Als leren je lief is
primair onderwijs

Trainingen & cursussen 2021-2022

Inleiding
Je hebt ongetwijfeld een turbulent onderwijsjaar achter de
rug. Dit heeft vast ook nieuwe inzichten gegeven in jouw
persoonlijke ontwikkeling als onderwijsprofessional en
nieuwe energie om aan een nieuw schooljaar te beginnen.
Tijd om de balans op te maken en te bepalen op welke
vlakken jij je in het komende jaar verder wilt bekwamen.
Zoals je van ons gewend bent, staat er weer een gevarieerd
aanbod vol verdiepende en verbredende cursussen voor je
klaar.
Om je nog beter van dienst te zijn, hebben we een aantal
belangrijke verbeteringen doorgevoerd: makkelijker online
leren met livebijeenkomsten die samengaan met huiswerk
in een splinternieuwe gebruikersvriendelijke online
leeromgeving met ‘blended’ cursussen.

De voordelen van blended leren
In deze tijd van werkdruk en lerarentekorten is de combinatie
van nieuwe online mogelijkheden en fysieke cursusbijeenkomsten natuurlijk een groot voordeel. De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij onze visie op online
leren leidend is, waardoor de online middelen echt een
toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de
cursus verhoogd worden. Meer voordelen:
• Leerstof grondiger bestuderen en zo vaak als nodig
herhalen
• Meer diepgang in online en fysieke bijeenkomsten
• Meer tijd om te oefenen in fysieke bijeenkomsten
• Meer tijd voor uitwisseling van kennis en ervaring in
online en fysieke bijeenkomsten
• Makkelijk vragen tussendoor delen met elkaar
• Minder reistijd
• Makkelijker combineren van werk en privé
• Alle communicatie via het platform

Superefficiënt, overzichtelijk en duurzaam dus!
Blended leren: waarom?
Een inmiddels ingeburgerde term in de onderwijswereld is
‘blended leren’: een mix van leeractiviteiten en interacties,
al dan niet digitaal. Wat de beste activiteit is, hangt uiteraard
helemaal af van de te behalen leerdoelen. Sommige van onze
cursussen zijn al blended en bevatten documenten en
opdrachten in de online leeromgeving. Dit platform biedt veel
mogelijkheden, waardoor we een nog aantrekkelijker aanbod
voor je kunnen creëren. Je zult merken dat het een heel
gebruikersvriendelijk platform is, waarop je heel makkelijk
online kunt samenwerken met je medecursisten en de
trainer. Per cursus bekijken we of het meerwaarde heeft
om één of meer cursusonderdelen online aan te bieden.
Dit kan een online toets zijn, een e-learning module, een
online bijeenkomst, een filmpje, een online huiswerkopdracht
of een interactieve werkvorm. Het belangrijkste is, dat jij je
professioneel kunt ontwikkelen en de leerdoelen op de beste
manier behaalt.
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Schoolleidersregister
Goed schoolleiderschap is een belangrijke voorwaarde voor
de ontwikkeling naar een meer professionele, lerende
organisatie. Een organisatie waarin samen leren centraal
staat. Wil je je verder ontwikkelen en op een inspirerende
manier leiding geven aan je team? Voortdurende ontwikkeling
is nodig om een uitstekend schoolleider te blijven. Voor de
herregistratie van schoolleiders heeft de CED-Groep een
aantal trainingen laten certificeren die perfect passen in de
professionele ontwikkelingsroute. Bij ons kan je onbezorgd de
verplichte 100 punten voor het schoolleidersregister halen in
4 jaar tijd. De cursus Leidinggeven binnen Vreedzaam is
gecertifieerd voor het Schoolleidersregister.
Bekijk ook:
• Masterclass OGW 4D (45 punten)
• Lead Like a Champion volledig (40 punten)
• Lead Like a Champion module 7 en 8 (10 punten)
• Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats
(25 punten)
• Auditorentraining (30 punten)
• De Betere Basisschool (75 punten)
• Coaching voor schoolleiders (35 punten)

Specialist worden?
Je kunt je ontwikkeling verbreden, maar het is ook mogelijk
om door te groeien naar specialist. Bijvoorbeeld als je wilt
doorgroeien binnen een bepaald vakgebied, of als je breder
inzetbaar wilt zijn dan alleen als groepsleerkracht. Specialist
word je door middel van onze praktische, pittige éénjarige
opleidingen. Je leert niet alleen veel over taal, rekenen, lezen,
het jonge kind, gedrag of passend onderwijs. Je leert ook
kinderen en collega’s te begeleiden op deze onderwerpen.
Daarnaast leer je hoe je je kennis schoolbreed inzet op
beleidsniveau. Onze cursussen bevatten daarom, naast de
inhoudelijke onderwerpen, minimaal één dag over het
coachen van kinderen of collega’s. Je maakt praktische
huiswerkopdrachten waarmee je uiteindelijk naar een eindpresentatie toewerkt: een plan op schoolniveau. Je kunt
kiezen uit de volgende post-hbo basis- en verdiepingscursussen die opleiden tot specialist op LB-niveau:
•
•
•
•
•
•

Gedragsspecialist
Leesspecialist
Rekenspecialist
Taalcoördinator
Interne begeleiding
Bouwcoördinator
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Artikel: Formatief evalueren
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Leiden en begeleiden
Een uitdagende, veelzijdige en verantwoordelijke rol, die heb je
als je schoolleider bent, lid van het middenkader of intern
begeleider. Er wordt veel van je gevraagd, bijvoorbeeld als het
gaat om het initiëren en implementeren van onderwijskundige
innovaties, coördineren van de leerlingzorg, sturen op hoge
opbrengsten, het beheersbaar houden van de werkdruk, het
ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en het coachen van collega’s.
De CED-Groep denkt graag mee. We bieden een groot scala
aan cursussen, trainingen en masterclasses om je kennis te
vergroten en je vaardigheden te versterken en verdiepen.
Deels bieden we cursussen blended aan. Deze combinatie van
persoonlijk contact en een online leeromgeving geeft je meer
flexibiliteit. Een aantal cursussen is gecertificeerd voor het
schoolleidersregister.

Lead Like a Champion
Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de
klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. Een
schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen,
is echter zeker zo belangrijk. Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de
ontwikkeling van de leerkracht; zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven.
De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. Je maakt kennis
met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. Centraal staan de volgende vragen:

Schoolleidersregister
Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de thema’s 'Kwaliteitsmanagement', 'Onderzoeksmatig werken', 'Transparantie en verantwoording' en
"Professionele leergemeenschappen' voor 40 punten.

‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap
inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee
aan de gang gegaan.’
Klik hier
voor meer
informatie

P0105

— Reactie cursist

8 bijeenkomsten
Schoolleiders bao
90 SBU en 40 punten voor het Schoolleidersregister

Lead Like a Champion: module 7 en 8
Lead Like a Champion is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Belangrijke begrippen
hierbij zijn: data gestuurde instructie, professionalisering van het team en het scheppen
van een schoolcultuur gericht op leren. In onze modules van de Basiscursus Lead like a
Champion heb je al kennis gemaakt met 6 basismodules maar met deze uitbreiding van
module 7 en 8 is het plaatje compleet.
Module 7
• Formuleren van heldere ambitiedoelen
• Kwaliteitsaspecten beschrijven in een cyclisch proces
• Nadenken over opzet en vulling kwaliteitsagenda
• Het herkennen en benoemen van sterke en zwakke punten in eigen kwaliteitscyclus

Klik hier
voor meer
informatie
4

P0131
2 bijeenkomsten

Module 8
• Een jaarverslag koppelen aan 2 kwaliteitsaspecten
• Inzetten van financiële middelen vanuit de ambitie en de leerresultaten
• Beargumenteren en verantwoorden van gekozen schooldoelen
• Een teamdialoog organiseren over ambitie, doelen gekoppeld aan de zetten financiële
middelen
• Leren werken met collegiale visitatie

Schoolleiders
48 SBU en 10 punten voor het Schoolleidersregister

Cursus Lead Like a Champion

De baas over je agenda en
meer focus in je werk
Tekst: Marijke Nijboer

Vier schooldirecteuren volgden in een van hun eigen scholen een cursus Lead Like a Champion.
Drie van hen vertellen wat dat hen opleverde.
vergadering voor die werkelijk op stapel
stond, en volgde daarbij de stappen van
‘focus leren’. In hun voorbereiding
moesten ze de vergadering een duidelijk
onderwerp geven, van tevoren de doelen
benoemen, werkvormen kiezen, enzovoort. ‘Niet dat ik nou altijd vergaderde
vanuit de losse pols,’ zegt Hannie, ‘maar
ik merkte dat we nu in korte tijd veel
gedaan kregen. Ik koos voor een brainstorm en we kregen in een half uur enorm
veel informatie boven tafel. De leerkrachten vonden het leuk en zinvol.
Doordat je alle stappen in je hoofd hebt,
verloopt de vergadering makkelijker en
loopt hij niet uit.’

‘Kinderen gaan niet beter
leren doordat ik achter
mijn bureau zit.’
Christa Verschoor en Hannie Wijnands,
directeuren van CBS Eben Haëzer in
Woudrichem en CBS Het Fundament in
Genderen, volgden samen met hun teams
een cursus Teach Like a Champion.
‘Ik vond het fijn om daar goed bij te
kunnen aansluiten’, zegt Christa. ‘Al is de
cursus Lead Like a Champion ook zonder
die link nuttig.’ Hannie: ‘Ik wilde graag
iets voor mijn herregistratie in het Schoolleidersregister doen en deze cursus paste
daar mooi in.’ Wendy van Ooijen, directeur
van CNS d'Uylenborch in Almkerk, zit in
haar derde jaar als schoolleider. Zij wilde
zich verder bekwamen in persoonlijk leiderschap. Het onderdeel tijdmanagement
maakte indruk. Twee weken lang hielden
de cursisten bij waar ze hun tijd aan
besteedden. Wendy: ‘Ik merkte dat ik veel
teveel achter de computer zit. Daar schrok
ik wel van. Ik krijg per dag wel vijftig mails
en aan vrijwel al die mails zit een taak
vast. Ik deel mijn dag nu anders in, want
kinderen gaan niet beter leren doordat ik
achter mijn bureau zit.’ Ook Christa trok
haar conclusies. ‘Waarom zou je meteen ’s
morgens alle mail beantwoorden? Ik trek

daar nu ’s morgens een half uur voor uit.
Daarna doe ik andere dingen. Om half 12
zit ik weer een half uur aan mijn bureau.
Tussendoor gaat mijn computer uit.’
Zij maakt nu een dagplanning. ‘Daardoor
laat ik me niet meer leiden door de mail
en besteed ik mijn tijd bewuster.

Kijkwijzer
Wendy plande voorheen haar groepsbezoeken vanaf februari. Nu doet ze dat
eerder in het schooljaar. ‘Zo weet ik
eerder hoe de leerkrachten het doen en
kan ik de rest van het jaar daarop sturen.’
Hannie houdt aansluitend aan de groepsbezoeken functioneringsgesprekken.
‘Doordat ik nu voor de groepsbezoeken
een kijkwijzer gebruik, worden die
gesprekken veel gerichter. Bij een tweede
groepsbezoek kun je dan ook aan
bepaalde onderdelen nog eens aandacht
besteden.’ Hannie: ‘Ik heb ook geleerd om
deze klassenbezoeken en functioneringsgesprekken echt prioriteit te geven.
We verschuiven ze niet langer omdat
bijvoorbeeld een ouder ineens een
gesprek wil.’ De cursus duurt zes dagdelen. Bij verschillende onderdelen gaf
de trainer, adviseur Robert Jacobs, de
directeuren een opdracht mee. Zij koppelden deze aan hun eigen praktijk, zodat de
opbrengst hiervan meteen bruikbaar was.
Elke cursist bereidde bijvoorbeeld een

Filmpjes
Iedere cursist liet de eigen vergadering
filmen en de filmpjes werden tijdens de
cursus bekeken. Christa: ‘Het is heel goed
om jezelf terug te zien. Ik heb er punten
uitgehaald waar ik aan ga werken.
Ik hoorde bijvoorbeeld dat ik veel stopwoorden gebruik. En ik neem me voor
om maar eens een stilte te laten vallen.’
Hannie vindt dat ze meer zicht heeft
gekregen in haar eigen leiderschapsstijl
en de punten die zij nog beter kan
ontwikkelen. Wendy: ‘Ik vond ook de
kwaliteitsbijeenkomst heel leerzaam.
Daar bekeken we de data van onze eigen
school. We bespraken hoe je die kunt
analyseren en welke vervolgacties je daaraan kunt koppelen. Bijvoorbeeld om de
uitstroom van je school te verhogen.’ Voor
haar was het grootste leerpunt het belang
van tijdige en effectieve groepsbezoeken.
‘In de groepen gebeurt het. Daar wil ik nog
veel meer op focussen.’

Meer weten?
Ga naar: www.cedgroep.nl/cursussen/
lead-like-a-champion-po.
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Instructional leader
De eerste fase van de loopbaan van een leerkracht is pittig. Vanaf de eerste dag wordt er
van een leerkracht verwacht om snel het klassenmanagement op orde te hebben, orde te
kunnen handhaven, een goede band met leerlingen op te bouwen en inhoudelijk sterke
lessen te geven. Elke leerling verdient zo’n goede leerkracht natuurlijk vanaf die eerste dag!
Een instructional leader is van grote betekenis voor de ontwikkeling van elke (startende)
leerkracht. De instructional leader coacht de leerkracht met een stapsgewijze aanpak en
concrete actiestappen. Actiestappen zijn klein (“graan- korrel”) maar leiden snel (in 100
dagen!) tot resultaat.

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

werkzaamheden van een Instructional leader en positie binnen de school
basisprincipes van coaching op de millimeter
de graankorrel, plan, oefen en herhaal en frequente feedback
gesprekstechnieken
werken met de Flitsgids en de Sneller Bekwaam coachingsgids
realtime feedback (binnen en buiten de klas)

P0107
5 bijeenkomsten
(Teach)coordinatoren, coaches of intern begeleiders die (startende) leerkrachten en zij-instromers po begeleiden
50 SBU

Masterclass OGW 4D

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D,
bestaande uit 4 modules, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass:
leer zelf duiden en zelf doen.

Inhoud
Module 1: Data en Duiden
Wat is het effect van mijn onderwijs op de ontwikkeling en leerresultaten van mijn
leerlingen?
Module 2 : Doelen en Doen. De Ondersteuning
Wat is de kwaliteit van de kwaliteitsborging en de ondersteuningsstructuur op school?
Module 3: Data - Duiden - Doelen - Doen. De leraar centraal
Wat is het effect van mijn verbeterplannen op de professionaliteit van mijn leraren?
Module 4: De professionele cultuur
Wat is kwaliteit van je professionele leergemeenschap?

‘Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken,
is er meer effectieve leertijd.’
Klik hier
voor meer
informatie

— Reactie cursist

P0106
4 bijeenkomsten
Directies en intern begeleiders bao

62 SBU en 45 punten voor het Schoolleidersregister

Auditorentraining
Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de
Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid, waardoor de school waar de audit is
afgenomen bouwstenen heeft om aan de ontwikkelpunten te werken.
De auditor verzamelt data en duidt deze tijdens de terugkoppeling en in het rapport. De school
krijgt aanbevelingen op korte en langere termijn.
De training helpt je verder bij de uitvoering van audits binnen jouw bestuur. Aan het einde van
de training kun je een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uitvoeren, aan de
hand van het waarderingskader van de inspectie en jouw bevindingen presenteren in een
gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk
centraal.
De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens audits, verdieping van
kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader en reflectie op zelfevaluaties van
bestuur en school.

Klik hier
voor meer
informatie
6

P0103
(Aanstaande) interne auditoren die audits uitvoeren voor het kwaliteitsmanagement
3 bijeenkomsten exclusief audit-dag op eigen school
22 SBU en 30 punten voor het Schoolleidersregister

Middenkadertraining
Een sterk middenkader is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in scholen,
bijvoorbeeld om beleid goed te vertalen naar de onderwijspraktijk. Meestal wordt een positie
in het middenkader als een boeiende uitdaging gezien. Maar die uitdaging is niet altijd
gemakkelijk.
Deze cursus is bedoeld als steun in de rug voor mensen die op middenkaderniveau
werkzaam zijn. We maken steeds een koppeling tussen de theorie en de eigen situatie,
waarbij er een balans is tussen kennis en vaardigheden.

Inhoud
Je verbreedt en verdiept je kennis over management en je werkt aan het vergroten van je
eigen vaardigheden.
In deze training sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de cursisten. Er vindt
onder meer een telefonische intake plaats.

‘Voorafgaand was er telefonisch contact over de inhoud van de cursus.
Dat vond ik erg prettig.’
Klik hier
voor meer
informatie

P0109
3 bijeenkomsten

— Reactie cursist

Middenkader
22 SBU

Coaching voor ib'ers en coördinatoren
Wil je je coachingsvaardigheden verder ontwikkelen en kennismaken met verschillende
coachingmodellen? Dan is deze praktische en intensieve cursus echt een aanrader. Tijdens
de vijf trainingsdagen wisselen kennisoverdracht, praktische opdrachten en oefeningen
elkaar af. Je ontwikkelt een visie op coaching en gaat in je eigen praktijk aan de slag.
Je moet rekening houden met pittige opdrachten, leeswerk en verslaglegging. Aan het eind
van de cursus checken we wat goed ging en wat niet, wat je wilt vasthouden, wilt loslaten of
wilt verbeteren, aansluitend op jouw visie op coachen. Tijdens de cursus vul je je digitale
portfolio in. In een eindpresentatie laat je zien welke competenties je tijdens de cursus hebt
vergroot en welke plaats coaching op jouw school gaat innemen.

‘Helder, concreet en praktijkgericht. Een mooie afwisseling tussen
luisteren en zelf actief bezig zijn.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0112

Deze cursus bieden wij ook aan voor schoolleiders. Lees meer op
https://www.cedgroep.nl/cursussen/coaching-voor-schoolleiders

5 bijeenkomsten
Intern begeleiders en coördinatoren po/so
75 SBU en 35 punten voor het Schoolleidersregister (Coaching voor schoolleiders)

Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats

Teach Like a Cham-

• Hoe geef ik meer richting aan een gewenst pedagogisch klimaat? Hoe verbind ik de
belangrijke sociale normen en waarden tussen mijn leerkrachten en met ouders?
• Hoe versterk ik mijn school als democratische oefenplek? Als plek waar leerlingen
ertoe doen en invloed hebben door actieve participatie?
• Wat doet ertoe bij het versterken van een krachtige pedagogische cultuur, die zorgt
voor verbinding en een positief klimaat?
• Hoe borg ik de kwaliteit en het werken met het programma?
Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het
gebied van burgerschapsvorming en de school als democratische oefenplaats. Die invloed
wordt bijvoorbeeld uitgeoefend door het voortdurend aangeven ‘waar de lat ligt’, gericht
op de gewenste cultuur. Dit betreft zowel de teamcultuur als de omgang met leerlingen
en ouders. Met de aanscherping van de wet op burgerschapsvorming ligt de nadruk meer
op de binding aan de democratie en de school als democratische oefenplaats. In deze
cursus richten we ons daar ook op.

Klik hier
voor meer
informatie

P0132

De training is gecertificeerd door het Schoolleidersregister Professionaliseringsthema:
Persoonlijk leiderschap.

4 bijeenkomsten en 3 intervisie momenten
Schoolleiders
60 SBU en 25 punten voor het Schoolleidersregister

7

Dialogisch en waarderend
schoolleiderschap

Het kwaliteitshandboek in één dag
op de server

Door zicht te krijgen op innerlijke rollen en onderliggende
motieven krijg je sleutels in handen om je (school)leiderschap
verder te verstevigen. Vanuit de waarderingstheorie en de theorie
van het dialogische zelf krijg je nieuwe betekenisvolle perspectieven op de wijze waarop jij je verhoudt tot je rol als schoolleider.

Hoe krijg je al je beleidsdocumenten handig en overzichtelijk
op de server of in de cloud? Geen gezoek meer in de computer.
De CED-Groep helpt je met een mooie opzet volgens het INKmodel.

We gaan in op je persoonlijke leervraag en op de missie en visie
van jou als schoolleider en laten je kennismaken met de
waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf.
De cursus staat in het teken van gevoelsmatige betrokkenheid
en onderliggende motieven en geeft verdieping met de (vooraf
ingevulde) Zelfverbinder Schoolleider en het eigen dialogische
zelf als schoolleider. De cusus geeft verdieping met het (vooraf
ingevulde) Persoonlijk Positie Repertoire Schoolleider.

•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

P0127
3 bijeenkomsten
Schoolleiders po/so
24 SBU

heldere besluitprocedures
voorkomen van discussie over vastgesteld beleid
overzichtelijk bewaren van genomen besluiten
borgen van genomen beleidsbesluiten
mappenstructuur conform het INK-model (ontvang je op
usb-stick)

Klik hier
voor meer
informatie

P0104
1 bijeenkomst
Schoolleiders po
8 SBU

Verantwoord plannen en borgen

Hoe ver ben jij met de AVG?

Maakt jouw team regelmatig opmerkingen over de hoge
werkdruk? In deze cursus leer je in één dag om je prioriteiten te
plannen. Daarvoor gebruiken we de vijf fasen van verantwoord
verandermanagement. Je team gaat zich herkennen in deze
planning en de kans op bovenmatige werkdruk wordt beduidend
minder. Aan het einde van deze cursusdag heb je al een (deels)
ingevulde planning waar je nog jaren gebruik van kunt maken.
Deze cursus is gebaseerd op één van de onderdelen van
De Betere Basis-school.

De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en
vertrouwelijke informatie. Alle reden om goed op de hoogte te zijn
van de consequenties van de verordening voor jouw school of
scholen! Tijdens de workshop maak je kennis met wat gewenst,
veilig gedrag precies inhoudt en wat de gevaren zijn als er niet
zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Teach Like a Cham-

‘Het was snel duidelijk dat deze cursusinhoud bij
mij paste. De cursus was praktisch en direct
bruikbaar.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0113
1 bijeenkomst
Directeuren po
8 SBU

Beeldcoach

Teach Like a Cham-

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht
coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om
pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te
begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van
de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor
(zelf)reflectie.
Door micro analytisch te kijken naar video-opnames van de
groep of klas, wordt de coachee zich bewust van het effect van
zijn / haar handelen. Door dit inzicht kun je verbeteringen
doorvoeren om het pedagogisch klimaat in de klas / groep te
verbeteren.
De werkwijze is handelings- en oplossingsgericht; de coachee
moet het direct kunnen toepassen in de eigen werksituatie.
Kernpunt is dan ook het verbeteren van de basiscommunicatie.

Klik hier
voor meer
informatie
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Inhoud

P0128
6 bijeenkomsten met optie tot 2 vervolgmodules
Leerkrachten
60 SBU

Resultaat
• Je wordt je ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig
om te gaan met persoonsgegevens van jezelf, leerlingen,
ouders en collega’s.
• Je weet wat je moet doen om te voldoen aan de eisen die de
AVG stelt.
• Je weet wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig wordt
omgegaan met persoonsgegevens.

Klik hier
voor meer
informatie

P0717
1 bijeenkomst
Leerkrachten, directies en bestuurders po/so
3 SBU

Studiedag organiseren
Je vindt het belangrijk dat je team op de hoogte is van de visie en de plannen van het bestuur. Daarnaast wil je
natuurlijk dat iedereen goed is opgeleid en op een geïnspireerde manier aan het werk is. De studiedag is dé dag
om hier vorm aan te geven. Tegelijkertijd is de studiedag voor veel besturen een hoofdpijndossier, omdat er
zoveel voor geregeld moet worden. Gelukkig hoef je het niet zelf te doen. De CED-Groep kan de volledige
organisatie, invulling en begeleiding van de studiedag voor je doen.
Hoe werkt het?
Iedereen die het weleens heeft gedaan
weet: er komt veel kijken bij het
organiseren van een goeie studiedag.
De CED-Groep kan dit volledig voor je
uitvoeren. Op je eigen to-do-lijst blijft
alleen nog maar staan: afstemmen met
de CED-Groep. Hoe werkt het?

De praktische kant
Een greep uit de eerste vragen: waar gaat
de studiedag plaatsvinden, waar kunnen
mensen zich aanmelden, hoe maak je een
indeling van groepen? Wie ontvangt de
mensen, en wat gaan ze eten en drinken?
Zijn er voorzieningen en materialen
nodig? De CED-Groep maakt een website
aan en neemt de volledige organisatie
voor haar rekening.

De organisatieadviseurs luisteren, denken
mee en komen vervolgens met een
volledig plan. Als de puntjes op de i zijn
gezet, legt de CED-Groep contact met de
benodigde partijen.

De uitvoering
En dan is het zover: de studiedag.
De CED-Groep beschikt over een groot
team aan deskundige adviseurs, waardoor
we de meeste workshops zelf kunnen
begeleiden. Doordat we veel experts in
huis hebben, kunnen we flexibel inspelen
op aanmeldingen. Is een bepaalde workshop zeer in trek? Dan zorgen we heel
makkelijk voor een extra workshopleider.
Natuurlijk beschikken we ook over een
uitgebreid netwerk aan externe
deskundigen, om waar nodig mee samen
te werken.

De inhoud
Dan naar de inhoud. Welke doelen wil je
bereiken? Heb je een vorm in gedachten?
Wat gaat de rode draad van het
programma worden? Welke sprekers en
workshops passen daarbij?

De gesprekken met de organisatieadviseurs gingen over autonomie, het
voeren van regie en het professionaliseren
van het eigen handelen. Gaandeweg
ontstond er een mooi thema dat de hele
dag inkleurde: ‘jij slaat de maat’. Met twee
heuse slagwerkgroepen, een dirigent, 20
workshops en Paul Kirschner als key-note
speaker was iedereen klaar om de maat
te slaan op een ongetwijfeld geslaagde,
muzikale studiedag. Door het Coronavirus
laat de uitvoering nog even op zich
wachten. Gelukkig is daar de CED-Groep
weer. Natuurlijk ontzorgen we gewoon
verder.

Meer weten?
Mail naar po@cedgroep.nl of ga naar
https://www.cedgroep.nl/advies/primaironderwijs/organisatie/studiedag

Een inspirerend voorbeeld
Wat hebben we een fantastische dag
mogen organiseren voor Stichting
Comprix. Het centrale onderwerp waar
Comprix mee aan de slag wil is regie.
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Leer- van lesgeven
Kwaliteit
Het is een feit; het kapitaal van school, dat
ben jij als leerkracht. Talloze onderzoeken
bevestigen dit ook. Jouw invloed op de
prestaties van leerlingen is groot, dus met
jouw kwaliteiten maak je daadwerkelijk
het verschil! Daar dragen wij graag ons
steentje aan bij met onze gerichte
cursussen. Zo ontwikkel je je kwaliteiten
en vaardigheden nóg verder, groei je als
professional en haal je nog meer uit je
leerlingen. En omdat je met je hele team
zorgt voor effectief onderwijs zijn
sommige cursussen ook voor onderwijsassistenten en ib’ers.

Doordacht Passend Lesmodel
Een goed lesmodel zorgt voor structuur, veiligheid, een grotere kans op leren en plezier in
leren. De CED-Groep heeft een onderscheidend lesmodel ontwikkeld waarin de laatste
inzichten uit de wetenschap en toepassing in de klas zijn verwerkt. In dit boekje lees je over
de uitgangspunten en een succesvolle uitvoering van het Doordacht Passend Lesmodel (DPL).
Het Doordacht Passend Lesmodel is een instrument voor de leraar en de leerling. Werken met
het DPL ontwikkelt het vakmanschap van leraren. Het lesmodel zorgt tevens voor structuur en
veiligheid en daarmee een grotere kans voor de leerling op leren en plezier in leren.
Uitgangspunten
In dit boekje lees je hoe het Doordacht Passend Lesmodel er in zijn algemeenheid uitziet:
welke fasen zijn er en wat is de rol daarin van de leerkracht? Ook wordt er een compact schema
aangeboden, waarin met kernwoorden per fase wordt beschreven wat belangrijk is.

Klik hier
om te
bestellen

Doordacht Passend Lesmodel (DPL)
Hoe effectief zijn jouw lessen? Hebben je leerlingen geleerd wat je voor ogen had? In tijden
van inclusiever onderwijs kunnen de leerdoelen per leerling natuurlijk sterk uiteen lopen.
Daarom is het extra belangrijk lessen neer te zetten die goed zijn voor álle leerlingen.
Maar wat zijn de ‘ingrediënten’ van zo’n effectieve les?

Inhoud
DPL is een geïntegreerd lesmodel waarin effectiviteit voorop staat. Het bevat elementen van:
• de vijf meest succesvolle interventies in het onderwijs van John Hattie
• praktische technieken van Teach Like a Champion, deze zijn gekoppeld aan de fases van
het directe instructiemodel
• EDI
• ruimte voor de onderwijsbehoeften van leerlingen
• inzichten uit de neuropsychologie (Breinsleutels)
• activerende en coöperatieve werkvormen
In deze training krijg je veel praktische tips en waardevolle eyeopeners laten je anders
kijken naar je dagelijkse les en daardoor andere keuzes maken.

Klik hier
voor meer
informatie
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P0201
4 bijeenkomsten
Leerkrachten en intern begeleiders po
18 SBU

“De kwaliteit van lesgeven is door de hele school omhoog gegaan.”

Een goede les
is de basis van je vak
Vrijwel iedere leerkracht is
gemotiveerd om goed les te geven
en zijn of haar leerlingen elke dag
een stapje verder te brengen.
Maar hoe doe je dat nu, goed
lesgeven? Een effectief en praktisch
lesmodel is hierbij van onschatbare
waarde. De CED-Groep heeft een
onderscheidend model ontwikkeld:
het Doordacht Passend Lesmodel
(DPL). Dit model maakt gebruik
van de technieken van Teach Like
a Champion, Breinsleutels en
coöperatieve werkvormen.

Vaart in de les en gemotiveerde
leerlingen
Hanneke van Keeken is onderwijsadviseur
bij de CED-Groep en nauw betrokken bij
de ontwikkeling van het DPL. “De grootste
winst van dit model is de sterke structuur
en actieve betrokkenheid van de leerlingen”, zo vat Hanneke kort samen.
“Belangrijke onderdelen zijn directe
instructie, heldere en haalbare lesdoelen,
interactieve werkvormen, controleren van
begrip en het geven van feedback en
complimenten. Door de pakkende start en
de interactie met én tussen de leerlingen
zit er veel vaart in de les. Alles bij elkaar
zorgt dit voor gemotiveerde leerlingen,
minder verstorend gedrag in de les en
uiteindelijk een betere opbrengst.”
Hanneke geeft trainingen en begeleidt
scholen met de invoering van DPL.
Een van die scholen is PCB De Parel in
Rotterdam Zuid. Niels Kruijthoff is leerkracht én hij begeleidt zijn collega’s
met het werken met DPL. “Onze school is
vorig schooljaar met een DPL-traject
gestart. Wij werkten al met de technieken
van Teach Like a Champion met als
resultaat een goede groepssfeer en een
goede werkhouding en motivatie van de
leerlingen. Door DPL is er nu meer aandacht voor de vorm en de inhoud van de
instructie. Het model biedt als ware een
kapstok om de technieken van Teach uit te

voeren. Dat zorgt er nu voor dat we nog
meer doelgericht werken en dat we de lat
voor onze leerlingen hoog leggen.

nodig hebben. Aan het einde van de les,
fase vier, wordt gecontroleerd of het
lesdoel is behaald.

Een effectieve les in vier fasen

“Je bent weer echt je vak aan het
uitoefenen”

Het DPL bestaat uit vier fasen: de start,
interactieve instructie, actieve verwerking
en het einde van de les. Voor elke fase
heeft het team van De Parel een trainingsbijeenkomst gevolgd. Niels neemt ons
stap voor stap mee door de verschillende
fases. “Bij de start draait het vooral om
een goede voorbereiding. Dat begint met
het bedenken van een pakkende start
waarmee je het doel van de les in een
context plaatst. Verder zorg je voor een
concreet en helder lesdoel. ‘We gaan vandaag oefenen met procenten’ is geen doel.
Wel: ‘aan het eind van de les kan ik
sommen maken met’ … vul maar in.
Je maakt dit lesdoel ook zichtbaar,
bijvoorbeeld op het digibord. Uiteraard
denk je ook van tevoren na over de werkvormen en de opdrachten.” De tweede
fase is de instructiefase. Stap voor stap
draagt leerkracht de verantwoordelijkheid
over aan de leerlingen. Dit gebeurt met
veel interactie, bijvoorbeeld door vragen
te stellen, onverwachte beurten of ‘draai
en praat’ met tweetallen. Als bij controle
van begrip blijkt dat een groot deel van de
groep kan beginnen aan de actieve
verwerking, fase drie, weet je precies
welke leerlingen nog verlengde instructie

Niels is erg te spreken over het weken
met DPL. “Om te beginnen kun je er vanaf
de eerste training direct mee aan de slag.
Het is een heel praktisch lesmodel.
Je kunt gewoon je eigen lesmethodes
gebruiken, maar het laat je daar wel
anders naar kijken waardoor je er veel
meer uit haalt. Wij zijn ervan overtuigd dat
het werken met dit lesmodel onze resultaten ten goede komt, maar het ontbreekt
ons door de Coronatijd nog aan toetsresultaten. Ik kan wel stellen dat door de
hele school de kwaliteit van de lessen
omhoog is gegaan. Mijn collega’s zijn ook
positief. Ik hoor vaak zeggen dat je met dit
instructiemodel weer echt je vak aan het
uitoefenen bent, je staat bewust les te
geven in plaats van te coachen of te
begeleiden.

Meer weten?
Mail naar po@cedgroep.nl
of download de DPL Kijkwijzer via
cedgroep.nl/dplkijkwijzer.
Daarnaast is er een DPL handboek.
Zie cedgroep.nl/webwinkel.
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Basiscursus Interne begeleiding

Verdiepingscursus Interne begeleiding

Wil je je specialiseren tot intern begeleider? In deze cursus
maak je kennis met alle aspecten van interne begeleiding.
Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel
ruimte voor reflectie op je taken als ib’er.

Heb je de Basiscursus Interne begeleiding gevolgd en ben je toe
aan verdieping? Dan is de Verdiepingscursus Interne begeleiding
echt iets voor jou. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van
een hele dag.

Alle opdrachten zijn gericht op en bruikbaar in je dagelijkse
praktijk. Alle onderwerpen worden benaderd vanuit de visie dat
je leerkrachten kunt begeleiden en coachen op het stuk waar zij
verantwoordelijk voor zijn. In de cursus houden we rekening met
het ontwikkelingsniveau van jouw school.

Inhoud

‘Met deze cursus heb ik afgelopen jaar de
ib-taken op school kunnen uitvoeren.’

• verdieping op data-analyse met een koppeling naar het
aanbod in de klas
• coaching van leerkrachten
• verdieping van opbrengstgericht werken met betrekking tot
gedrag
• verdieping op data gestuurd werken

‘Zeker de moeite waard om deze cursus te volgen.
Ook als je al een paar jaar ib’er bent.’

— Reactie cursist

— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0101

Klik hier
voor meer
informatie

8 bijeenkomsten
Leerkrachten po
126 SBU

P0102
4 bijeenkomsten
Intern begeleiders
28 SBU

Basiscursus Bouwcoördinator

Verdiepingscursus Bouwcoördinator

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bouwcoördinator? Welke vaardigheden en competenties zijn daarbij
nodig? Hoe kun je je collega’s goed enthousiasmeren en
begeleiden? Wat wordt er van je verwacht op het gebied van
gespreksvaardigheden, feedback en het implementeren van
veranderingen? Hoe geef jij jouw rol als leidinggevende vorm
binnen de organisatie? Al deze zaken komen aan bod in de
Basiscursus Bouwcoördinator.

Ben je bouwcoördinator en/of heb je de Basiscursus Bouwcoördinator al gevolgd? Is het tijd om je kennis te actualiseren,
uit te breiden en te verdiepen? Heb je behoefte aan intervisie en
wil je casuïstiek uit de praktijk bespreken met anderen? Dan is
de verdiepingscursus Bouwcoördinator wellicht wat voor jou!

‘Inspirerende cursus, met veel heldere
voorbeelden. Ik heb veel geleerd wat ik praktisch
goed kan inzetten.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0108

Inhoud
•
•
•
•
•

onderwijskundige principes en veranderkunde
actuele onderwijsthema’s en de vertaling naar schoolbeleid
de wettelijke kaders en autonomie van scholen
4D: Data-Duiden-Doelen-Doen in de rol van bouwcoördinator
vergader- en gesprekstechnieken in complexe
gesprekssituaties
• klassenbezoeken en resultaatgerichte coaching

Klik hier
voor meer
informatie

4 bijeenkomsten
Leerkrachten po/so
44 SBU

P0114
4 bijeenkomsten
Bouwcoördinatoren
32 SBU

Eigenaarschap van leerlingen
Gemotiveerde en betrokken leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er
verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Deze cursus helpt
je dit te realiseren.

Doelen
Het stimuleren van betrokkenheid en motivatie van leerlingen voor het leren. Door middel
van onderstaande doelen:
• Leerlingen inzicht geven in de leerdoelen van een vak.
• Leerlingen inzicht geven in leerdoelen en bijbehorende succescriteria.
• De voortgang van de kinderen op de leerdoelen bijhouden.
• Effectieve feedback inzetten om kinderen meer eigenaarschap te geven.
• Heldere routines inrichten om kinderen meer eigenaarschap te geven.
• Kindgesprekken voeren.

‘De leerlingen zijn erg enthousiast, want door de doelenkaarten en de
resultatenkaarten wordt hun eigen groei zichtbaar.’
Klik hier
voor meer
informatie
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P0210
3 bijeenkomsten
Leerkrachten po
12 SBU

— Reactie cursist

Teach Like a Champion 2.0
De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke
resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde,
van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten
op een antwoord.
De succesvolle werkwijzen van 'excellente leraren' zijn helder vertaald naar bruikbare
technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. Het boek
Teach Like a Champion 2.0 beschrijft op een heldere en aansprekende wijze 62 didactische
technieken. De 62 Teachtechnieken zijn specifiek, concreet en uitvoerbaar. Je krijgt antwoord
op vragen als 'hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen', 'hoe houd je leerlingen bij de les',
'hoe bouw je aan een goede klascultuur'.

Klik hier
om te
bestellen

Basiscursus Teach Like a Champion 2.0
Ben je op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en
leeropbrengsten? En wil je leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis
met Teach Like a Champion, het boek van Doug Lemov dat de CED-Groep vertaalde voor de
Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus leer je werken met de belangrijkste
basistechnieken van Teach Like a Champion. Deze technieken hebben te maken met het
neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van
leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.

Inhoud
Je leert concreet te kijken naar welk gedrag leerlingen van jou nodig hebben om zélf
gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die je vanuit
je team meeneemt. Centraal uitgangspunt: je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen
als het gedrag van de leerkracht verandert.

Klik hier
voor meer
informatie

P0205

‘Inspirerend om te zien hoe je meer grip krijgt op de klas.
De technieken zijn zó simpel. Veel dingen weet je al, maar je bent
je er onvoldoende van bewust.’

4 bijeenkomsten

— Reactie cursist

Leerkrachten bao
28 SBU

Verdiepingcursus Teach Like a Champion 2.0
Pas je de technieken uit de basiscursus Teach Like a Champion enthousiast toe en ben je
nu toe aan een verdieping? Deze interactieve verdiepingscursus biedt zestien nieuwe
Teach-technieken en alle kans om met je medecursisten ervaringen uit te wisselen. In het
boek Teach Like a Champion 2.0 is een aantal technieken uit de eerste versie herzien en zijn
er vele toegevoegd. In de verdiepingscursus gaan we hier op de gebruikelijke Teach-manier
verder op in. Zo zorgen we voor een goede aansluiting op de basiscursus, zoals die de
afgelopen jaren gegeven is.

Inhoud
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

technieken ter verhoging van de deelnemer- en denkratio van leerlingen
controle van begrip
studiehouding
vijf pijlers van de klascultuur

P0206
4 bijeenkomsten
Leerkrachten die de basiscursus Teach Like a Champion hebben gevolgd
28 SBU
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Teachcoördinator
Een Teach-coördinator coacht, begeleidt en professionaliseert collega’s van de eigen school
op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion.

Resultaat
• Je hebt voor je eigen school een Teach Like a Championbeleidsplan geschreven.
• Je hebt drie video-opnamen gemaakt van leerkrachten die één of meerdere Teachtechnieken laten zien en twee video-opnamen van een bijbehorend nagesprek tussen jou
en de leerkracht.
• Je hebt drie toetsen met betrekking tot de technieken gemaakt en deze toetsen zijn
voldoende beoordeeld.

‘Het terugkijken en evalueren van de gevoerde gesprekken is erg
nuttig.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0207
4 bijeenkomsten
Leerkrachten die de cursus Teach Like a Champion hebben gevolgd
53 SBU

E-learning Introductie Teachtechnieken

Bliksemstart

In deze e-learningmodule kom je meer te weten over de achtergronden en oorsprong van Teach Like a Champion.

Klik hier
voor meer
informatie

1 bijeenkomst
Leerkrachten po
Onderwijsassistenten po
4 SBU

E-learning Bewustwording AVG
Je leert wat er voor je van belang is van de wet AVG, wat een
datalek is en welke stappen je in het geval van een datalek moet
nemen. Tevens leer je over veilig internet- en websitegebruik en
voor welke zaken je toestemming van de ouders moet vragen.

Klik hier
voor meer
informatie

De eerste periode van je loopbaan
als leerkracht kan een behoorlijke
worsteling zijn. Bliksemstart helpt je
om in korte tijd beter en met meer
plezier les te geven.
Met Bliksemstart werk je gericht aan
je eigen ontwikkelpunten. In kleine
stapjes versterk je je klassenmanagement en didactische
vaardigheden.

Klik hier
om te
bestellen

1 bijeenkomst
Leerkrachten po
4 SBU

Bliksemstart
De start van je loopbaan is pittig en het kan soms lastig zijn om telkens de goede stappen
vooruit te zetten! Bliksemstart zet je vlot en grondig op het goede spoor met een gerichte
werkwijze en doeltreffende acties die in een stapsgewijze en logische volgorde worden
aangeboden in het boek.
Dit boek en de cursus Bliksemstart zijn gebaseerd op het boek ‘Get Better Faster’ van
Paul Bambrick-Santoyo. Bliksemstart is bedoeld voor leerkrachten in het primair
onderwijs die aan de start van hun onderwijscarrière staan en voor (herintredende)
leerkrachten die weer even terug naar de basis van het lesgeven willen gaan. In de cursus
worden praktische hulpmiddelen, persoonlijke adviezen en feedback aangeboden.
Ook bespreken we de knelpunten waar je in de onderwijspraktijk tegenaan loopt.
Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
Inhoud
In de cursus staan zowel het effectief klassenmanagement als de activerende didactiek
centraal. Beide zijn essentieel bij de eerste fases in de loopbaan van elke leerkracht.

Klik hier
voor meer
informatie
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P0208
4 bijeenkomsten
Leerkrachten
40 SBU

“Ons hele team is overtuigd van de waarde van formatief evalueren.”

Formatief evalueren zorgt voor
een sterke leercultuur
Elke leraar wil het: leerlingen die
gedreven zijn om goed te presteren. Door
de inzet van formatief evalueren krijgen
leerlingen grip op hun leerproces en
ontwikkelen zij een neus voor kwaliteit.
Dit resulteert in een sterke leercultuur in
de klas en hogere opbrengsten.
We zijn maar aan het toetsen, kennen
cijfers toe, geven en controleren huiswerk.
Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?”,
vroeg docent Angelique Wammes
(Revius Lyceum Doorn) zich een aantal
jaar geleden af toen zij als kersverse zijinstromer voor de klas stond. “Ik voelde
een sterke behoefte om te kijken hoe je de
leerling meer geïnteresseerd kunt krijgen.
Hoe zorg je dat de leerling gemotiveerd is
om te doen wat hij moet doen, omdat hij
het zelf wil en niet omdat ik het zeg?”

De resultaten gingen omhoog
In het kader van haar afstudeeropdracht
ging Angelique bij haar eigen vak,
scheikunde, ervaring opdoen met
formatief evalueren. “De resultaten
gingen omhoog en de leerlingen waren
enorm enthousiast. Zelfs zo enthousiast
dat de leerlingen zélf er bij een collega
van een ander vak op aandrongen om dit
ook te gaan doen.” Al snel ging het
balletje rollen. In 2019-2020 werd in vwo 4
gestart met formatief evalueren, bij alle
vakken.

Leerdoelen bijhouden in logboek
Angelique vertelt dat de docenten in deze
training veel praktische kennis hebben
opgedaan. Bijvoorbeeld over het opstellen
van een goed leerdoel en de manier
waarop je met leerlingen succescriteria
formuleert. Ook maakten zij kennis met

allerlei werkvormen, lesmaterialen en
evaluatieformulieren. En met een logboek,
waarmee de docenten ook daadwerkelijk
zijn gaan werken. Angelique legt uit:
“Docenten geven per hoofdstuk de leerdoelen aan. De leerling noteert liefst elke
les, maar minimaal één keer per week in
het logboek of hij een leerdoel al dan niet
beheerst. De docent scant regelmatig alle
logboeken en kan op basis daarvan zijn les
aanpassen, bijvoorbeeld door de klas te
splitsen voor extra instructie, extra
oefening geven of 1-op-1 gesprekjes
voeren met leerlingen die moeite hebben
met de stof.”

gericht is op afrekenen. Sterke kinderen
floreren in een omgeving waarin veel
summatief getoetst wordt. Bij zwakke en
gemiddelde leerlingen loop je echter de
kans dat het zelfbeeld negatief wordt
beïnvloed, door continu te focussen op
resultaten. Door het geven van formatieve
feedback geef je het kind zelfvertrouwen.
Als je de juiste doelen stelt en succescriteria benoemt, kan het kind zelf
ervaren dat het zich ontwikkelt.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
formatief evalueren een aanzienlijke leerwinst oplevert. Ons hele team is overtuigd
van de waarde.”

Rol van expert

Groeiend zelfvertrouwen

Brigitte van Hilst, die de scholing
verzorgde, heeft de school het hele
schooljaar begeleid. “Brigitte brengt heel
veel ervaring en energie mee. Mede door
haar is in het team een heel positieve
sfeer ontstaan: dit is echt heel gaaf, we
gaan dit met z’n allen doen! Het was voor
mij fijn om regelmatig te kunnen sparren
met Brigitte. Zij heeft de schoolleiding ook
goed weten mee te nemen in deze
ontwikkeling. Ze heeft echt geholpen om
de stappen te zetten om dit schoolbreed
uit te kunnen rollen.”

Aron legt uit dat de doelentijd, waarmee
elke groep ’s ochtends start, een belangrijke rol speelt in het formatief evalueren.
“De kinderen werken dan aan individuele
(en soms klassikale) doelen. In de
gesprekken met het kind ligt de focus niet
op resultaat, maar op ontwikkeling.
Aron zegt: “Vaak pak ik ook de resultaten
van een vorig blok erbij, om de groei te
laten zien. Door deze gesprekken ervaren
kinderen dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en dat het harde werken wordt
beloond. Dat triggert hun intrinsieke
motivatie om een hogere prestatie te
leveren. Ik merk dat het echt zo werkt!
Kinderen zijn trots op zichzelf en krijgen
meer zelfvertrouwen. Zij ervaren dat ze in
het leerproces fouten mogen maken, dat
die fouten helpen om zich verder te
ontwikkelen.”

Aanzienlijke leerwinst
Zeven strategieën voor formatieve
evaluatie, het boek van Jan Chappuis dat
de CED-Groep onlangs vertaalde en
bewerkte voor het Nederlandse onderwijs,
laat zien dat formatieve evaluatie bijdraagt
aan een sterke leercultuur in de klas.
Aron Schonenberg, leerkracht van groep 8
op Kindcentrum Aventurijn (Uden) beaamt
dit. “Ik denk dat het onderwijs, en
misschien wel de hele maatschappij, sterk

Meer weten?
Mail naar po@cedgroep.nl of kijk op
www.cedgroep.nl/formatiefevalueren.

Zeven Strategieën voor formatieve evaluatie
Door de zeven strategieën voor formatieve evaluatie krijg je praktische tools in handen om leerlingen actief
te betrekken bij het leerproces. Het is een reis naar een zekere mate van zelfstandigheid waarbij de leraar
de leerling begeleidt, steeds meer regie geeft en waarbij doelen en mijlpalen leidend zijn.
Merk je ook wel eens dat je uitleg hebt gegeven, maar dat een kwart van de leerlingen niet heeft geluisterd?
En beginnen jouw leerlingen niet gemotiveerd aan een taak, omdat ze het nut er niet van inzien? Misschien is
de leercultuur in jouw klas niet optimaal. Jan Chappuis helpt ons in haar praktische boek Seven strategies of
assessment for learning (2015) hoe we een sterke leercultuur in de klas kunnen bewerkstelligen. Ze heeft haar
werkwijze uitgewerkt in zeven strategieën die leraren gebruiken om een sterke leercultuur neer te zetten.

‘Geweldig boek! Duidelijk, praktisch. Motiveert daardoor
om te beginnen met formatief evalueren.’
— Petra van Dam, directeur Heer Bokel College Yulius, Rotterdam

Klik hier
om te
bestellen
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Formatief evalueren
Merk je ook wel eens dat je uitleg hebt gegeven, maar dat het lijkt of een kwart van de
leerlingen niet heeft geluisterd? En beginnen jouw leerlingen niet gemotiveerd aan een
taak, omdat ze het nut er niet van inzien?
Uit onderzoek blijkt dat als je leerlingen veel meer betrekt bij hun eigen leerproces, zij veel
gemotiveerder raken. Een manier om leerlingen een belangrijke rol te geven in hun eigen
leerproces is door formatieve evaluatie in te voeren. In deze training leer je aan de hand
van zeven strategieën hoe formatieve evaluatie kunt toepassen in je klas en kunt werken
aan een sterke leercultuur.

Klik hier
voor meer
informatie

P0211
5 bijeenkomsten

Inhoud
• De zeven strategieën worden behandeld door middel van de volgende thema’s:
• Leercultuur
• Heldere leerdoelen
• Effectieve feedback
• Zelfbeoordeling en doelbepaling
• Diagnostische behoeften en afgebakende instructie
• Oefening en herziening
• Voortgang bijhouden

Leerkrachten
20 SBU

Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën zijn een krachtig onderwijsmiddel.
Door de juiste inzet van coöperatieve leerstrategieën zorg je voor
een grotere betrokkenheid van leerlingen en een verbetering van
hun samenwerkingsgedrag in je klas. Door coöperatieve leerstrategieën op de juiste wijze in te zetten in je lessen kun je
zorgen voor:
• meer effectieve leertijd
• meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen
• betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten
van leerlingen, waardoor leerlingen zich competent voelen
• een versterkt sociaal klimaat
• een goed georganiseerd klassenmanagement

‘Super interessante, praktische cursus. Ik kan de
werkvormen direct toepassen in mijn lessen!’

De Feedbackrijke klas

Teach Like a Cham-

Feedback is de sleutel tot leren. Het is dan ook niet meer weg te
denken uit de dagelijkse les. Feedback verduidelijkt wat een
goede prestatie is. Het geeft informatie over waar en waarom
leerlingen fouten hebben gemaakt. Zij kunnen die informatie
gebruiken om zich te verbeteren.

Je kunt echter niet van leerlingen verwachten dat ze meteen
weten wat ze met feedback moeten doen. En feedback geven aan
een ander is al helemaal moeilijk voor ze. Als leerkracht ben je
voor de leerlingen een rolmodel in het gebruiken van feedback
voor het leren! Je leert ze wat feedback betekent, hoe je
feedback krijgt en geeft, wat je ermee kunt doen en hoe je de
feedback benut om je werk te verbeteren. In deze cursus krijg je
handvatten om feedback een vaste plek te geven in je onderwijs.

— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0202
4 bijeenkomsten
Leerkrachten po
12 SBU

Gedragsbeïnvloeding vanuit
3 theorieën

Teach Like a ChamHoe kun je leerlingen het beste helpen in hun leerproces? Door
hen te laten reflecteren op hun eigen gedrag en de juiste feedback
te geven op het juiste moment. Als je leerlingen goede feedback
geeft, stuur je hun leerproces.
Je helpt hen te leren en je bevordert de zelfregulering bij het
leerproces. Het verbeteren van je eigen feedback en reflectie zijn
de centrale thema’s, met als doel het gedrag en het leerproces
van de leerlingen te bevorderen. Doordat er gebruik gemaakt
wordt van theorieën uit de neuropsychologie spreken we over
theoriegeleide feedback en reflectie. Zelfreflectie is het begin van
de kwaliteitsverbetering.

Klik hier
voor meer
informatie
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P0718
4 bijeenkomsten
Leerkrachten en intern begeleiders po
61 SBU

Klik hier
voor meer
informatie

P0209
3 bijeenkomsten
Leerkrachten en intern begeleiders bao
9 SBU

Basiscursus Pedagogiek

Teach Like a Cham-

Wat is je pedagogische aanpak in de klas? Waarom doe je dat
op die manier en ben je daar tevreden over? Wat wil je met die
aanpak bereiken? Vragen die centraal staan in de cursus
Pedagogiek.

In deze cursus combineren we theorieën en inzichten van
invloedrijke pedagogen met je eigen visie op kinderen.
Van daaruit kan de vertaling gemaakt worden naar de praktijk.
Hoe streng wil ik zijn? Hoeveel vrijheid wil ik kinderen geven?
Daarbij worden praktische tools aangeboden, waar je gelijk
mee aan de slag kan.

Klik hier
voor meer
informatie

P0723
4 bijeenkomsten
Leerkrachten
28 SBU

Cognitieve
ontwikkeling
Leerkrachten
Eigenlijk is het logisch; als je snapt wat er
in het hoofd van leerlingen gebeurt, kun je
daar als leerkracht beter op inspelen.
Daarom is het mooi dat we steeds meer
weten over het functioneren van het brein.
Wil je je kennis op dit gebied verbreden en
verdiepen? We bieden je diverse mogelijkheden hiervoor.

Het lerende brein
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kan je ermee in de
klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze cursus, geeft je een frisse blik op het lesgeven. Door
te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kun je je handelen
nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.
Resultaat
• Je hebt basale kennis van het lerende brein en je weet hoe leerkrachtvaardigheden
(‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende brein.
• Je kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat
opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
• Je weet welke belemmeringen kinderen bij het leren kunnen ervaren, wanneer bepaalde
functies in het brein onvoldoende of anders ontwikkeld zijn of tijdelijk minder goed
functioneren.

Klik hier
voor meer
informatie

P0301
2 bijeenkomsten

‘Deze cursus is zeker aan te raden. Je leert om heel anders
naar kinderen en hun gedrag te kijken.’
— Reactie cursist

Leerkrachten en intern begeleiders bao
13 SBU

Basiscursus Cognitief talent in de klas
Op iedere school zijn leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe
herken je deze leerlingen en hoe kom je tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften?
Een (hoog)begaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de
gemiddelde leerling en heeft dus tijd over. Hoe blijft deze leerling uitgedaagd en betrokken?
Inhoud
• theoretisch kader
• leerlingkenmerken
• signaleren en diagnosticeren
• sociaal emotionele ontwikkeling
• profielen van begaafde leerlingen
• onderpresteren
• begeleiding
• middelen en materialen voor meerbegaafde leerlingen

Klik hier
voor meer
informatie

P0302
1 bijeenkomst

‘Veel bruikbare tips voor leerkrachten op het gebied van
onderpresteren.’
— Reactie cursist

Leerkrachten en intern begeleiders po
6 SBU
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Taal
en lezen
Leerkrachten
Taal is een belangrijke pijler van het
onderwijs. Als de taalvaardigheid goed is,
functioneert een kind beter op school, in
het vervolgonderwijs, en later op de
arbeidsmarkt en in de maatschappij.
Voor iedere school is opbrengstgericht
werken aan taal en taalbeleid dan ook
essentieel. We stelden daarom een mooi
aanbod samen van praktische trainingen,
doordachte cursussen en specialistische
opleidingen waarmee leerkrachten, ib’ers,
rt’ers, taalcoördinatoren, bouwcoördinatoren en logopedisten hun voordeel kunnen
doen.

Basiscursus Taalcoördinator
Een taalcoördinator kan een wezenlijke rol spelen in het verbeteren van het taal- en leesonderwijs en opbrengstgericht werken. Wil je taalcoördinator worden? Met deze cursus leg
je een stevige basis.
Je krijgt niet alleen veel actuele kennis over taal-/leesonderwijs, maar ook inzicht in de
factoren die het taalonderwijs op school beïnvloeden. De inbreng en uitwisseling van eigen
praktijkervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus. Gedurende de cursus
schrijf je een taalbeleidsplan voor je eigen school, dat je presenteert aan je medecursisten
en de cursusleider. Uiteraard ontwikkel je ook vaardigheden om het taalbeleid
daadwerkelijk te implementeren.

‘Super tevreden! Was precies wat ik verwachtte en goed praktisch
toepasbaar.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0401
8 bijeenkomsten
Leerkrachten po
200 SBU

Verdiepingscursus Taalcoördinator
Is het al weer enige tijd geleden dat je de Basiscursus Taalcoördinator hebt gevolgd?
Dan is deze cursus iets voor jou! In vijf bijeenkomsten ben je weer helemaal bijgepraat en
heb je zicht op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
De cursus is bedoeld voor ervaren taalcoördinatoren die behoefte hebben om hun taalkennis te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.
De verdieping bestaat uit vijf bijeenkomsten, met de volgende onderwerpen:
• stellen: beter stelonderwijs, betere schrijfopdrachten en betere evaluatie
• mondelinge taal: voldoende en effectief tijd besteden aan mondelinge vaardigheden,
ook in relatie tot andere vakken
• spelling: vakdidactiek
• begrijpend lezen en luisteren: stimuleren van actief lezen
• data, planning en effectief lesgeven

‘Goede cursusinhoud, met name het taalbeleidsplan.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie
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P0402
5 bijeenkomsten
Leerkrachten die de basiscursus Taalcoördinator hebben gevolgd of ervaren zijn
18 SBU

Aan de slag met woordenschat
In deze praktische cursus ga je aan de hand van de meest recente inzichten aan de slag met
woordenschatonderwijs. We behandelen de Viertakt van Verhallen en gaan in op de zienswijze van Marzano. Aan bod komt hoe je het best woorden kunt aanleren, maar ook hoe je
woordkennis bij kinderen kunt verbreden én verdiepen en hoe je een woordenschatcultuur
kunt bewerkstelligen in je klas en op school.

Resultaat
• Je kent het belang van een goede woordenschat, weet hoe woordenschat verworven
wordt en wat daarbij belangrijk is.
• Je weet hoe je goed woordenschatonderwijs kunt inrichten.
• Je kunt een onderbouwde keuze maken bij het selecteren van aan te bieden woorden.
• Je kunt woordenschatonderwijs ontwerpen aan de hand van de Viertakt.
• Je bent bekend met de aanpak van Marzano.
• Je beschikt over een ruim arsenaal aan gevarieerde en activerende werkvormen.

Klik hier
voor meer
informatie

P0405
2 bijeenkomsten

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch
kader.’
— Reactie cursist

Leerkrachten, logopedisten, intern begeleiders, taalcoördinatoren
34 SBU

Doelgericht werken aan begrijpend luisteren voor 3-7 jarigen
Deze cursus omvat twee bijeenkomsten over het doelgericht stimuleren van begrijpend
luisteren bij kinderen van 3-7 jaar. Op deze leeftijd is interactief voorlezen een krachtig
middel voor taalstimulering en woordenschatuitbreiding.
Begrijpend luisteren is een proces waarbij kinderen actief luisteren en meedenken over
een voorgelezen verhaal of (informatieve) tekst. Kinderen geven hierbij betekenis aan een
verhaal of tekst. Als je gericht start met begrijpend luisteren in de onderbouw, zal dit de
opbrengsten van het begrijpend lezen ten goede komen. Het is dan ook onmisbaar binnen
de doorgaande lijn.
In deze cursus leer je hoe je jonge kinderen op een doelgerichte betekenisvolle wijze kennis
kunt laten maken met subvaardigheden (zoals verbanden leggen) de leesstrategieën en
actief luisteren. Daarnaast krijg je handreikingen hoe je de overgang van luisterplezier in
de onderbouw naar leesplezier en leesmotivatie in de bovenbouw kunt ondersteunen.

‘Zinvol, praktisch en goede voorloper op begrijpend lezen.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P1018
2 bijeenkomsten
Leerkrachten, intern begeleiders , taalcoördinatoren po en logopedisten
10 SBU

Leesbegrip: een brede aanpak
• Waarom blijven onze resultaten achter op het gebied van leesbegrip?
• Hoe kunnen we het leesbegrip van onze leerlingen doelgericht verbeteren?
De domeinen van leesbegrip
Jullie steken veel energie in begrijpend
lezen. Toch blijven de resultaten achter.
Herkenbaar? Begrijpen wat je leest is het
primaire doel van al het leesonderwijs.
Maar: begrijpend lezen is een zeer
complex proces. Naast het actief lezen
spelen ook andere kennis en vaardigheden
een rol bij het ontwikkelen van leesbegrip.
Technisch vlot en vloeiend kunnen lezen,
maar ook woordenschat en kennis van de
wereld zijn essentiële domeinen voor
leesbegrip. Vooral door voorlezen en veel

vrij lezen bouwen de kinderen dit bijna
ongemerkt op. Bovendien blijkt dat
opgelopen achterstanden in de eerste
leerjaren later moeilijk nog te herstellen
zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om
doelgericht te werken aan beginnende en
aanvankelijke geletterdheid.

heden die hiervoor nodig zijn. De verschillende leesdomeinen kun je zien als aparte
hoofdstukken, die pas in samenhang
leiden tot een goed boek. We helpen jullie
graag bij het in beeld brengen van de stand
van zaken op school of het begeleiden van
een leesverbetertraject.

Leesverbetertraject

Meer weten?

In het leesverbetertraject van de
CED-Groep neem je alle domeinen onder
de loep die van belang zijn voor leesbegrip. Daarbij ligt de focus op de vaardig-

Wil je het lezen op je school een boost
geven of heb je behoefte aan meer
informatie? Neem contact op met
po@cedgroep.nl.

19

Basiscursus Leesspecialist
Tijdens deze intensieve en dynamische cursus krijg je zicht op wat nodig is om in de hele
school het leesonderwijs te verbeteren. Het accent ligt daarbij op technisch lezen. Je rondt
de cursus af met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan voor de hele
school.
Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van voorbereidend, aanvankelijk en
gevorderd lezen. Je leert hoe je in deze drie fases van het leesleerproces goed kunt
aansluiten bij de specifieke behoeften van een zwakke, gemiddelde en talentvolle lezer.
Kennisoverdracht, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar
aanleiding van eigen video-opnames wisselen elkaar in deze cursus af.

‘Breed aanbod van onderwerpen binnen het lezen.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0501
9 bijeenkomsten
Leerkrachten po/so
200 SBU

Vervolgcursus Leesspecialist

Teach Like a Cham-

Herzie Dyslexie

Tijdens deze vervolgcursus volgen we de uitvoering van de
leesplannen uit de basiscursus. Hoe zijn de resultaten?
Worden de doelstellingen uit je leesplan behaald? Daarnaast
gaan we nader in op diverse onderwerpen zoals ‘verder met
leesproblemen en dyslexie’, ‘omgaan met ‘snelle’ leerlingen’
en ‘omgaan met ‘ik wil niet lezen leerlingen’.

In de behandeling van hardnekkige leesproblemen kan gedragstherapie een waardevolle rol spelen. In deze cursus leer je hoe je
de gedragstherapie inzet en organiseert. Uiteraard komt ook de
nodige leestechnische informatie voldoende aan bod.
Het Protocol Leesproblemen speelt in de cursus een ondersteunende rol.

Om het proces goed te kunnen ondersteunen, krijg je meer
informatie over veranderprocessen en het coachend begeleiden
van collega’s. Iedere cursusdag bestaat uit afwisselende werkvormen waarin kennisoverdracht, nieuwste ontwikkelingen,
praktijkervaringen, intervisie, oefening en boekpromotie elkaar
afwisselen.

Inhoud
• gedragstherapeutisch handelen bij leesproblemen
• opstellen handelingsplan vanuit gedragstherapeutisch
perspectief
• gedrag analyseren aan de hand van eigen videobeelden
• overdracht van de vaardigheden naar de dagelijkse situatie op
school
• zelfstandig handelingsplannen opstellen voor collega’s

P0508

Klik hier
voor meer
informatie

3 bijeenkomsten

Klik hier
voor meer
informatie

Leerkrachten die de basiscursus
Leesspecialist hebben gevolgd
20 SBU

P0407
5 bijeenkomsten
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers po
42 SBU

Leesmotivatie
Wil je dat je leerlingen weer gemotiveerd raken om te lezen? Wil je hun leesontwikkeling
stimuleren? In deze cursus leer je hoe je in de klas en op school kan werken aan het
bevorderen van leesmotivatie én leesontwikkeling. Je leert hoe je een samenhangend
leesbeleid kan vormgeven en een leescultuur kan bewerkstelligen, zodat leerlingen meer
plezier in lezen krijgen en beter tot diep lezen komen.

Resultaat
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie
20

P0507
3 bijeenkomsten
Leerkrachten bao
21 SBU

Je weet hoe je de leesmotivatie bij leerlingen kunt bevorderen
Je hebt kennis van motiverende werkvormen, projecten en campagnes
Je kunt leerlingen stimuleren in hun leesontwikkeling
Je kunt een samenhangend leesbeleid vormgeven
Je weet hoe je een leescultuur tot stand kunt brengen
Je kunt een leesplan opstellen voor schoolbrede leesbevordering

Zo help je
zwakke begrijpend lezers
“Met goede hulp en gerichte interventies is ook bij zwakke lezers
veel winst te halen!”
Kinderen met een achterstand op
begrijpend lezen hebben het moeilijk bij alle schoolvakken en bij het
functioneren in de maatschappij.
Astrid Kraal, senior onderzoeker
bij de CED-Groep en nauw
betrokken bij de ontwikkeling van
Nieuwsbegrip, promoveerde
onlangs aan Universiteit Leiden op
begrijpend lezen bij jonge kinderen
(in groep 4 en 5). Haar onderzoek
levert interessante aanknopingspunten voor het begrijpend leesonderwijs.
Om een tekst goed te begrijpen, moet een
lezer verbanden leggen tijdens het lezen:
verbandentussen zinnen, tussen
verschillende tekstdelen of tussen de
informatie in de tekst en de eigen voorkennis. Zwakke begrijpend lezers vinden
het heel moeilijk om verbanden te doorzien in een tekst, terwijl die juist cruciaal
zijn voor het begrijpen en onthouden.
Grootste struikelblokken zijn causale
verbanden en referentiële verbanden.
Een voorbeeld van dat laatste: ‘De kat zit
op de schutting. Hij kijkt in de tuin van de
buren.’ Astrid Kraal legtuit: “Voor zwakke
lezers is het vaak helemaal niet zo
duidelijk wie ‘hij’ is. Het is goed dat leerkrachten hier alert op zijn.”

Stel gerichte vragen
Met behulp van gerichte vragen kan de
leerkracht leerlingen stimuleren om
verschillende soorten verbanden te leggen
in de tekst. Het kan geen kwaad om
zwakke lezers daarbij een hint te geven.
Die hint mag in eerste instantie heel
globaal zijn (‘denk nog eens aan wat je net
gelezen hebt’). Als dat niet lukt, kun je
steeds specifieker worden in je aanwijzing
(‘kijk nog eens naar wat hier staat. Wat
heeft dat te maken met wat je net gelezen
hebt?’). Vergeet daarbij niet om ook regelmatig wat meer letterlijke vragen over de
tekst te stellen. Die zijn makkelijker te
beantwoorden en zorgen dus voor onmisbare succeservaringen.

Verschillende tekststructuren
Jonge lezers vinden informatieve teksten
moeilijker te begrijpen dan verhalende
teksten. Daarom is het extra belangrijk
om jonge kinderen óók informatieve
teksten aan te bieden. “Deze teksten
hebben een andere opbouw en structuur
dan verhalende teksten. Het helpt voor je
begrip als je enige kennis hebt over die
structuren. Als je jonge kinderen informatieve teksten voorleest - uiteraard
aansluitend bij hun belevingswereld –
raken ze daar onbewust en impliciet
bekend mee.”

Geef kapstokjes
Die informatieve teksten zijn ook goed
voor de woordenschat- en de algemene
ontwikkeling.
“Het helpt als je op jonge leeftijd al wat
kennis hebt opgedaan over allerlei onderwerpen. Als je bijvoorbeeld als kleuter al
verhalen hebt gehoord over de Romeinen
helpt dat als dat onderwerp in de hogere
groepen behandeld wordt. Je hebt dan een
‘kapstokje’ om dingen aan op te hangen,
je kunt nieuwe informatie koppelen aan
wat je al weet.”

anderen juist enorm afdwaalden.
“De hardopdenkmethodiek is ook bruikbaar in het onderwijs, bijvoorbeeld tijdens
de rt. Als je een kind hardop laat denken
over de tekst en over de vragen die je
stelt, krijg je goed inzicht in zijn denkproces. Daar kun je je interventies op
afstemmen.”

Veel winst te halen!
“Begrijpend lezen is een van de belangrijkste en ook moeilijkste vakken op
school”, besluit Astrid. “Dat komt omdat
er veel vaardigheden bij komen kijken,
zowel taalvaardigheden als cognitieve
vaardigheden. Zwakke lezers hebben vaak
een combinatie van problemen, bijvoorbeeld een beperkte werkgeheugencapaciteit en een beperkte woordenschat.
Toch is er met goede hulp en gerichte
interventies ook bij zwakke lezers heel
veel winst te halen!”

Een praktische brochure met highlights
uit Astrids proefschrift.
Zie www.cedgroep.nl/brochure
En kijk op CED-Groep
www.cedgroep.nl/begrijpendlezen

Denk hardop
Hardopdenkonderzoek heeft Astrid veel
inzicht gegeven in wat er misgaat in de
hoofden van jonge zwakke begrijpend
lezers. Zij zag dat sommige kinderen heel
dicht bij de letterlijke tekst bleven, terwijl
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Ambitieus onderwijsconcept
haalt meer uit ieder kind
Tekst: Connie van der Zel

Goud Onderwijs is een ambitieus
onderwijsconcept met als doel: het
bieden van voortreffelijk onderwijs
aan kinderen met een grote
prestatiekloof, waardoor deze het
beste uit zichzelf kunnen halen. Het
concept is geïnspireerd op de
Amerikaanse aanpak Uncommon
Schools, waarmee met veel succes
aan gelijke kansen voor kinderen in
achterstandswijken wordt gewerkt.
De CED-Groep heeft deze aanpak
vanuit de samenwerking met
Amerika vertaald en verder
ontwikkeld voor toepassing in de
Nederlandse onderwijspraktijk.
In een integrale aanpak komen meerdere
beproefde onderwijstechnieken- en
concepten van de CED-Groep samen,
zoals Teach Like a Champion, Lead Like
a Champion en Opbrengstgericht
werken in 4D. Goud Onderwijs wordt
schoolbreed ingezet om de drie factoren
die leiden tot succes optimaal tot hun
recht te laten komen.
Die factoren zijn:
• Andere organisatie binnen de school,
met als belangrijkste elementen:
leraren worden intensief begeleid en
ontzorgd, het directieteam bestaat
uit een inhoudelijk leider en een
operationeel leider en er komt een
nieuwe functie: leerlingdecaan.
Deze zorgt voor de koppeling tussen
onderwijs en zorg.
• Keuzes in curriculum: de focus ligt op
de basisvaardigheden taal, rekenen en
lezen én op persoonsontwikkeling en
burgerschap.
• Gedragscultuur: er is een duidelijk
programma voor de wijze waarop
iedereen in de school met elkaar
omgaat.

Rotterdams Goud
In augustus is de CED-Groep samen met
drie Rotterdamse schoolbesturen onder
de naam Rotterdams Goud begonnen met
de implementatie van Goud Onderwijs.
Een van de deelnemende scholen is de
Juliana van Stolbergschool. Directeur Jan
Jacob Luijendijk licht toe: “Wij waren als
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team al langer bezig met de vraag: hoe
kunnen wij nog meer uit onze leerlingen
halen dan tot nu toe lukt? We hebben al
verschillende trainingen gevolgd en zijn
ook al bezig om ons onderwijs anders aan
te pakken. We leggen bijvoorbeeld minder
nadruk op cijfers en meer op groei en
eigen verantwoordelijkheid. Maar we
zochten naar een breder kader om onze
ambitie vorm te geven. Ik kwam in aanraking met Goud Onderwijs via een
presentatie van de CED-Groep en dacht
meteen: dit zou wel eens dé volgende stap
voor mijn school kunnen zijn.

gang. En wat we natuurlijk ook al doen,
maar nu meer bewust, is het vieren van
successen met de leerlingen. In januari
2021 begint de school met de implementatie op groepsniveau. “Zo rolt de aanpak
als een olievlek uit over de hele school.
Goud Onderwijs vraagt een andere
organisatie binnen de school; de rollen
veranderen. De school is bezig om
verandering te brengen in de structuur.
Zo zal er een nieuw soort schoolleiding
ontstaan die bestaat uit de inhoudelijk
leider, organisatorisch leider en een
leerlingdecaan.”

“Een kans voor onze leerlingen
om meer te bereiken dan ze
ooit zelf hadden gedacht.”

Ambitieus einddoel

“Vieren van successen met de leerlingen is heel stimulerend”
“Vanaf dit schooljaar werkt onze school in
stappen aan de implementatie van Goud
Onderwijs. De eerste helft van dit jaar
werken we aan de voorbereiding met het
team. Een dagdeel per week worden we
begeleid door een onderwijsadviseur van
de CED-Groep. Zij zorgt voor inhoudelijke
studiedagen en voor de benodigde
trainingen. Elementen uit wat we tot nu
toe geleerd hebben, nemen we meteen
mee in de hele school. Een eenvoudig
voorbeeld is het gedrag in de gangen,
waarin we nu één lijn trekken. We merken
dat dit positief werkt op de sfeer in de

Jan Jacob legt de lat hoog. “Mijn einddoel:
door deze inzet weten we onze leerlingen
zo te stimuleren dat ze ook daadwerkelijk
meer uit zichzelf halen. Ik ga ervoor dat
binnen vijf jaar driekwart van de leerlingen op VMBO-TL of hoger uitstroomt.
Dat is ambitieus. Maar ik stel hoge eisen
aan mijn team, zij stellen hoge eisen aan
hun leerlingen; dan moet ik zelf ook hoog
insteken. Vraag ik niet te veel van ze?
Leerlingen moeten toch ook gewoon kind
kunnen zijn? Dan zeg ik: het is onze taak
om kinderen te laten zien hoe leuk leren
kan zijn.”

Meer weten?
Contact: Wendy Koopmans,
w.koopmans@cedgroep.nl
Meer informatie: cedgroep.nl → thema’s
→ kansengelijkheid

Werken met Nieuwsbegrip
Bij Nieuwsbegrip wordt de actualiteit als kapstok gebruikt voor leuke, aansprekende
teksten. In Nieuwsbegrip staat het actief lezen van de leerlingen centraal. De focus in de
basislessen ligt op de inhoud van de tekst (leesdoel), maar de leerlingen leren ook hoe ze
een betere lezer kunnen worden (lesdoel).

Inhoud
•
•
•
•

goed begrijpend leesonderwijs: didactiek en werkvormen
aansluiting van Nieuwsbegrip op de referentieniveaus
Nieuwsbegrip Brons, Zilver en Goud: haal alles eruit wat erin zit
differentiëren met Nieuwsbegrip

‘Aan te raden aan iedereen die met NB werkt, of gaat werken.
Geeft verheldering en duidelijkheid over het gebruik en de
mogelijkheden.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0503
1 bijeenkomst
Leerkrachten
3 SBU

Nieuwsbegrip Omgaan met verschillen in de groep
Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig
zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe benut je deze
mogelijkheid om te differentiëren optimaal? Hoe zorg je dat alle leerlingen actief lezen?
Hoe zet je de kernvragen en hulpvragen in? Je leert het in deze cursus.

Inhoud
Tijdens deze cursusbijeenkomst leer je hoe je op basis van toetsresultaten het juiste niveau
aan een leerling toewijst. Je krijgt concrete handvatten om in jouw groep met niveaugroepen te werken. Zo werken alle leerlingen, ook de betere lezers, op het niveau dat bij
hen past en hen uitdaagt.

Resultaat o.a.

Klik hier
voor meer
informatie

P0505

• Je kent de verschillende niveaus binnen Nieuwsbegrip en weet waarop deze zijn
gebaseerd.
• Je bent bekend met de differentiatiemogelijkheden binnen Nieuwsbegrip.
• Je weet hoe je kunt differentiëren in instructie, begeleiding, materiaalaanbod en tijd.
• Je weet hoe je rolwisselend lezen kunt inzetten door middel van vier verschillende
aanpakken.

1 bijeenkomst
Leerkrachten bao
3 SBU

Nieuwsbegrip De leerkracht als rolmodel
Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je
neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een
zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de
lessen van Nieuwsbegrip.
Maar hoe kun je effectief modelen? Hoe zet je hierbij de Powerpoint Actief lezen van
Nieuwsbegrip in? En welke rol kunnen ‘expertleerlingen’ spelen? Je leert het in deze
cursus.

Inhoud
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

Denkstappen en strategieën voor begrijpend lezen
Modeling als didactisch concept bij begrijpend lezen
Inzet van de Powerpoint Actief lezen om het modelen visueel te ondersteunen
Rolwisselend lezen
Inzet sleutelvragen en hulpvragen

P0506
1 bijeenkomst
Leerkrachten bao
3 SBU
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Werken met Nieuwsbegrip op individuele basis

Teach Like a Champion

Wil je alle ins en outs van Nieuwsbegrip leren kennen zodat je zo veel mogelijk uit het
programma kunt halen bij de individuele begeleiding? In deze cursus ervaar je zelf hoe
Nieuwsbegrip werkt en wat de voordelen ervan zijn. Hoe zet je de hulpvragen en sleutelvragen in en leer je leerlingen hoe ze een betere lezer kunnen worden?
Met het programma Nieuwsbegrip werk je met verschillende tekstniveaus en verschillende
instructiemogelijkheden. Veel logopedisten en remedial teachers werken met Nieuwsbegrip
bij de individuele begeleiding van leerlingen en studenten.

Inhoud
•
•
•
•

goed begrijpend leesonderwijs: didactiek en werkvormen
aansluiting van Nieuwsbegrip op de referentieniveaus
Nieuwsbegrip Brons en Zilver en Goud: haal alles eruit wat erin zit
differentiëren met Nieuwsbegrip

‘Voor logopedisten die op school werken bijna een ‘must`.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0509
1 bijeenkomst
Leerkrachten po
3 SBU

Werken met Nieuwsbegrip en woordenschat

Teach Like a Champion

Het uitbreiden van de woordenschat is heel belangrijk voor het schoolsucces van je
leerlingen. Met Nieuwsbegrip werken leerlingen daar intensief aan. Je leerlingen oefenen
de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. Maar hoe kun je
Nieuwsbegrip zo goed mogelijk inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen
van woordbetekenissen?

Inhoud
Onder andere de volgende vragen komen aan bod:
• Hoe combineer ik leesbegrip en woordenschat?
• Hoe kan ik de semantiserings- en consolideringssuggesties inzetten?
• Hoe toets ik en hoe vaak?

‘Fijn, zo’n duidelijke opbouw in het aanleren van woordenschat.
Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0504
1 bijeenkomst
Leerkrachten po
3 SBU

Denkstimulerende Gespreksmethodiek

Teach Like a Champion

Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met
kinderen. Hoe kun je kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Dat kan met
uitdagende denkgesprekken. Deze cursus is geschikt voor logopedisten, Intern begeleiders
en taalcoördinatoren die kinderen willen stimuleren tot nadenken en oplossen van
problemen. Dat kan met de cursus Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). DGM
richt zich op je eigen vaardigheden en op denkroutines, waarbij het stimuleren van de
taaldenkvaardigheden van kinderen centraal staat.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek van
Marion Blank. De cursus gaat uit van het taaldenkgesprek en sluit aan bij de 21e eeuwse
vaardigheden. Je gaat je in 3 dagen verdiepen in DGM. Daarbij wisselen informatie, praktijkvoorbeelden, oefening, praktijkopdrachten en reflectie elkaar af. Je verdiept je in de pijlers
van het taaldenkgesprek, de taaldenkontwikkeling en de taaldenkvaardigheden; bijvoorbeeld
oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken
van oplossingen.

Klik hier
voor meer
informatie
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K0403
3 bijeenkomsten
Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren
38 SBU

Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs?

Teach Like a Champion

Voldoen de spellingresultaten op school niet aan jullie verwachtingen of ben je op zoek naar
handvatten om je spellinglessen nog effectiever te maken? In deze cursus ga je, duidelijk
onderbouwd vanuit de theorie, praktisch aan de slag met het aanpakken van het spellingonderwijs. Daarbij is aandacht voor alle aspecten van een spellingles, opbrengstgericht
werken, differentiatie en werkwoordspelling.

Aan het eind van de cursus heb je een plan van aanpak voor het verbeteren van het
spellingonderwijs in jouw groep of op jouw school.

‘Gelijk na de eerste les ben ik aan de slag gegaan met jullie manier.
Dit heeft tot geweldige resultaten geleid!’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0404
3 bijeenkomsten
Leerkrachten bao
18 SBU

Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs?

Teach Like a Champion

Je huidige methode voor aanvankelijk technisch lezen biedt een schat aan lessen en
aanwijzingen die nuttig zijn om het leesonderwijs in groep 3 vorm te geven. Toch bereiken
te veel leerlingen aan het einde van groep 3 (in het speciaal basisonderwijs het einde van
groep 4) het AVI E3-niveau niet.
Goede signalering, interventies en instructie in een verrijkende leesomgeving zijn van
cruciaal belang voor een goede leesstart in groep 3. In deze cursus krijg je handvatten voor
beter leesonderwijs in groep 3. Je ontwikkelt kennis en praktische (instructie)vaardigheden,
waarmee je op de passende momenten in het jaar maximaal rendement uit je methode
haalt. We besteden specifiek aandacht aan risicolezers en betere lezers. Ook is er
gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Inhoud
De cursus bestaat uit een startbijeenkomst en vervolgens uit vier ondersteuningsbijeenkomsten die zijn gekoppeld aan de toetsmomenten.

Klik hier
voor meer
informatie

P0502
5 bijeenkomsten

‘Deze cursus heeft zeker aan de doelstellingen en mijn verwachtingen
voldaan!’
— Reactie cursist

Leerkrachten, intern begeleiders en bouwcoördinatoren van groep 3 po
22 SBU

Denkkracht, taaldenkgesprekken met leerlingen

Teach Like a Champion

Hoe kun je de taaldenkontwikkeling van jouw leerlingen stimuleren? Hoe kun je leerlingen
op weg helpen om ze creatieve en kritische denkers te laten zijn? Dat kan met uitdagende
taaldenkgesprekken. Dat bereik je met de cursus Denkkracht! Denkkracht richt zich op
leerkrachtvaardigheden en op denkroutines, waarbij het stimuleren van de taaldenkvaardigheid van de leerlingen centraal staat.

Resultaat
• Je bent je meer bewust van wat een denkstimulerende houding in de onderwijspraktijk
betekent en hoe je deze kunt toepassen.
• Je kunt taaldenkgesprekken organiseren en uitvoeren.
• Je maakt een plan hoe Denkkracht (nog beter) ingezet kan worden in de onderwijspraktijk.
• Je maakt kennis met enkele denkroutines.

'Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.'
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0403
3 bijeenkomsten
Leerkrachten bao
20 SBU
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Rekenen
Rekenen is een zeer belangrijk schoolvak
en een belangrijke basisvaardigheid in het
leven. Er is heel wat nodig om ervoor te
zorgen dat leerlingen aan het eind van de
basisschool op niveau kunnen rekenen.
Essentieel zijn een gedegen rekenbeleid
en een bewezen effectieve rekendidactiek
in alle groepen. Maar denk ook aan een
passend aanbod voor zwakke én sterke
rekenaars, doorgaande leerlijnen en
rekenspecialisme in het team. Bekijk de
volgende mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen op het gebied van rekenen.

Sterke rekenaars

Teach Like a Champion

Sterke rekenaars krijgen in het onderwijs te weinig aandacht en presenteren lager dan in
omliggende landen, zo blijkt uit onderzoek. Sterke rekenaars hebben specifieke onderwijsbehoeften die qua instructie, feedback en verwerkingsmaterialen verder gaan dan plustaken
aangereikt krijgen. Hoe kun je je onderwijs het beste inrichten en aan de behoeften van deze
leerlingen tegemoetkomen?
In deze cursus leer je alles over de begeleiding van sterke rekenaars en krijg je veel
praktische tips die je de volgende dag al kunt inzetten.

Resultaat
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

Je herkent de sterke rekenaars in je groep en op school.
Je kent de verschillende onderwijsbehoeften van elke type sterke rekenaar.
Je weet hoe je tijdens de instructie hogere denkvragen en plusdoelen kan stellen.
Je weet welk verwerkingsmateriaal je kunt gebruiken.
Je weet hoe je de sterke rekenaars meer eigenaarschap kan geven.

P0605
3 bijeenkomsten
Leerkrachten po
15 SBU

Automatiseren is te leren
De basis van rekenen zijn: Getalbegrip t/m 20 en 100, automatisering van het optellen en
aftrekken tot 20 en 100 en tafels van vermenigvuldiging. Toch komt het vaak voor dat
leerkrachten in groep 5 of hoger niet verder kunnen, omdat deze rekenvaardigheden bij
leerlingen niet ver genoeg geautomatiseerd zijn.
Hoe kan je voorkomen dat leerlingen uitvallen op automatiseren en/of memoriseren?
Hoe zorg je ervoor dat je op tijd en voldoende aandacht besteedt aan remediëren? In vier
bijeenkomsten krijg je de theorie en de praktische aanpak, waarmee ook de zwakke
rekenaars geautomatiseerd leren rekenen.

Inhoud
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie
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P0603

leerlijnen Getalbegrip en Bewerkingen
drempelmodel Rekenen
ERWD rekenmodellen
inzicht in het niveau van automatiseren en een plan van aanpak volgens de werkwijze 4D:
Data-Duiden-Doelen-Doen
• preventief en remediërend werken bij automatiseren/remediëren
• werkvormen en materialen voor het automatiseren

4 bijeenkomsten
Leerkrachten groep 3 t/m 5, remedial teachers en intern begeleiders po
26 SBU

De Rekenspecialist
Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekenspecialist? Met deze cursus leg je een
gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je krijgt inzicht in wat er
nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen niet alleen
rekenonderwerpen aan bod, maar bijvoorbeeld ook coachings- en gesprekstechnieken. Je
rondt de cursus af met het schrijven van een rekenbeleidsplan, dat je gelijk op je school in
kunt zetten!

Resultaat o.a.
•
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

Je kent en herkent de kenmerken van goed rekenonderwijs.
Je kunt een analyse maken van het rekenonderwijs op je school en hierop beleid baseren.
Je kunt het team coachen om beter rekenonderwijs te realiseren.
Je hebt kennis van het Protocol ERWD en de ERWD-modellen
Je hebt kennis van de rekenleerlijnen en oplossingsstrategieën.
Je weet wat van belang is voor het automatiseren/memoriseren.
Je weet wat van belang is voor het oplossen van contextopgaven.

'Ik heb een andere kijk gekregen op rekenen; veel kennis opgedaan.'

P0601

— Reactie cursist

9 bijeenkomsten
Leerkrachten, intern begeleiders
100 SBU

Terugkomdag rekenspecialisten
De meeste rekenspecialisten gaan na het ontvangen van het certificaat snel aan de slag om
het rekenbeleidsplan handen en voeten te geven, leerkrachten bij het rekenonderwijs te
onder-steunen en het rekenonderwijs op school te verbeteren. Zoals bij alle vernieuwingen
en veranderingen kan dit tot mooie successen leiden, maar ongetwijfeld kom je ook de
nodige drempels en obstakels tegen.
Op die momenten is het fijn om met collega’s ervaringen te kunnen delen. Daarom
organiseren we één keer per jaar een terugkomdag voor rekenspecialisten. Het is een dag
om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en een actueel rekenthema bij de kop te
nemen.

P0606

Klik hier
voor meer
informatie

1 bijeenkomst
Leerkrachten po
7 SBU

Zwakke rekenaars

Teach Like a Champion

Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Ze hebben
specifieke onderwijsbehoeften die qua instructie, feedback en verwerkingsmateriaal verder
gaan dan een 1 ster-taak.
Deze cursus leert je om het rekenonderwijs af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.
Om hen goed te begeleiden zijn op schoolniveau duidelijke afspraken nodig. Deze cursus biedt
hiervoor praktische handreikingen. Het landelijk protocol Ernstige Rekenproblemen en
Dyscalculie (ERWD) wordt gebruikt als een leidraad om deze leerlingen te begeleiden.

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

P0604
3 bijeenkomsten

huidige theorieën over dyscalculie en ernstige rekenproblemen
definiëren en afbakenen van ernstige rekenproblemen en dyscalculie
samenhang tussen dyscalculie en sociaal-emotionele problemen
kind-kenmerken van zwakke rekenaars
signaleren en diagnosticeren van rekenproblemen
remediëren van rekenproblemen

‘Een zeer verrijkende cursus, ik heb veel kennis opgedaan.’
— Reactie cursist

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers po/so
15 SBU
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Sociale competentie
en burgerschap
Teamspirit vereist! Wil je je sociale
vaardigheden en burgerschapscompetenties ontwikkelen en een veilig en prettig
schoolklimaat creëren? Ga er dan met het
hele team mee aan de slag. Want alleen
dan werkt het. Ook dit jaar kan je bij ons
terecht voor een gevarieerd samengesteld
aanbod van cursussen en trainingen.
Hiermee verbreed en verdiep je je kennis
en ontwikkel je je vaardigheden verder.

In vertrouwde handen
In deze cursus krijg je een basistraining tot intern contactpersoon machtsmisbruik (icp) op
scholen, ook wel bekend als interne vertrouwenspersoon. Je krijgt zicht op de onderdelen
van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden.
Tijdens alle bijeenkomsten is veel tijd ingeruimd voor het trainen van gesprekstechnieken
en het bespreken van casussen. Na deze training kun je gaan starten als intern contactpersoon machtsmisbruik.

Inhoud o.a.
• de taken van de intern contactpersoon (icp) en de relatie tot externe
vertrouwenspersoon, directie, klachtencommissie en bevoegde gezag
• de functie van externe vertrouwenspersoon (evp)
• de klachtenregeling en klachtenroutes
• wat een kind nodig heeft om vertrouwen te hebben in de icp
• omgaan met klachten en handelen in specifieke situaties
• proactieve en preventieve werkzaamheden van de icp

Klik hier
voor meer
informatie

3 bijeenkomsten

‘Een goed opgebouwd programma, waarin alles
stap voor stap helder werd.’

Leerkrachten po/so

— Reactie cursist

P0713

15 SBU

Grip op de groep
Een positieve groep, dat wil jij toch ook? De eerste weken na een zomervakantie zijn vaak
bepalend! Met deze cursus, waarvan één online module voor de start van het nieuwe
schooljaar gepland staat, krijg je de kennis en tools in handen om direct na de zomervakantie een goede start te maken met de groep.
In een positieve groep is het klassenklimaat veilig, waardoor leerlingen meer taakgericht
werken en beter presteren. Tijdens deze cursus krijg je concrete tips, materialen en
aanpakken die zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Het boekje Grip op de
groep (JSW boek 36) vormt de leidraad van de cursus.

‘De positieve benadering van de groep vind ik een eyeopener. Zo wordt
je geen mopperjuf en voelen de kinderen aan het eind van de dag dat
het een goede schooldag was.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie
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P0705
4 bijeenkomsten
Leerkrachten en intern begeleiders po
18 SBU

De Vreedzame School:
pedagogiek van de hoop
Argumenteren en onderling respect beginnen op school
Obs Overvecht, een Utrechtse
school met een diverse populatie,
was 21 jaar geleden de allereerste
vreedzame school. “We wilden
kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor
anderen en hen opvoeden om goed
te kunnen deelnemen aan de
maatschappij”, vertelt directeur
Marije Wassenaar. Haar school
werkte mee aan de pas voltooide
vierde versie van vreedzaam,
waarin extra nadruk ligt op kritisch
denken en sociale veiligheid.

“Onze school is een democratische oefenplaats”, zegt Wassenaar. “Kinderen
nemen samen beslissingen. We laten hen
nadenken over dingen die leven in de
school en daarbuiten. Ze leren dat je een
mening kunt hebben en dat het belangrijk
is dat je daar argumenten voor hebt.”
Het mooie van De Vreedzame School, vindt
zij, is dat alle betrokkenen samen één taal
spreken. “Dat doen we in alle klassen,
op het plein en zelfs in de wijk.” Mede
doordat alle vier locaties werken met één
visie en één aanpak, straalt de school
anno 2020 rust en structuur uit. In het
team heerst eenheid; de kinderen leren
om samen beslissingen te nemen en
helpen als mediatoren om conflicten op
te lossen.

Kritisch denken
Op dit moment verscherpen de maatschappelijke verhoudingen. Er is kansenongelijkheid en de sociale media hebben
grote invloed op de publieke opinie en
onderlinge verhoudingen. Daarom geeft
het nieuwe curriculum van De Vreedzame
School extra aandacht aan kritisch denken
en sociale veiligheid. Obs Overvecht was
pilotschool bij deze vernieuwing. In de
bovenbouw zijn nieuwe lessen
uitgeprobeerd: kritisch denken en
filosoferen over identiteit en diversiteit.

Zo dachten kinderen samen na over de
vraag ‘hoe hoor je te leven?’ en over de
vrijheid van meningsuiting.

Het gesprek aangaan
Filosoferen en debatteren hebben
inmiddels een belangrijke rol in het basisprogramma van vreedzaam. Wassenaar:
“Daarmee wordt het werken aan burgerschap beter geïntegreerd in de lessen en
de hele school.” Dat geeft houvast, ook
wanneer er in de wereld iets ingrijpends
gebeurt. De Vreedzaam-lessen leren
kinderen om allerlei standpunten,
inclusief die van henzelf, kritisch te
toetsen. Wassenaar: “Wij hebben een
belangrijke opvoedende rol; we willen
onze democratie voorleven op school.
Als leerkracht kun je grote zaken, maar
ook kleine voorvallen gebruiken om het
gesprek aan te gaan. Dat zijn belangrijke
leermomenten. Zo leren kinderen om
zaken van meer kanten te bekijken en
verschillende meningen te respecteren.
Ook op zo’n moment helpt het dat je
samen één taal spreekt .”
Oefenen met democratie De consequente
taal en benadering zorgen voor
verbinding, zegt Mirjam van der Ven,
landelijk programmaleider van De Vreedzame School. “En dankzij die verbinding

kun je dingen die gebeuren bespreekbaar
maken.” Zo raken kinderen al doende
vertrouwd met twee belangrijke principes
uit de Grondwet: iedereen heeft recht op
een gelijke behandeling en op vrijheid van
meningsuiting. “Het is dus belangrijk dat
we pedagogische inspanningen leveren
om democratie ook met de jonge
generatie uit te vinden en vorm te geven.
Zodat onze kinderen en jongeren, als
volwassenen van de toekomst, met elkaar
en de samenleving verder willen.” Van der
Ven: “Ook in polariserende tijden is dit de
pedagogiek van de hoop. Als je bereikt dat
kinderen door de hele school heen het
gevoel hebben dat ze een stem hebben,
geef je hen het vertrouwen dat ze mee
kunnen doen in onze democratische
samenleving.”

Verder lezen over het verhaal van
Obs Overvecht?
Wil je je verder verdiepen in burgerschap
en de aankomende wet, download dan
gratis het e-book over burgerschapsvorming via cedgroep.nl/burgerschap.
Direct contact:
devreedzameschool@cedgroep.nl
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De Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten
Ben je een nieuwe leerkracht op een vreedzame school? In twee cursusbijeenkomsten
raak je vertrouwd met het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van
De Vreedzame School.

Resultaat
• Je kent de achtergronden, uitgangspunten, doelen en opbouw van het programma
De Vreedzame School.
• Je kent de lesblokken van het programma en de doelen ervan. Je kunt deze in je eigen
groep inzetten.
• Je kunt de kenmerkende principes van De Vreedzame School inzetten (o.a. opstekers en
afbrekers, het stappenplan voor conflicten en de emotiethermometer).
• Je hebt kennis van de manier waarop afspraken geborgd kunnen worden in het
programma van de school.

‘Ik heb goed inzicht gekregen in de doelstelling van De Vreedzame
School. Het waren twee superdagen, jammer dat het afgelopen is.’
Klik hier
voor meer
informatie

— Reactie cursist

P0708
2 bijeenkomsten

Nieuwe leerkrachten op vreedzame scholen
6 SBU

Sociale veiligheid op De Vreedzame School
Sinds augustus 2015 is iedere basisschool bij wet verplicht sociaal veiligheidsbeleid te
voeren en een coördinator aan te stellen die dit beleid coördineert en als aanspreekpunt
dient in het kader van pesten. Ook ben je verplicht jaarlijks de veiligheid op jouw school te
monitoren.
De CED-Groep ontwikkelde als handvat hiervoor een praktische map bij het programma
De Vreedzame School. Met deze map bieden we je een extra handreiking om de sociale
veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij
pestincidenten, en wel op een manier die past bij de principes van De Vreedzame School.

Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst van drie uur, geven we een overzicht van de belangrijkste acties
die je binnen De Vreedzame School kunt ondernemen om een goed veiligheidsbeleid te
voeren. Deze informatie heb je nodig om een analyse te kunnen maken van je eigen
veiligheidsbeleid: Welke aspecten van dit beleid zijn al in voldoende mate aanwezig op de
school en op welke gebieden moet er nog actie ondernomen worden? Vervolgens kun je je
eigen veiligheidsplan opstellen voor jouw vreedzame school.

Klik hier
voor meer
informatie

P0709
1 bijeenkomst
Directie van vreedzame scholen
3 SBU

Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften
Hoe je tegemoet wilt komen aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen, staat in je
groepsplan. Dat kinderen daar zélf heel waardevolle input voor kunnen leveren, is voor veel
leerkrachten en ib’ers een eyeopener.
Kinderen kunnen vertellen hoe ze aankijken tegen het werk dat ze doen, wat ze daarin
moeilijk vinden en hoe dat op te lossen is. Door het voeren van dit soort gesprekken betrek
je hen actief bij hun eigen ontwikkeling. De informatie die je van kinderen krijgt, is voor jou
als leerkracht heel waardevol. Het helpt je om gedrag te begrijpen en een effectieve aanpak
te bedenken. Door deze gesprekken voelen kinderen zich meer betrokken en
verantwoordelijk.

Inhoud
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie
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P0710
1 bijeenkomst
Leerkrachten po/so
3 SBU

gespreksvaardigheden, waarmee je het kind uitdaagt om actief mee te denken
opbouw van het kindgesprek
organisatie van kindgesprekken in de klas
opbrengst van het kindgesprek – voor leerling en leerkracht

Basiscursus Omgaan met rouw en verlies op school
Als leerkracht of intern begeleider kun je een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van
leerlingen in rouw. Wat daar allemaal bij komt kijken, komt in deze cursus aan bod. Je krijgt
naast theorie, praktische handvatten, werkvormen, inzicht in gedrag en is er ruimte voor het
bespreken van casussen.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

P0715
2 online bijeenkomsten
Leerkrachten en ib’ers po

Wat is verlies en wat is rouw volgens de nieuwste inzichten?
Hoe rouwen kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen?
Wat is de impact van verlies in het familiesysteem
Hoe ga je om met kinderen met een verlieservaring?
Wat kun je betekenen als leerkracht of intern begeleider?
Wanneer moet je je zorgen maken en verwijs je door?
Rouwprotocol als dynamisch document.
Hoe ondersteun en vul je elkaar aan als team binnen een school.
Werkvormen en handreikingen voor in de klas

‘Ik weet nu waar ik op kan letten bij kinderen en hoe ik kan
ondersteunen.’
— Reactie cursist

7 SBU

Omgaan met (pre)pubers
Kinderen van 10-14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun
houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om
te gaan. Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van
deze doelgroep en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we externaliserend
gedrag (oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en internaliserend gedrag (stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid). Hoe ga je met dit gedrag om? Je leert het in
deze cursus, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een
oplossingsgerichte visie.

Resultaat
• Je hebt inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van 10-14 jarigen.
• Je hebt kennis van de pedagogische vaardigheden die bij deze doelgroep passen.
• Je kunt je activiteitenaanbod, in samenspraak met de leerlingen, afstemmen op hun
behoeften en interesses.

‘Leuke afwisseling van filmpjes, boeken en opdrachten!’
Klik hier
voor meer
informatie

P0704

— Reactie cursist

4 bijeenkomsten
Leerkrachten bovenbouw bao
16 SBU

Meidenvenijn
Elke klas kent zo zijn rangorde: de populaire kinderen staan aan de top, de buitenbeentjes
bungelen onderaan. In de strijd om de macht hebben meisjes zo hun eigen wapens: klitten,
konkelen, buitensluiten, roddelen... live en digitaal. Kortom: meidenvenijn. Amerikaanse
deskundigen spreken van 'alternatieve agressie'. En terecht. Meidenvenijn is namelijk niet
zo onschuldig als vaak wordt gedacht.
In deze praktische tweedaagse training maak je kennis met meidenvenijnmodellen, met
5-sporen, met stroop en azijn. Je krijgt een zachtroze én hardroze aanpak van koninginnetjes,
hofdametjes en mikpunt-meisjes in je klas. We kijken niet alleen naar Queen&co, maar ook
naar Amoebes, Venijnige vriendinnetjes en de Dodelijke damesdriehoek. En niet te vergeten
naar de bijbehorende ouders.
Met de werkvormen en tips uit deze cursus kun je direct aan de slag in je eigen klas om het
groepsproces te beïnvloeden.

‘Duidelijke cursusopbouw. Rollenspel is altijd spannend, maar wel
verhelderend.’
Klik hier
voor meer
informatie

P0711
2 bijeenkomsten

— Reactie cursist

Leerkrachten
13 SBU
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Gedrag is een signaal
Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist
heel stil, opstandig en agressief, of ze hebben moeite om contact met anderen te maken.
Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien
welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt
in de klas.

Inhoud

Klik hier
voor meer
informatie

P0703
3 bijeenkomsten

In de cursus besteden we aandacht aan hoe je signalen van kinderen herkent. We bieden
hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook
bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens
in op concrete manieren om in de klas met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van
vier gedragsclusters:
• druk gedrag
• agressief gedrag
• teruggetrokken gedrag
• sociaal opvallend gedrag
Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel
voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD).

Leerkrachten
12 SBU

Basiscursus Gedragsspecialist
Ben jij leerkracht en wil je je specialiseren tot gedragsspecialist? Deze Basiscursus biedt
alle ingrediënten om als beginnend gedragsspecialist aan de slag te kunnen. Je leert om
opvallend gedrag te analyseren vanuit theorieën over leren, motivatie en de neuropsychologie.
De cursus geeft ook inzicht in groepsdynamica, het aanleren van sociaal gedrag, en het
werken aan een veilig klimaat binnen jouw school en groep. Naast het opdoen van
theoretische kennis, werk je tijdens de hele cursus ook aan praktische vaardigheden.
De nieuw geleerde stof pas je direct toe in de praktijk door middel van opdrachten die je
uitvoert op jouw eigen school. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals collega’s
coachen en adviseren, samenwerken met ouders, en gespreksvoering met kinderen.

‘De cursus heeft ons veel inspiratie opgeleverd voor het werken op
school. De cursusleiders werken echt vanuit de praktijk. Door hun
energieke aanpak hebben ze ons goed weten te motiveren.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0701
9 bijeenkomsten
Leerkrachten
200 SBU

Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal
Wanneer je gedrag als vak
benadert, zoals in het boek
Gedrag is een vak, werk je met
jouw leerlingen opbrengstgericht
aan gedrag. Ondanks dat je met het
grootste deel van jouw groep goed
aan de slag kunt, kan het zijn dat
er voor een aantal leerlingen
meer nodig is. Zij blijven opvallend
gedrag laten zien. Dit gedrag komt
ergens vandaan. Het is voor jou
als leerkracht een signaal. De leerling roept als het ware:'Ik heb jou
nodig!' Waarvoor precies, daar kun je met behulp van dit boek
achterkomen. Samen met de leerling zelf, zijn ouders en je collega's
ga je op zoek naar wat een leerling nodig heeft en wat jij op school
kunt bieden. Wanneer je weet welk signaal
onder het gedrag zit, kun je komen tot een
Klik hier
passende aanpak.
om te

bestellen
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Verdiepingstraject Gedragsspecialist

Teach Like a Cham-

Jij werkt op jouw school als gedragsspecialist. Je coacht
collega’s bij het komen tot een passende aanpak op gedrag in
hun groepen. En je hebt verschillende lijnen binnen het team
uitgezet. Soms loop je tegen lastige situaties aan. In dit
verdiepingstraject krijg je de mogelijkheid om te overleggen met
gedragsspecialisten van andere scholen en kun je jouw kennis
over gedrag nog verder verdiepen.

Elke bijeenkomst heeft twee onderdelen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op een inhoudelijk thema rondom gedrag.
De deelnemers dragen van tevoren zelf wensen en ideeën voor
de thema’s aan. Tijdens het tweede deel brengen deelnemers
zelf casussen in en is er ruimte voor overleg en uitwisseling.

P0702

Klik hier
voor meer
informatie

5 bijeenkomsten
Leerkrachten die de basiscursus
Gedragspecialist hebben gevolgd
15 SBU

Taakspel
Ben je te veel tijd kwijt aan het corrigeren van gedrag van kinderen?
Is het lastig om je groep aan het werk te krijgen en te houden?
Een prettig klassenklimaat
Een rustige klas en een fijne sfeer zijn
onmisbaar voor het leren. Klassenregels
zorgen ervoor dat leerlingen beter en
taakgericht kunnen werken, en ze helpen
bij het creëren van een prettige sfeer in je
klas. Je kunt de regels zelf opstellen,
maar je kunt het natuurlijk ook samen
met de kinderen doen. Dat werkt heel
goed, want door ze zelf te bedenken
voelen ze zich medeverantwoordelijk voor
het naleven ervan.

Verbeter de sfeer in je klas
met Taakspel
Wil jij gericht werken aan de sfeer en
werkhouding in jouw groep? Dan is
Taakspel een aanrader. Taakspel is een
bewerking van het succesvolle
Amerikaanse programma ‘The Good
Behaviour Game’. De CED-Groep maakte
het geschikt voor het Nederlandse onderwijs. Leerlingen spelen Taakspel in teams
tijdens de reguliere lessen of activiteiten,
waardoor het je geen extra tijd kost.
Tijdens het spel stimuleren de leerlingen
elkaar om zich aan de regels te houden

die met elkaar zijn afgesproken. In het
spel zijn allerlei mechanismen ingebouwd
die ervoor zorgen dat het écht werkt.
Leerlingen worden rustiger en vertonen
minder storend gedrag. Zij werken beter
en taakgerichter, de sfeer in de klas
verbetert merkbaar!

Bewezen effectief, ook als antipestprogramma
In Nederland en Vlaanderen zijn er
inmiddels duizenden leerkrachten die het
programma met succes gebruiken.

Teach
gr 3 t/m 8 Like a Cham-

Taakspel in de klas voor leerkrachten

Teach
Like
leerkrachten
gr 1 /a
2 Cham-

Na het volgen van deze blended cursus kan je in de groep op de
juiste manier werken met Taakspel en weet je hoe je gedrag
observeert en kan omgaan met regel overtredend gedrag.
Daarbij leren we je hoe je positieve controle uitoefent op de groep.

Gaat jouw school Taakspel Kleuters invoeren of ben je een
nieuwe leerkracht in groep 1/2? In deze cursus leer je hoe je
Taakspel Kleuters effectief inzet in je groep.

Inhoud

Na het volgen van de trainingen en het verkrijgen van consultaties in de klas ontvang de leerkracht een certificaat, wat het
recht geeft om Taakspel voor kleuters, zonder begeleiding, te
spelen in en volgende groep (1/2). Het certificaat is persoonsgebonden.

Taakspel invoeren kost één schooljaar en bestaat uit:
• Een blended training van 4 online modules en 3 fysieke
trainingsbijeenkomsten (sep-jan-april) door een onderwijsadviseur met Taakspellicenties
• 10 klassenconsultaties door onderwijsadviseur met Taakspellicenties of een interne Taakspelbegeleider met een certificaat.

Taakspel voor kleuters voor

Certificaat

‘Een cursus met veel variatie, in werkvormen
en aanbod.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0706
3 bijeenkomsten en 4 online modules
Leerkrachten en intern begeleiders
13 SBU (exclusief klassenconsultaties)

Klik hier
voor meer
informatie

P1006
3 bijeenkomsten
Leerkrachten groep 1-2
13 SBU (exclusief klassenconsultaties)

Interne Taakspel begeleider

Teach Like a Cham-

Wil je binnen de school Taakspel coördineren, borgen en consultatie bij nieuwe leerkrachten zelfstandig uitvoeren ? Met dit traject behaal je het certificaat waarmee zij zelf
de Taakspel klassenconsultaties kunnen uitvoeren.

Certificaat
Na het volgen van de training en consultaties in de klas ontvang de intern begeleider het
certificaat, wat het recht geeft om klassenconsultaties Taakspel in de school zelfstandig
uitvoeren. De interne Taakspelcoach krijgt ook de tools om Taakspel binnen de school te
coördineren en te borgen. Het certificaat is persoonsgebonden.

Extra informatie
De training bestaat uit een blended training van 4 online modules en 3 fysieke trainingsbijeenkomsten (sep-jan-april) door een onderwijsadviseur met Taakspellicenties.
Binnen de training krijgt de intern begeleider handreikingen m.b.t. het doen van de
consultaties, de coaching van de leerkrachten en de borging in de school.

Klik hier
voor meer
informatie

P0722
3 bijeenkomsten en 4 online modules
Leerkrachten en intern begeleiders
13 SBU (exlcusief klassenconsultaties)
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Persoonlijke
Leerkrachten ontwikkeling
Je wilt als leerkracht van betekenis zijn
voor kinderen en bijdragen aan hun
ontwikkeling. Dat wil de CED-Groep ook.
We helpen je daarom graag om sterk en
veerkrachtig in je werk te staan. Daarom
investeren we in de professionals die met
kinderen werken. In jou dus! Bekijk onze
mooie cursussen eens die kunnen
bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarmee investeer je in je groei, als
mens en als professional. Bekijk onze
cursussen maar eens, bijvoorbeeld op het
gebied van bevlogenheid, veerkracht,
mindfulness, het beheersen van werkdruk
en de communicatie met ouders.

Heldere communicatie

Teach Like a Champion

Komt het regelmatig voor dat je verbaasd of geïrriteerd bent over de reactie van anderen in
overlegsituaties? Denk je achteraf vaak: had ik maar dit of dat gezegd? Deze cursus is voor
mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is, in de spiegel durven te kijken en
verrast willen worden door wat ze ontdekken over communicatie en relaties.

Je ontdekt: heldere communicatie begint bij jezelf. Uitgangspunt zijn twee principes:
• communicatie: we communiceren de hele dag en we brengen onszelf mee als
gereedschap. Onze kwaliteiten worden optimaal benut als we onszelf prettig voelen en
stevig in onze schoenen staan.
• balans: ook als de werkdruk hoog is, er tijdgebrek is of als collega’s niet lekker
samenwerken, kun je een balans vinden. In de workshop gaan we uit van ‘wat nu
eenmaal zo is’; je krijgt handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan.

‘Deze cursus heeft zeker meerwaarde voor mij.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P0805
2 bijeenkomsten
Leerkrachten
14 SBU

Veerkracht en verbinding

Teach Like a Champion

Jij wil het verschil maken, in je werk en in je dagelijks leven. Een mooie en soms
veeleisende ambitie, want er gebeuren nu eenmaal dingen waarop je niet altijd invloed hebt.
In deze online training ga je op zoek naar jouw veerkracht en de verbinding met jezelf.
Hoe ga jij van nature om met situaties waarop je geen invloed hebt? En hoe kun je dit
effectiever doen - zowel in je werk, als in het dagelijks leven? In deze training word je
bewust van de bril waardoor jij kijkt naar jezelf, naar anderen en naar situaties. Je leert
meer over de denkprocessen die hierbij een rol spelen en over de vaardigheden om hier op
een relaxte manier mee om te gaan en de regie te houden over jouw eigen koers. Het is een
training vol ervaringsgerichte oefeningen, inzichten en humor.
Deze training vindt geheel online plaats. Tijdens drie online bijeenkomsten (in Teams) van
een hele dag ga je aan de slag met ervaringsgerichte opdrachten. Tussen de bijeenkomsten
door oefen je hiermee in concrete situaties op je werk en andere momenten in je dagelijks
leven. Twee maanden na de training is er een terugkommiddag.

Klik hier
voor meer
informatie
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P0811
4 bijeenkomsten
Leerkrachten
31 SBU

Kleuters
Kleuters gaan op alle vlakken met
sprongen vooruit als je ze op de juiste
manier stimuleert. Dat vraagt wel wat van
je. Het is voor jou als onderbouwleerkracht dan ook een mooie uitdaging om
dit voor elkaar te krijgen. Daar sta je
natuurlijk niet alleen voor. De CED-Groep
helpt je graag. Met cursussen die
afgestemd zijn op jouw dagelijkse praktijk
in groep 1 en 2 haal je het beste uit je
leerlingen én uit jezelf. Alle cursussen
sluiten aan op de manier waarop kleuters
spelenderwijs leren.

Kleutersprongen 2.0
Onderwijs aan kleuters is een vak apart, lesgeven in groep 1-2 vraagt specifieke kennis en vaardigheden.
Het is dus niet meer dan logisch dat leerkrachten in die groepen dan ook speciale aandacht verdienen.
De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten één van de belangrijkste speerpunten in het
onderwijs: haal eruit wat erin zit door het onderwijsproces te optimaliseren, zónder aan kinderen te trekken.
De inspectie vraagt scholen te laten zien hoe zij óók in de groepen 1 en 2 werken aan het behalen van
optimale opbrengsten. Dat vraagt om een duidelijke visie en concretisering van het onderwijs in groep 1-2.
In dit boek vind je een overzichtelijke en praktische werkcyclus: Opbrengstgericht werken (OGW) in 4D.
Deze werkcyclus draait om vier steeds terugkerende stappen in de voorbereiding en de uitvoering van het
onderwijs aan kleuters: Data, Duiden, Doelen en Doen. Door te werken met OGW in 4D kun jij als leerkracht
de kleuters zo goed mogelijk helpen om hen sprongen te laten maken in de ontwikkeling, op een wijze die
past bij jonge kinderen én waarmee ze resultaten behalen. De werkcyclus 4D biedt een mooie kapstok voor
kwaliteitsverbetering op verschillende niveaus in de schoolorganisatie.

Klik hier
om te
bestellen

Kleutersprongen

Teach Like a Champion

Hoe maak je een beredeneerd aanbod in groep 1-2? Hoe zorg je daarbij dat er volop ruimte
is voor spel en het eigen groeitempo van kleuters? Op welke manier verzamel je data als je
straks geen toetsen in het kader van het LVS meer mag gebruiken? In deze cursus leer je
hoe je als leerkracht opbrengstgericht kunt werken met kleuters in een betekenisvolle
context die bij deze doelgroep past.

In de cursus leer je opbrengstgericht te werken volgens de 4D-cyclus. Daarbij wordt telkens
de koppeling gemaakt naar de ontwikkeling van het jonge kind op vier domeinen: sociaalemotioneel, motoriek, taal en rekenen. Je leert hoe je ambities voor eind groep 2 formuleert
en krijgt handreikingen om op jullie school een visie op onderwijs aan kleuters te
formuleren.
Vervolgens leer je hoe je relevante data verzamelt, deze zorgvuldig analyseert en hoe je op
basis daarvan een beredeneerd aanbod samenstelt. Je kiest bewust om te doen wat werkt
en stemt af op de behoeften van de kleuters in jouw groep.

Klik hier
voor meer
informatie

P1016

Na afloop van deze cursus weet je hoe je jouw onderwijsaanbod planmatig, doelgericht en
afgestemd op jouw groep kunt vormgeven.

9 bijeenkomsten
Leerkrachten
72 SBU
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Basiscursus Teach Like a Champion - Het jonge kind

Teach Like a Champion

Deze cursus is geënt op het boek Teach Like a Champion van Doug Lemov die daarin
leerbevorderende technieken beschrijft voor in de klas. Voor het werken met kinderen van
3-6 jaar zijn met name 15 technieken erg geschikt.
Deze technieken staan in het boek Teach Like a Champion – Het jonge kind 2.0 heel helder
en concreet beschreven, met veel passende voorbeelden. Klaar om direct toe te passen in je
eigen groep. Met deze technieken geef je de ontwikkeling van jonge kinderen een enorme
stimulans. Zij worden meer betrokken, zelfstandiger en sociaal vaardiger. In de cursus maak
je op een praktische manier kennis met enkele technieken die zijn toegespitst op het jonge
kind. We gebruiken veel praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten.

Inhoud
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

basistechnieken ten aanzien van het hebben van hoge verwachtingen van jonge kinderen
basistechnieken waarmee je de kinderen betrokken en geactiveerd houdt
basistechnieken waarmee je bouwt aan een sterke groepscultuur
relatie Teach-technieken, lesmodellen en resultaatgericht werken

P1009
4 bijeenkomsten
Leerkrachten onderbouw po
28 SBU

Het kinderbrein, motoriek en leren 0-7 jaar

Teach Like a Champion

Tussen 0 en 7 jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is jouw
rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de
ontwikkeling van het jonge kind. Weten waarom en hoe je invloed kunt hebben op het
kinderbrein, maakt je alert en vooral: professioneel.

Inhoud
• Je kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen
(ook vanuit het perspectief van de verschillende ontwikkelingsfases).
• Je kunt de fundamentele bewegingsthema’s gebruiken in je aanbod grote motoriek.
• Er wordt een combinatie gemaakt met de andere ontwikkelingsdomeinen zoals taal,
rekenen en sociaal emotioneel
• Je krijgt mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de praktijk
• Er is ruimte voor inspiratie en uitwisseling

‘Een inspirerende cursus. Veel ideeën opgedaan om in de praktijk
te brengen.’
Klik hier
voor meer
informatie

P1001

— Reactie cursist

3 bijeenkomsten
Leerkrachten po
18 SBU

Opbrengstgericht spelen in de onderbouw

Teach Like a Champion

Ben je op zoek naar hoe je uitdagende hoeken neerzet waar de doelen goed tot uiting komen?
Waar vinden je leerlingen de doelen terug? Hoe werk je doelgericht en spelenderwijs aan een
betekenisvol thematisch aanbod? Deze cursus is met name voor leerkrachten van groep 1 en
2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen.
Je verdiept je kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren. In groep 1 en 2 verschilt
de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de
ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven houvast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden. We bespreken hoe je omgaat
met je observaties, welke data levert het op en wat dit betekent voor je handelen. We nemen
hierin werken in 4D (data-duiden-doelen-doen) mee uit het boek Kleutersprongen 2.0.
In deze cursus is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Verder krijg je tips voor het
plannen en registreren van aanbod.

‘Een cursus met veel variatie en praktijkideeën!’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie
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P1003
3 bijeenkomsten
Leerkrachten po
20 SBU

Het kleuterbrein wil spelen

Teach Like a Champion

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein, maar wat kun je ermee in de
groep? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? Wat is het belang van spel voor de
ontwikkeling van het kleuterbrein?
De neuropsychologie, die het uitgangspunt vormt voor deze cursus, geeft je een frisse blik op
het lesgeven. Door te begrijpen wat er in het brein van kleuters gebeurt, kun je je handelen
nog nauwkeuriger afstemmen op wat kleuters op dat moment nodig hebben. Je start deze
cursus met een e-learningmodule. Daarna volgt 1 bijeenkomst van drie uur.

Resultaat

Klik hier
voor meer
informatie

P1005

• Je hebt basale kennis van het lerende brein.
• Je weet hoe belangrijk spel is voor de ontwikkeling van het kleuterbrein.
• Je weet hoe leerkrachtvaardigheden (‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende
brein.
• Je kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat
opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van kleuters.
• Je kunt theoretische kennis over de werking van het kleuterbrein toepassen in
praktijksituaties.

1 bijeenkomst
Leerkrachten onderbouw po
9 SBU

Taakspel voor kleuters voor leerkrachten gr 1 / 2

Teach Like a Champion

Gaat jouw school Taakspel Kleuters invoeren of ben je een nieuwe leerkracht in groep 1/2?
In deze cursus leer je hoe je Taakspel Kleuters effectief inzet in je groep.

Inhoud
Taakspel invoeren kost één jaar. Dit gebeurt in drie fasen:
• De invoeringsfase; Taakspel leren spelen in de eigen groep
• De uitbreidingsfase; Taakspel uitbreiden in tijd en naar andere onderwijssituaties
• De generalisatiefase; De effecten van Taakspel behouden zonder het spel te spelen.
Iedere fase start met een trainingsbijeenkomst. In iedere fase vinden klassenconsultaties
plaats; vijf in de invoeringsfase, drie in de uitbreidingsfase en twee in de generalisatiefase.

Certificaat
Na het volgen van de trainingen en het verkrijgen van consultaties in de klas ontvang de
leerkracht een certificaat, wat het recht geeft om Taakspel voor kleuters, zonder begeleiding,
te spelen in en volgende groep (1/2). Het certificaat is persoonsgebonden.

‘Een cursus met veel variatie, in werkvormen en aanbod.’
Klik hier
voor meer
informatie

P1006

— Reactie cursist

3 bijeenkomsten
Leerkrachten groep 1 en 2 po
13 SBU (exclusief klassenconsultaties)

De overgang van 1 naar 2 naar 3

Teach Like a Champion

De tijd dat kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die in mei
jarig zijn, zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Kinderen die in het najaar jarig zijn
(najaarskinderen) kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel slechts anderhalf jaar in de kleutergroep
zitten. Een immens verschil met gevolgen voor de verdere schoolloopbaan.
De Inspectie geeft aan dat kinderen het primair onderwijs in beginsel in acht jaar doorlopen.
In deze periode mag het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen niet verstoord
worden. Verlenging van de kleuterbouw mag dus geen zittenblijven inhouden, maar moet een
voortgang zijn van wat een kind al kan. De keuze voor verkorting of verlenging heeft vooral
te maken met het wel of niet bevorderen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen.
De voortgang in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. Het kind moet de kans
krijgen op een ononderbroken ontwikkeling in het onderwijs op jouw school.

‘Ik heb inzicht gekregen in het belang van een goed protocol.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P1007
2 bijeenkomsten
Leerkrachten groep 1, 2 en 3 en intern begeleiders po
20 SBU
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Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Teach Like a Champion

We hebben allemaal minstens één of twee kleuters in de groep van wie je denkt: wat een
slimme opmerkingen of wat een rijk spel! Of: dit kind is zo snel uitgespeeld, bied ik nog
voldoende uitdaging? Of: dit kind kan niet overweg met leeftijdgenoten, maar zoekt contact
met oudere kleuters of volwassenen.
Deze kinderen zijn niet per se hoogbegaafd, maar hebben duidelijk een voorsprong op één
of meer ontwikkelingsgebieden. We noemen ze pienter, slim of meerbegaafd. Het lijkt erop
dat we steeds meer van deze kinderen in de groepen krijgen. Ook in groepen met veel
'achterstand' komt een ontwikkelingsvoorsprong verrassend vaak voor. Hoog tijd voor een
goede oriëntatie op dit onderwerp en de consequenties voor latere levensfasen.

Resultaat
• Je kunt kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen.
• Je kunt je onderwijsaanbod aanpassen aan de onderwijsbehoefte van een kleuter met
een ontwikkelingsvoorsprong.

Klik hier
voor meer
informatie

P1008

‘Enthousiaste en deskundige cursusleidster met duidelijke praktijkvoorbeelden waar je wat aan had.’

3 bijeenkomsten

— Reactie cursist

Leerkrachten onderbouw po
9 SBU

Spelen in hoeken - rekenbegrippen

Teach Like a Cham-

1+1=2+ door het inzetten van een krachtige speelleeromgeving
binnen het domein rekenen. We weten allemaal hoe belangrijk het
is om de rekenontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.
In deze praktische workshop leer je hoe je de hoeken in het lokaal
uitdagender kunt maken. Zo kan je het spel en de beginnende
gecijferdheid van de kinderen nog beter activeren en een krachtig
beredeneerd aanbod neerzet binnen het domein rekenen.
In de cursus krijg je tips over de inrichting van uitdagende hoeken
waar je ook samen met de kinderen kunt spelen.

‘Leuke ideeën voor materiaalinzet van
gecijferdheid en niet alleen in een rekenhoek.’
— Reactie cursist

Spelen in hoeken - taal

Teach Like a Cham-

We weten allemaal hoe belangrijk het is om de taalontwikkeling
van jonge kinderen te stimuleren. In deze praktische workshop leer
je hoe je de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken, zodat je
het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter activeert.

In de cursus krijg je tips over de inrichting van uitdagende hoeken
waar je ook samen met de kinderen kunt spelen. Hoeken op het
gebied van rollen- en constructiespel staan centraal.

Inhoud
•
•
•
•
•

werken met hoeken
doelen verbinden aan hoeken
inrichten van hoeken
stimuleren van taalontwikkeling in het spel
werken met spelscripts

P1014

Klik hier
voor meer
informatie

P1002

1 bijeenkomst
Leerkrachten, intern begeleiders en bouwcoördinatoren
onderbouw po
3 SBU

Klik hier
voor meer
informatie

1 bijeenkomst
Leerkrachten, intern begeleiders en bouwcoördinatoren
onderbouw po
3 SBU

Werken in de peuter-kleutergroep

Teach Like a Cham-

Er is veel geschreven en gesproken over ontschotting in het onderwijs en de opvang.
Hoe kan je de knip tussen opvang en onderwijs minder scherp maken als het gaat om de
ontwikkeling tussen peuters en kleuters? Er is gebleken dat een nauwere samenwerking
een positief effect heeft.

Inhoud
Wanneer je besluit om een peuter-kleutergroep op te starten, moet je met een aantal
factoren rekening houden. Door gericht aan samenwerking te zoeken tussen opvang en
school worden de volgende kansen gecreëerd:
• Start bij de visie, het doel van samenwerking
• Kansen voor samenwerking
• Organisatie
• Aanbod voor de kinderen

Klik hier
voor meer
informatie
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P1013
3 bijeenkomsten
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers groep 0-1
12 SBU

Sil op school
• Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van kleuters via spel?
• Hoe werk ik met een kleuterprogramma maar ook flexibel aan alle SLO-doelen?
Het meest flexibele kleuterprogramma vol variatie
Sil op school is een flexibel en volwaardig vve-programma en voor
groep 1 en 2. Met dit kleuterprogramma werk je aan alle SLO-doelen
op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.
Er is veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.
Met Sil op school ontwikkelen jouw leerlingen zich spelenderwijs.
Jij begeleidt en verrijkt het spel. De poppen Sil en Lis spelen een

belangrijke rol in het programma. Zij helpen bij het creëren van een
veilige, stimulerende en nieuwsgierig makende leeromgeving.

Meer weten?
Wil je meer weten over Sil op school of het programma invoeren?
Ga naar www.silopschool.nl en download een proefthema of neem
een gratis 3 maanden proeflicentie.

Spelenderwijs leren: aansluiting groep 2 - 3

Teach Like a Champion

Kinderen leren in groep 1-2 vooral spelenderwijs. Een rijk ingerichte speelleeromgeving
met thematisch ingerichte spelhoeken, volop ruimte voor beweging, een aanbod van
betekenisvolle spelactiviteiten, afgewisseld met momenten van instructie. Eenmaal in
groep 3 verandert die leeromgeving en ziet het onderwijs aan hen er behoorlijk anders uit.
Deze kinderen zijn echter nog maar net kleuter-af, hebben nog steeds een grote speelbehoefte en zijn tegelijkertijd al behoorlijk zelfstandig. Hoe zorgen we voor een goede
continuïteit, rekening houdend met onderwijsbehoeften van die kinderen? In deze cursus
verkennen we mogelijkheden in groep 3 om een doorgaande lijn naar een nieuwe fase te
realiseren. De lees- en rekenmethode die je op school gebruikt, wordt aangehouden.
Welke mogelijkheden heb jij in groep 3 om spelend leren een plek te geven? We kijken naar
mogelijkheden om vanuit je aanvankelijk lees- en rekenmethode de kinderen meer
handelend, ontdekkend en samenwerkend te laten leren. Tot slot verkennen we ook de
mogelijkheden die er zijn om thematisch spel in groep 3 aan te bieden.

Klik hier
voor meer
informatie

P1011
3 bijeenkomsten
Leerkrachten groep 3
9 SBU

Creatieve denkers en doeners

Teach Like a Champion

Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Maar
hoe integreer je de leerdoelen in het spel? Hoe zorg je dat er voldoende ruimte is voor de
kinderen om zelf te ontdekken en dat de kinderen ook effectief leren?
In deze cursus wordt verbinding gemaakt tussen de 21e-eeuwse vaardigheden, spelen,
ontdekkend leren, stimuleren van de ontwikkeling en doelgericht werken aan de vereiste
doelen. Bij creatieve denkers en doeners gaat het erom aan te sluiten bij de natuurlijke
nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de taal-,
rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Het is de
uitdaging voor de leerkracht om kinderen daarin te stimuleren en voldoende ruimte te geven
om te experimenteren en te onderzoeken.

Klik hier
voor meer
informatie

P1004

Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te
onderzoeken, uit te proberen, te voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. In de
bijeenkomsten gaan we in op hoe je ontdekkend leren kunt organiseren en inplant. Hierbij
gebruiken we de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO. Ontdekkend leren
is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de breinontwikkeling van kinderen.

3 bijeenkomsten
Leerkrachten onderbouw po
12 SBU
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LeerNieuwkomers
Hoe creëer je een klimaat waarin nieuwkomers zich veilig voelen? Vaak zijn deze
kinderen ernstig beschadigd door alles wat
ze meemaakten, tijdens hun vlucht en
daarvoor. Ze zijn meestal wel aanspreekbaar in het Nederlands, maar hebben
vaak nog een grote achterstand. Na een
schakelklas stromen deze kinderen door
naar het reguliere onderwijs. Hoe vang je
ze daar zo goed mogelijk op en geef je ze
zo goed mogelijk les? Want ook zij
verdienen de beste onderwijskansen!

Wereld vol Woorden cursorische aanpak
Cursorische aanpak voor taallessen aan nieuwkomers in het basisonderwijs. Wereld vol Woorden is speciaal lesmateriaal voor nieuwkomers
van 6 t/m 11 jaar op de basisschool. Met Wereld vol Woorden bied je,
ondersteund door de materialen van LOGO 3000, de eerste basis van het
Nederlands aan. Leerlingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en
oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Het materiaal is
geschreven door en samen met leerkrachten uit de praktijk. Het materiaal
bestaat uit twee ringbanden (deel A en deel B) met elk 8 thema's.

Klik hier
om te
bestellen

NT2 Taalonderwijs aan nieuwkomers

Teach Like a Cham-

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas.
Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren.
Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment ben je als
leerkracht aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren.
Om je op weg te helpen is deze basiscursus ontwikkeld, waarin vragen aan bod komen
als: met welke aspecten moet je rekening houden bij het leren van een nieuwe taal, hoe
vergroot je de woordenschat van deze leerlingen, hoe betrek je de nieuwkomers bij de les,
welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?
Deze cursus richt zich op leerkrachten die een of enkele nieuwkomers in de klas hebben
en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor
leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.

‘Veel waardevolle tips opgedaan.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie
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P1101
2 bijeenkomsten
Leerkrachten bao
6 SBU

Nieuwsbegrip Nieuws over Nederland

Nieuws over Nederland biedt lessen begrijpend lezen over terugkerende actualiteiten,
zoals Koningsdag, Pasen en zomer- en wintertijd. De onderwerpen van de lessen laten de
NT2-leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, kennismaken met Nederland en met
Nederlandse gebruiken. Nieuws over Nederland is bedoeld voor nieuwkomers in het
basisonderwijs of op ISK's, die eraan toe zijn om te starten met begrijpend lezen.

Klik hier
om te
bestellen

Rekenen met Nieuwkomers

Teach Like a Cham-

Als je nieuwkomers in de klas krijgt heb je al vrij gauw een indruk van hun Nederlandse
taalniveau. Maar hoe kom je erachter welke rekenvaardigheden ze wel of niet beheersen?
En hoe geef je vervolgens goed rekenonderwijs? Op deze en andere vragen krijg je het
antwoord in deze compacte cursus.

Inhoud
•
•
•
•

bepalen van het instapniveau van leerlingen
gewenperiode (rekenspellen, rekenwoorden en begrippen, getallen)
leerlijnen rekenen en referentieniveaus
leerdoelen en materialen (groep 1/2, groep 3 t/m 8), met aandacht voor aangepast
gebruik van Kwint en Maatwerk rekenen
• organisatie van het rekenonderwijs aan nieuwkomers
• differentiatie: omgaan met niveauverschillen
• aansluiting op het rekenonderwijs in de reguliere groep

‘Een praktische cursus met goede boekentips.’
Klik hier
voor meer
informatie

P1104

— Reactie cursist

1 bijeenkomst
Leerkrachten po
3 SBU

Werken met Nieuwsbegrip met Nieuwkomers
Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend
lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers?
En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties?
In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs
aan nieuwkomers aan de orde.

Inhoud
• begrijpend lezen met Nieuwsbegrip
• woordenschat in Nieuwsbegrip
• Nieuwsbegrip en nieuwkomers: hoe is Nieuwsbegrip inzetbaar?

Klik hier
voor meer
informatie

P1102
1 bijeenkomst
Leerkrachten bao
3 SBU
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LeerOnderwijsassistenten
Onderwijsassistenten zijn niet meer weg
te denken uit het onderwijs. Samen met
de leerkracht zorg je er als onderwijsassistent voor dat alle leerlingen het
onderwijs, de begeleiding, de aandacht en
de ondersteuning krijgen die zij nodig
hebben. Daarmee speel je een onmisbare
rol in de school. Een positieve groep en
goede opbrengsten, daar ga je voor,
samen met de leerkracht. Lees meer over
de cursussen die wij speciaal voor onderwijsassistenten ontwikkelden.

NT2 voor onderwijsassistenten
De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben
daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in
bij het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat je als onderwijsassistent gevraagd wordt
om te helpen bij de opvang van deze kinderen en het leren van het Nederlands als tweede
taal.
Om je op weg te helpen is deze basiscursus ontwikkeld, waarin vragen aan bod komen als:
met welke aspecten moet je rekening houden bij het leren van een nieuwe taal, hoe vergroot je
de woordenschat van deze leerlingen, hoe betrek je de nieuwkomers bij de les, welke speciale
lesmaterialen zijn er en hoe zet je de reguliere methoden in?

Inhoud
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

leren van een nieuwe taal
klankonderwijs
woordenschatonderwijs
mondelinge taalvaardigheid
technisch en begrijpend lezen/luisteren

P1202
2 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten po
8 SBU

Onderwijsassistent rekencompetent
Ben je onderwijsassistent en ondersteun je regelmatig leerlingen tijdens het rekenen en/of
met hardnekkige rekenproblemen in het basisonderwijs? Dan is deze praktische cursus van
drie bijeenkomsten echt een aanrader.
Je leert hoe goede rekenbegeleiding eruit ziet en krijgt inzicht in het ontstaan van rekenproblemen. Je krijgt handvatten om effectief te ondersteunen bij het rekenonderwijs en de
remediëring van rekenproblemen. De cursus is concreet van opzet: de theorie is beperkt,
het gaat om het handelen.

Inhoud
•
•
•
•

hoe leren kinderen rekenen en wat kan daar allemaal bij misgaan?
hoe geef je een goede rekenles?
concrete begeleiding van leerlingen (preventief en curatief) en bruikbare materialen
aandacht voor de eigen rekenvaardigheid

‘Prima cursus voor collega’s die meer van rekenen en achtergrond
willen weten.’
Klik hier
voor meer
informatie
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P1204
3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten po
11 SBU

— Reactie cursist

Onderwijsassistent gedragscompetent
Wil je meer inzicht in het gedrag van kinderen en in de invloed van je eigen gedrag? Dan is
deze cursus echt een aanrader!

Inhoud
De cursus gaat eerst in op de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen. Vervolgens
komt een aantal veel voorkomende werkhoudings- en gedragsproblemen aan de orde:
• faalangst
• motivatieproblemen
• brutaal en opstandig gedrag
• stil en teruggetrokken gedrag
De cursus is concreet van opzet met een beperkte hoeveelheid theorie. Tijdens de
bijeenkomsten wordt tijd ingeruimd voor vragen uit de eigen dagelijkse praktijk. Het gaat om
het eigen handelen.

‘Ik heb handvatten gekregen die ik tijdens mijn werkzaamheden kan
gebruiken.’
Klik hier
voor meer
informatie

P1205

— Reactie cursist

3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten po
12 SBU

Onderwijsassistent woordenschatcompetent
In deze praktische cursus komen de diverse inzichten op het gebied van woordenschatdidactiek en -uitbreiding aan de orde. Op welke manieren leert een kind woorden? Op welke
manieren kun je hier op aansluiten in je dagelijkse omgang met de kinderen? Hoe kun je
differentiëren in de verschillende niveaus in de groep? Al deze vragen komen in deze cursus
aan bod.

Resultaat
•
•
•
•
•

Je kent het belang van woordenschatonderwijs.
Je kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
Je kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
Je kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
Je kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen:
viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode
en in de zaakvakken.
• Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in je eigen
groep.

Klik hier
voor meer
informatie

P1201
2 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten po
12 SBU

Onderwijsassistent leescompetent
Onderwijsassistenten worden vaak ingezet bij leesproblemen van leerlingen. In deze cursus
breid je je kennis over het leesproces van leerlingen uit en kun je deze kennis direct op
school gebruiken.
Er is tijdens de cursus voldoende ruimte voor vragen uit de dagelijkse praktijk en jouw rol
bij het optimaliseren van het leesonderwijs op school.

Inhoud
•
•
•
•
•
•

globaal inzicht in het leren lezen van 4-12 jarigen
beginnende geletterdheid
aanvankelijk lezen
voortgezet technisch lezen
begrijpend luisteren/lezen
leesbevordering

‘Deze cursus sluit goed aan op de praktijk.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

P1203
4 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten po
12 SBU
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Nieuwsbegrip voor onderwijsassistenten
Als onderwijsassistent word je vaak ingezet om leerlingen te begeleiden voor, tijdens of na de
lessen Nieuwsbegrip. Hoe help je leerlingen zodat ze de les Nieuwsbegrip beter kunnen
volgen? Hoe begeleid je leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen?
De cursus bestaat uit één bijeenkomst. Er is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen
met medecursisten.

Inhoud
• goed begrijpend leesonderwijs
• modeling
• differentiëren met Nieuwsbegrip

Resultaat
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

Je hebt inzicht in jouw eigen rol tijdens de lessen Nieuwsbegrip.
Je weet wat modeling inhoudt.
Je weet hoe je instructie kunt geven door middel van hardop denkend voorlezen.
Je kent de verschillende niveaus binnen Nieuwsbegrip

P1207
1 bijeenkomst
Onderwijsassistenten
3 SBU

Onderwijsassistent spellingcompetent

Teach Like a Cham-

Veel leerlingen in de midden- en bovenbouw hebben moeite met spelling. Als onderwijsassistent word je vaak ingezet om deze leerlingen verder te helpen. Deze cursus biedt je meer
kennis over goed spellingonderwijs die je direct kunt inzetten op school.
De cursus bestaat uit één bijeenkomst en tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot het
uitwisselen van ervaringen met medecursisten. Voorwaarde voor deelname is dat je werkzaam
bent binnen een school voor primair onderwijs als onderwijsassistent.

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie
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P1208
1 bijeenkomst
Onderwijsassistenten
3 SBU

globaal inzicht in de leerlijn spelling voor groep 4 t/m 8
spellingcategorieën
geven van instructie
oefenvormen
feedback
je eigen spellingvaardigheid

Praktische informatie

Individuele cursussen

Annuleringsregeling

In deze brochure presenteren we onze cursussen en trainingen
voor het schooljaar 2021-2022. Op www.cedgroep.nl/cursussen
vind je meer informatie, actuele data, prijzen, het inschrijfformulier en de belangstellendenlijst.

Voor de CED-Groep geldt een uniforme annuleringsregeling.
Tot vier weken voor de eerste cursusdatum heb je de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten (€ 50,-) verrekend worden. Vindt annuleringplaats binnen
vier weken voor de geplande aanvangsdatum, dan ben je verplicht
de volledige cursuskosten te betalen. Het is echter wel mogelijk
een vervanger te sturen. Je kunt dit melden bij het Cursusbureau.

Belangstellendenlijst
Heb je interesse in een cursus maar is deze (nog) niet ingepland?
Laat dan je gegevens achter op de belangstellendenlijst.
Dan kunnen we je direct informeren zodra de cursus is ingepland
of als er andere ontwikkelingen zijn.

Teamtrainingen en studiedagen op maat
Niet alleen onze teamtrainingen zijn op maat in te kopen, maar
ook al onze cursussen. Daarnaast verzorgen wij complete
studiedagen voor het hele team. Heb je belangstelling voor een
maatwerk aanbod of invulling van studiedagen? Mail naar
po@cedgroep.nl.

Lerarenportfolio
Al onze cursussen zijn aangemeld bij lerarenportfolio.nl. Je kunt
aanbod op maat ook laten aanmelden.

Certificaat
Aan het einde van je cursus ontvang je een deelnemerscertificaat
voor nascholing. Daarvoor moet je wel aan een aantal
voorwaarden voldoen: je hebt ten minste 80 procent van de
bijeenkomsten bijgewoond, je hebt minimaal 80 procent van de
opdrachten uitgevoerd en de cursusleider heeft deze als
voldoende beoordeeld. Eventuele afwijkingen op deze
voorwaarden, staan bij de cursus vermeld.

Klachtenprocedure
Ben je niet tevreden over een cursus? Bespreek dit dan direct
met de cursusleider. Als dat niet het gewenste effect heeft, kun je
altijd contact opnemen met het Cursusbureau. Leidt dat in jouw
ogen niet tot een adequate oplossing, dan kun je een formele
klacht indienen bij de klachtencommissie van de CED-Groep.

Meer informatie:
Website: www.cedgroep.nl/cursussen
E-mail: cursusbureau@cedgroep.nl
Telefoonnummer: 010 4071599

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:
Facebook: @cursusbureau
Twitter: @cursusced
Linked-in: ced-groep-cursusbureau
Digitale nieuwsbrief: www.cedgroep.nl/nieuwsbrief

Evaluatie
We vinden het belangrijk om elke cursus te evalueren. Hiervoor
ontvang je een vragenlijst, waarin we vragen naar je mening,
ervaring en eventuele wensen. Zo help je ons om onze cursussen
steeds verder te verbeteren.

Leveringsvoorwaarden

Colofon
Eindredactie: CED-Groep
Vormgeving: Ton Kuijpers Vormgeving

Voor de door de CED-Groep geleverde cursussen zijn de
Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals
gedeponeerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel.
De leveringsvoorwaarden staan op www.cedgroep.nl.
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