Alles is te leren

Over de CED-Groep
De CED-Groep draagt al veertig jaar bij aan de kwaliteit van onderwijs en
educatie. Vanuit de overtuiging dat iedere leerling recht heeft op onderwijs
dat bij hem of haar past, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Docent- en mentorvaardigheden

Doorlopende leerlijnen

De rol van de docent verandert. Hij of zij wordt steeds meer

Schooluitval is met name in de bve-sector een actueel thema.

een coach, die leerlingen begeleidt en stimuleert in hun

Een deel van de uitval kan worden voorkomen met een betere

ontwikkeling. Hier komen specifieke didactische, pedagogische

afstemming tussen vo en bve op het gebied van pedagogiek en

en communicatieve vaardigheden bij kijken. Wij ondersteunen

didactiek. Deze afstemming draagt ertoe bij dat leerlingen in

teams en individuele docenten om zich deze vaardigheden

het voortgezet onderwijs díe kennis, vaardigheden en

eigen te maken. Ook geven we trainingen voor mentoren, met

competenties ontwikkelen die ze in het mbo nodig hebben. Wij

daarin aandacht voor veiligheid en regels, conflicthantering,

begeleiden vo-scholen en bve-instellingen bij het creëren van

groepsprocessen, didactische werkvormen en gespreks-

de gewenste samenhang.

Onze medewerkers adviseren professionals in onderwijs. Samen met onze
klanten, van vve t/m vo/bve, ontwikkelen we bovendien lesmethodes en

technieken.

Management en organisatie

De CED-Groep is van oudsher gespecialiseerd in zorg. Wij

Kwaliteitsbeleid is een thema dat zijn actualiteit niet verliest.

begeleiden scholen bij het opzetten van zorgbeleid en het

Hoe definieer je als school kwaliteit, hoe onderzoek je en hoe

optimaliseren van hun leerlingzorg. Voor dat laatste zijn

bevorder je kwaliteit? U kunt een beroep op de CED-Groep doen

verschillende mogelijkheden, zoals het verbeteren van de over-

bij uw visie- en missie-ontwikkeling, keuze van instrumenten,

legstructuur met bondgenoten (bijvoorbeeld in het zorgadvies-

het bepalen van succesfactoren en het inrichten van de

team), trainen en coachen van de zorgcoördinator en

pdca-cirkel.

verbeteren van de leerlingbesprekingen.

Door de wet BIO, denken scholen bewuster na over competentie-

Over een paar jaar moet passend onderwijs zijn ingevoerd.

management. Hoe geef je de gesprekscyclus vorm en hoe zorg

Binnen passend onderwijs krijgt iedere leerling het onderwijs-

je ervoor dat deze daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde

zorgaanbod dat hij of zij nodig heeft. Om dat te realiseren,

ontwikkeling van medewerkers? Hoe ga je om met gedifferen-

wordt er van het onderwijs een forse inspanning verwacht, op

tieerde beloning? Wij adviseren scholen over dit soort vraag-

klasniveau, schoolniveau en regionaal niveau. Wij adviseren en

stukken.

geving en realisatie van passend onderwijs.

Meer informatie?
•

Wilt u meer weten over de onderwerpen in deze folder of een afspraak
maken voor een oriënterend gesprek? Neem contact op via
vo-bve@cedgroep.nl of bel 010 407 15 71.

•

Wilt u ons relatiemagazine, KlasseApart, ontvangen? Mail dan naar
klasseapart@cedgroep.nl.

Zorg en passend onderwijs

ondersteunen alle betrokkenen die een rol spelen bij de vorm-

-programma’s.

•

Via www.cedgroep.nl kunt u zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief.

•

Het cursusboek kunt u aanvragen via cursusbureau@cedgroep.nl.
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Ambitie

Training
Wij verzorgen cursussen, trainingen en scholingsbijeenkomsten voor

Bij de producten en diensten van de CED-Groep staat verbetering

docenten, middenmanagers en schoolleiders. De trainingen verschillen

centraal die daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van voortgezet

in omvang, opzet en thematiek. Wij bieden zowel trainingen met open

onderwijs en de bve-sector.

inschrijving, als incompany-trainingen. Dat laatste biedt de mogelijkheid om optimaal aan te sluiten bij uw (school)situatie en wensen.

Wat betekent dit in de praktijk? Elke kwaliteitsverbetering moet
uiteindelijk ten goede komen aan de leerlingen. Dat is ons uitgangs-

Coaching van managers en docenten

punt. Of het nu gaat om de ondersteuning van een centrale directie,

Bij het invoeren van vernieuwingen en het ontwikkelen van vaardig-

een training voor zorgcoördinatoren of de coaching van docenten:

heden coachen wij managers en docenten. Wilt u het didactisch en

leerlingen moeten er uiteindelijk van profiteren - hun prestaties

pedagogisch handelen binnen uw school verbeteren? Dat kan met

moeten verbeteren.

behulp van video-interactiebegeleiding: een methodiek waarbij coach
en docent een microanalyse maken van video-opnames van de les. Met
deze methodiek legt u interactiepatronen bloot en kunt u uw handelen

Streven naar samenhang
Verbetertrajecten hebben het meeste effect als problemen in samenhang worden aangepakt. Om een echte en duurzame verbetering van

optimaliseren.
In vrijwel alle onderwijssoorten zijn te veel leerlingen
onvoldoende lees- en taalvaardig. Een benadering om hieraan

Adviseurs

Docenten op scholen voor voortgezet onderwijs en bve-instellingen
zetten zich iedere dag in om het beste uit de leerlingen te halen. De
CED-Groep ondersteunt docenten, management en besturen onder
andere op het gebied van taal, taalbeleid, docentvaardigheden,
zorg, passend onderwijs, sociale competentie en management &
organisatie. Een gespecialiseerd team staat voor u klaar om samen
met u het onderwijs te verbeteren.

het hoofd te bieden, is taalgericht vakonderwijs (tvo). Docenten
van alle vakken geven met tvo op een taalgerichte manier les en

leerlingprestaties te realiseren, moeten scholen op verschillende

Gericht op resultaten bij de leerlingen

Taal, taalbeleid en tvo

niveaus aan de slag. Bijvoorbeeld door in te zetten op het vergroten

Uw CED-adviseurs komen zelf uit het onderwijs of hebben onderwijsge-

besteden speciale aandacht aan zaken die moeilijk zijn voor

van de handelingsbekwaamheid van docenten, het verbeteren van de

relateerde onderzoeks- of advieservaring. Zij kénnen het onderwijs en

minder taalvaardige leerlingen. Wij ondersteunen bij de

sturingskwaliteiten van (midden)management of het ontwikkelen van

zijn daardoor in staat om heel praktijkgericht te werken en concrete en

implementatie, coachen docenten en leiden tvo-coaches op die

werkbare school- en verbeterplannen. Daarbij is het monitoren van

werkbare oplossingen aan te dragen.

zorgdragen voor de borging binnen de school.
De afgelopen jaren ontwikkelden wij diverse leermiddelen

voortgang en (tussen)resultaten een must.

waarmee scholen kunnen investeren in tekstbegrip en woorden-

Onze klanten

Woordenweb en Nederlands in Uitvoering. Recentelijk introdu-

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Advisering op strategisch of uitvoerend niveau
De CED-adviseurs doen voorstellen en ontwerpen trajecten,
passend bij uw uitgangssituatie, mogelijkheden en ambities.

schat van leerlingen. U kent ons van Nieuwsbegrip, Tekstenweb,

Vo-scholen en bve-instellingen, maar ook besturen, gemeenten,

ceerden wij de Robuuste aanpak taal/lezen. Deze aanpak rust op

ministeries en de VO-raad maken gebruik van onze expertise.

zes pijlers: toetsing, curriculum, uitbreiding leertijd, didactiek en
professionalisering docenten, ouderbetrokkenheid en schoolbeleid.

Maatwerk dus.
Begeleiding bij de uitvoering van trajecten en interventies
Scholen kunnen bij ons terecht voor de begeleiding bij de uitvoering
van - al dan niet door onszelf ontworpen - trajecten en interventies.
Daarbij gebruiken wij bij voorkeur instrumenten, middelen en interventies die ‘evidence-based’ zijn. Ofwel: die gebleken effectief zijn.
Projectleiding
Wij kunnen voor u complexe projecten opzetten en van a tot z uitvoeren.
In opdracht van de ministeries van SZW en OCW organiseren wij
bijvoorbeeld het Festival van het leren en voor de Europese Commissie
voeren we het project Europa in het nieuws uit.

Sociale competentie
Sociaal competente leerlingen willen we allemaal. De adviseurs
van de CED-Groep geven u handvatten voor in de praktijk. Ook
ondersteunen zij scholen bij de invoering van specifieke
programma’s of projecten. Om te bepalen welke aanpak nodig
en zinvol is, is de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst)
behulpzaam. De SCOL - ontwikkeld door de CED-Groep maakt duidelijk welke knelpunten er zijn in de sociale
competentie van leerlingen.

