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‘ Als ik oefen,  
word ik beter’ 

‘ Ik wil de kinderen  
eigenwaarde meegeven’

‘ De feedback zit  
tegenover je’

‘ Een growth mindset is 
het mooiste dat je een 
kind kunt geven’

HCO (Haags Centrum voor  
Onderwijsadvies) is een belangrijke 
inhoudelijke spil in het onderwijs. 
Binnen ons expertisecentrum  
werken trainers, adviseurs,  
psychologen, orthopedagogen  
en andere onderwijsexperts.  
Zij ondersteunen en ontzorgen  
dagelijks leerlingen, scholen, leraren, 
ouders, besturen en anderen, en 
jagen vernieuwing aan. Met als doel: 
het optimale uit kinderen, jongeren 
en onderwijsprofessionals halen. 

Heb je een vraag? Wil je met ons in gesprek over de 
manieren waarop wij jou en/of jouw organisatie kunnen 
ondersteunen? Wij denken graag mee en doen een  
concreet voorstel. 

Je kunt ons bereiken via vraag@hco.nl.  

Of kijk op www.hco.nl voor een overzicht van thema’s en 
diensten en de contactgegevens van onze experts.

Volg ons via
  

Zandvoortselaan 146
Postbus 53509
2505 AM Den Haag

070 448 28 28 
info@hco.nl
www.hco.nl

Contact‘ Ik leer nu met meer  
zelfvertrouwen’

Blijf op de hoogte  
en meld je aan voor  
onze nieuwsbrief via  

www.hco.nl/ 
nieuwsbrief 



Hoe werkt HCO? 
Wij gaan graag in gesprek om een oplossing op maat te 
bieden. Dit kan een training, advies, onderzoek, coaching  
of maatwerk zijn. Altijd gebaseerd op de nieuwste (weten-
schappelijke) inzichten, die we vertalen naar de praktijk. 
Onze adviseurs werken in de regio Den Haag voor kinder-
dagverblijven, peuterspeelzalen en scholen in het basis-, 
voortgezet en middelbaar onderwijs. 

Den Haag

Delft

Gemeente  
Westland

Leidschendam- 
Voorburg

Nootdorp
Rijswijk

Zoetermeer

organiseert vakgerichte inspiratie sessies zoals het onder-
wijs  café en netwerkbijeenkomsten over taal en NT2.  
Een volledig overzicht van deze activiteiten vind je op 
www.hco.nl/agenda. Wil je een zaal huren met catering? 
Kijk voor meer informatie op www.hco.nl/zaalverhuur.

wij bieden hulp bij de  
ontwikkeling van leerlingen
In ons werk ligt de focus op de ontwikkelkansen van 
leerlingen. Dit doen we door onderzoek en advies en met 
behulp van training en individuele behandelingen. 
Hiermee kunnen onderwijsprofessionals nog beter 
inspelen op de unieke onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld 
op het gebied van dyslexie zorg, faalangst, onderpresteren, 
meer- en hoogbegaafdheid en omgaan met emoties. 

wij helpen bij de ontwikkeling  
van jouw school
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. 
Vanzelfsprekend hebben veranderingen invloed op het 
onderwijs. Heb je hulp nodig bij het ontwikkelen van een 

Samen sterk in leren doen we met elkaar
aangepaste missie en visie voor de school? Of met 
kwaliteitszorg, coaching of Lesson Study? Onze 
experts helpen je graag verder. 

wij organiseren vakgerichte  
opleidingen, trainingen,  
coaching en evenementen
Wij organiseren veel professionalisering op scholen,  
voor bijvoorbeeld schoolteams. Coaching zetten we  
in voor bijvoorbeeld het aanleren van didactische en 
pedago gische vaardigheden en klassenmanagement. 
Daarnaast bieden wij opleidingen en trainingen op  
open inschrijving aan. Meer informatie vind je op  
www.hco.nl/agenda.

wij maken het compleet met  
educatieve uitgaven
Samen met onze partner, Bazalt Educatieve Uitgaven, 
hebben wij bij veel van onze programma’s en trainingen 
uitgaven ontwikkeld. Meer informatie op:  
https://shop.bazalt.nl/.

wij vertalen wetenschappelijke  
inzichten naar de onderwijspraktijk

HCO jaagt vernieuwing aan. Onze kennis delen wij graag 
met onderwijsprofessionals via advies, trainingen, 
coaching en evenementen. Samen met alle betrokkenen 
maken we deze kennis direct toepasbaar voor de  
Nederlandse onderwijspraktijk.

wij helpen met alle vragen over  
onderwijs
Als expertisecentrum richten we ons vooral op onderwijs-
kundige, didactische en psychologische vraagstukken. 
Veel complexe vragen zijn samen met jou als onderwijs-
professional direct op te lossen dankzij de kennis en 
ervaring van onze experts. Via onze samenwerkingen  
kunnen we daarnaast aanvullende expertise bieden. 

wij creëren ruimte voor ontmoeting

Ons gebouw is een ontmoetingsplek en plek om te leren 
voor onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen. HCO 

HCO onderdeel van de Bazalt Groep
Sinds 2013 maakt HCO deel uit van de Bazalt Groep,  
samen met Bazalt en RPCZ. Wij brengen onze kennis  
en ervaring bij elkaar in brede onderwijsprogramma’s, 
innovatie en gezamenlijke professionalisering. Bij veel van 
onze programma’s en trainingen hebben we educatieve 
uitgaven ontwikkeld. Ook organiseren we grote congressen 
met toonaangevende, internationale onder wijsexperts en 
praktische trainingen en opleidingen. Wij bieden inspiratie 
die direct toepasbaar is in de praktijk. 

Wist je dat?

 ° Bij HCO ruim 100 deskundige en bevlogen mensen 
werken die dagelijks scholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven bezoeken.

 ° HCO beschikt over het keurmerk Onderwijsadvies:  
een ISO 9001 certificaat voor interne kwaliteitszorg  
en een Cedeo erkenning voor klanttevredenheid.

 ° HCO beschikt over het keurmerk Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie. 

Snelle actie,  
gerichte hulp
Door de wet Passend Onderwijs en de transformatie van 
jeugdhulp zijn scholen steeds vaker de vind- en werkplaats 
van jeugdhulp- en welzijnsorganisaties. Het opzetten en 
uitvoeren van onderwijs-zorgarrangementen doet ook een 
beroep op scholen. Onze experts ondersteunen en adviseren 
graag en komen snel in actie met gerichte hulp en onder-
steuning. Veel complexe vragen zijn direct op te lossen.  
Via ons brede netwerk en samenwerkingen kunnen we 
daarnaast aanvullende expertise bieden. 

Onze experts helpen direct en indirect
Zo begeleiden wij jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 kinderen 
door middel van individuele onderzoeken en advies, maar 
we doen ook groepsonderzoeken. Met de uitkomsten 
krijgen we samen met scholen, ouders en kinderen zicht  
op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen en 
kunnen we de juiste begeleiding en ondersteuning bieden. 

Jij maakt het 
verschil!


