loopt per schooljaar, van 1 augustus tot 31
juli.
De taakspelbegeleider verlengt jaarlijks zijn licentie, door betaling van de factuur. Daarmee
krijgt hij/zij:
 in combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CEDGroep en de werkgever, het recht om Taakspel in de klas en Taakspel op de speelplaats in
te voeren op scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs.
 toegang tot een netwerkbijeenkomst, die jaarlijks wordt georganiseerd (facultatief, open
inschrijving);
 de beschikbaarheid over de nieuwste en gevalideerde begeleidingsmaterialen in foliovorm
of in digitalevorm;
 het recht om taakspelmaterialen te bestellen;
 het recht om opgenomen te worden in de lijst van taakspelbegeleiders, die op de
taakspelsite wordt gepubliceerd.
 Voor de kwaliteitsbewaking is het noodzakelijk dat de licentiehouder regelmatig Taakspel
begeleidt. Voor het recht op verlengen van de licentie:





begeleidt de onderwijsadviseur binnen de periode van drie jaar tenminste één
invoeringstraject van Taakspel in de klas volgens protocol;
stuurt de onderwijsadviseur de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar
het Cursus- en Conferentiebureau van de CED-Groep;
stuurt de onderwijsadviseur de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties
van minimaal één leraar naar het Cursus- en Conferentiebureau van de CED-Groep.

De licentie van taakspelbegeleiders die niet voor 1 augustus betaald hebben, vervallen en
daarmee vervalt het recht van de persoon in kwestie om taakspeltrajecten in te voeren en
taakspelmaterialen te bestellen. Taakspelbegeleiders die hun licentie hebben laten verlopen,
kunnen geen nieuwe licentie aanvragen.
Jaarlijks wordt een taakspellicentiebewijs afgegeven door CED-Groep.

4.2.

Licentieonderdeel Taakspel voor kleuters

Voor wie
Dit licentieonderdeel kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding
bieden aan scholen voor primair onderwijs.
Eisen
1. De
2. De
De


onderwijsadviseur volgt de taakspellicentietraining.
onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel voor kleuters volgens protocol.
onderwijsadviseur:
geeft de drie taakspeltrainingen zoals beschreven in de begeleidingsmaterialen voor
onderwijsadviseurs, aan de leraren die Taakspel gaan invoeren;
 evalueert deze trainingen met het daarvoor bestemde evaluatieformulier;
 verzorgt bij iedere leraar tien klassenconsultaties zoals beschreven in het
implementatiehandboek;
 vult de tien observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier).

Beoordeling en tijdpad opleiding
De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel
licentietraining heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel voor kleuters
volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan het Cursus- en
Conferentiebureau van de CED-Groep, te weten:

de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen;

de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van één leraar.
De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de
CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden.
De onderwijsadviseur heeft één (met een mogelijke uitloop van maximaal twee) jaar de tijd
om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst
van de licentietraining plaatsvond.
Als de cursist één van beide licentieonderdelen heeft behaald, heeft hij binnen de
geldigheidsduur van dit licentieonderdeel de tijd om het andere licentieonderdeel te behalen.
De looptijd van het tweede licentieonderdeel wordt gelijk gezet met de eerste.
Rechten en plichten
Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden en loopt per schooljaar, van 1 augustus tot 31
juli.
De taakspelbegeleider verlengt jaarlijks zijn licentie, door betaling van de factuur. Daarmee
krijgt hij/zij:
 in combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CEDGroep en de werkgever, het recht om Taakspel voor kleuters en Taakspel op de
speelplaats in te voeren op scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs.
 toegang tot een netwerkbijeenkomst, die jaarlijks wordt georganiseerd (facultatief, open
inschrijving);
 de beschikbaarheid over de nieuwste en gevalideerde begeleidingsmaterialen in foliovorm
of in digitalevorm;
 het recht om taakspelmaterialen te bestellen;
 het recht om opgenomen te worden in de lijst van taakspelbegeleiders, die op de
taakspelsite wordt gepubliceerd.
 Voor de kwaliteitsbewaking is het noodzakelijk dat de licentiehouder regelmatig Taakspel
begeleidt. Voor het recht op verlengen van de licentie:

begeleidt de onderwijsadviseur binnen de periode van drie jaar tenminste één
invoeringstraject van Taakspel voor kleuters volgens protocol;




stuurt de onderwijsadviseur de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar
het Cursus- en Conferentiebureau van de CED-Groep;
stuurt de onderwijsadviseur de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties
van minimaal één leraar naar het Cursus- en Conferentiebureau van de CED-Groep.

De licentie van taakspelbegeleiders die niet voor 1 augustus betaald hebben, vervallen en
daarmee vervalt het recht van de persoon in kwestie om taakspeltrajecten in te voeren en
taakspelmaterialen te bestellen. Taakspelbegeleiders die hun licentie hebben laten verlopen,
kunnen geen nieuwe licentie aanvragen.
Jaarlijks wordt een taakspellicentiebewijs afgegeven door CED-Groep.

