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Je hebt ongetwijfeld een turbulent onderwijsjaar achter de
rug. Dit heeft vast ook nieuwe inzichten gegeven in jouw
persoonlijke ontwikkeling als onderwijsprofessional. 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 snoepwinkel vol verdiepende
en verbredende cursussen voor je klaar.

Dit platform biedt veel meer 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 opleider. 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.

De inhoud van deze cursussen is afgestemd op het speciaal
onderwijs. De cursusleider kent de praktijk van het leiden
en begeleiden in dit type onderwijs. Er is ruimte voor het
uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s van
andere scholen. Zo geven we de cursussen een meerwaarde
die recht doet aan wat jij in de uitvoering van je vak nodig
hebt. Vanzelfsprekend kan je natuurlijk ook aansluiten bij
een cursus die voor primair onderwijs wordt gegeven, maar
ook geschikt is voor speciaal onderwijs.
Om je nog beter van dienst te zijn, hebben we een aantal
belangrijke verbeteringen doorgevoerd: makkelijker online
leren met een splinternieuwe, gebruikersvriendelijke online
leeromgeving en meer ‘blended’ cursussen.

De voordelen van online leren op een rij
Samen met je cursusgenoten vorm je een online community.
Dankzij de gerichte zelfstudie voorafgaand aan de cursusbijeenkomsten, is het steeds vaker mogelijk om deze
bijeenkomsten in de naschoolse uren te plannen. In deze tijd
van werkdruk en lerarentekorten is het natuurlijk een groot
voordeel als je geen vervanger nodig hebt. 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!

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? Vanaf 1 januari 2018
staan alle schoolleiders geregistreerd in het schoolleidersregister. Daarna is het belangrijk om te blijven groeien als
professional. 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.
• Masterclass OGW 4D
• Lead Like a Champion

Boek vroeg en ontvang korting!
Wees op tijd! Schrijf je in voor 1 juli 2020 en ontvang 20%
korting op de cursusprijs. Wil je profiteren van 20% korting,
vermeld dan de kortingscode BRS2021 op het inschrijfformulier.
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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. We verruilden leeromgeving Bloom voor het nieuwe, handige Procademy.
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Praktische informatie

LeerLeerkrachten
Als leraar ben jij het kapitaal van de
school. Onderzoek bewijst dat jij het
meeste invloed hebt op de prestaties van
leerlingen. Om deze invloed nog verder
uit te bouwen, wil je jezelf blijven
ontwikkelen. Zo ga je nog meer uit de
leerlingen halen.
In deze brochure kun je meer lezen over
cursussen waarmee je jouw (ortho)pedagogische en (ortho)didactische vaardigheden verder ontwikkelt. Onze kracht?
We vertalen de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over effectief onderwijs
naar jouw dagelijkse praktijk.

Het aanbod in vogelvlucht
• Teach Like a Champion
Maak kennis met de basistechnieken
waarmee je werkt aan een sterke
gedragscultuur, hoge verwachtingen en
actieve leerlingen.
• Opbrengstgericht spelen in de onderbouw
Spelenderwijs leren en hoge
opbrengsten behalen? Het kan!
• Effectieve didactiek
Breid je didactische repertoire uit en
laat jouw leerlingen optimaal presteren.
• Gedrag is een signaal
Leerlingen met opvallend gedrag geven
een signaal. Leer de signalen herkennen
en ontdek hoe je er effectief op inspeelt.
• Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl
Alle ingrediënten om jouw leerlingen
actief en goed te leren lezen.

• Taaldenkgesprekken
Ervaar hoe je uitdagende leergesprekken voert, waarmee je de taalontwikkeling stimuleert en leerlingen
aanzet tot denken.
• Spellingonderwijs
Leer handige tools kennen om jouw
spellingonderwijs te versterken.
• Woordenschat
Maak kennis met de nieuwste inzichten
waarmee je de woordenschat van jouw
leerlingen een boost geeft.

Alles draait om jouw praktijk
Alle cursussen zijn afgestemd op sbo, so,
vso en praktijkonderwijs. De cursusleiding

Basiscursus Teach Like a Champion
Wil je meer grip op het klassenmanagement en de leeropbrengsten? En wil je de betrokkenheid van leerlingen
vergroten? Maak dan kennis met de praktische basistechnieken
van Teach Like a Champion. Hiermee werk je aan een sterke
gedragscultuur in de klas, hoge verwachtingen en leerlingen die
tijdens de les actief zijn én blijven. Tijdens deze cursus krijg je
inzicht in de achtergronden van Teach en leer je de belangrijkste technieken toepassen. De basiscursus is blended. Naast
de bijeenkomsten is er een online leeromgeving, waarin je al het
cursusmateriaal vindt en opdrachten maakt. Tijdens de eerste
bijeenkomst ontvang je het boek Teach Like a Champion 2.0.

‘Ik heb een grote klas. Met Teach is het
eenvoudiger om zo’n grote groep te managen.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

S0202
4 bijeenkomsten
Leerkrachten en docenten s(b)o, vso en pro
35 SBU

kent dit onderwijs door en door. Elke
cursus biedt de mogelijkheid om uit te
wisselen met vakgenoten van andere
scholen. Zo zorgen we dat alle
ingrediënten aanwezig zijn om jou
maximaal te laten profiteren van de
cursus die je volgt!
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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. U 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'.
3

Teach Like a Champion

Lesgeven als een kampioen, welke leerkracht
voelt daar niet voor? Hoe pak je dat aan?

Lesgeven als een kampioen
Het leerproces van je leerlingen begint bij
jou. Met jouw kwaliteiten maak jij het
verschil. Als jij je competent voelt, zie je
dat terug in je groep én in de resultaten.
Wil jij kampioen worden in lesgeven?
De CED-Groep bracht het succesvolle
Teach Like a Champion van Doug Lemov
naar Nederland. Het zit boordevol
praktische technieken om je leerlingen te
prikkelen en continu uit te dagen en om de
effectieve leertijd te vergroten. Als je deze
technieken onder de knie hebt, bereik je
nog meer!

Hoe word ik een betere leerkracht?
In Teach Like a Champion zijn de werkwijzen van honderden ‘excellente leerkrachten’ vertaald naar 62 technieken die
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jou helpen om meer uit je leerlingen te
halen. Van leerlingen begroeten tot
supersnel blaadjes uitdelen, van
ongevraagd beurten geven tot wachten op
een antwoord. Met deze technieken leg je
de lat hoog, bouw je aan een sterke
klascultuur, stimuleer je de ratio en het
denkvermogen van leerlingen en bevorder
je hun zelfvertrouwen. De technieken
helpen jou om de les optimaal te
structureren en te plannen en om handige
routines op te bouwen die fijn werken voor
jou en je leerlingen. De kracht van Teach
Like a Champion is dat het heel praktisch
is: de Teach-technieken zijn direct
toepasbaar in alle voorkomende lessituaties en -fases, het is bijvoorbeeld
prima te gebruiken bij bordsessies.

Teach-trainingen
De adviseurs van CED-Groep zijn door
Doug Lemov zelf getraind om in
Nederland trainingen te geven op scholen.

Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl.

Breinsleutels - incl. dvd
Lesdoelen vermelden, feedback geven, herhalen: de meeste leerkrachten weten dat
dit krachtige middelen zijn om het leren bij hun leerlingen te bevorderen. Maar waarom
is dat eigenlijk zo? Waarom leren kinderen makkelijker als hun leerkracht deze
didactische gereedschappen inzet? De auteurs van dit boek leggen de relatie tussen
deze didactische principes (de Breinsleutels) en kennis uit de neuropsychologie, in het
bijzonder over de zogenaamde executieve functies.
De auteurs leggen uit waarom het zo belangrijk is om dat lesdoel te vermelden, wat er
gebeurt in de bovenkamer van je leerlingen als je meteen gerichte feedback geeft en
waarom kennis door herhaling beter beklijft. Na het lezen van dit boek kun je door een
zogenaamde Breinsleutel-bril kijken naar gedrag van kinderen. Door deze bril krijgt
gedrag van leerlingen, dat eerst misschien ergernis bij je opriep, een andere betekenis.

Het lerende brein
We komen steeds meer te weten over het functioneren van het brein. In deze cursus
vertalen we deze kennis naar jouw lespraktijk. Je leert begrijpen wat er in het brein van
leerlingen gebeurt en hoe je jouw handelen erop af kunt opstemmen. Zo sluit je nog beter
aan op wat leerlingen nodig hebben. De basiscursus is blended. Naast twee bijeenkomsten
is er een online leeromgeving met een e-learningmodule, cursusmateriaal en toepassingsopdrachten. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het boek Breinsleutels.

Resultaat
• Je hebt basale kennis over het lerende brein.
• Je weet met welke ‘breinsleutels’ je invloed uitoefent op het lerende brein en je kunt
deze breinsleutels bewust inzetten.
• 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. Je weet hoe je hieraan tegemoet kunt komen.

Klik hier
voor meer
informatie

S0301
2 bijeenkomsten

‘Door deze cursus ben ik heel anders naar kinderen en hun gedrag
gaan kijken.’
— Reactie cursist

Leerkrachten en ib’ers s(b)o, docenten en zorgcoördinatoren vso en pro
13 SBU

Motiverend leesonderwijs
Je wilt dat jouw leerlingen functioneel geletterd van school gaan. Kwalitatief goede
instructie, leesplezier en leesmotivatie zijn daarbij essentieel. In deze cursus ontwikkel je
de kennis en vaardigheden om motiverend leesonderwijs te geven. We gebruiken daarbij
de principes uit het leesinterventieproject (LIST).

De bijeenkomsten
• Bijeenkomst 1 gaat over aanvankelijk lezen. We behandelen aanpakken in groep 3 die
wel/niet effectief zijn. Je ontdekt hoe je weer eigenaar wordt van het leesonderwijs; je
scheidt de ballast van hetgeen er werkelijk toe doet. Je eigen methode fungeert daarbij
als bronnenboek.
• In bijeenkomst 2 ontdek je hoe je motiverende voortgezet technische leeslessen geeft,
zonder gelijk een dure methode aan te schaffen. Je krijgt inzicht in je eigen rol en weet
welke instructie ertoe doet.
• Bijeenkomst 3 gaat over voorbereidend lezen in de kleutergroepen en essentiële thema’s
daarbij. We oefenen onder meer met boeiend voorlezen, aanspreken van verschillende
denkniveaus en differentiatie.

Klik hier
voor meer
informatie

S0501
3 bijeenkomsten
Leerkrachten s(b)o cluster 4
21 SBU
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Resultaatgericht werken aan gedrag

Gedrag is een vak
Opbrengstgericht werken aan gedrag
In dit boek lees je hoe je alle leerlingen schoolgedrag kunt aanleren.
Dit is gedrag dat nodig is om
adequaat te kunnen functioneren
op school en binnen een groep op
school.
Als kader voor schoolgedrag
gebruikt dit boek de leergebiedoverstijgende leerlijnen Leren leren
en Sociaal gedrag. Je leest hoe je
aan gedrag van leerlingen kunt
werken volgens het 4D-model:
Data-Duiden-Doelen-Doen.
Met dit boek kunnen leerkrachten
en intern begeleiders, maar ook de
directie samen met het team,
opbrengstgericht aan de slag met
gedrag.

• Hoe gaan we om met een
lastige groep?
• Hoe zorgen we dat iedereen
met een fijn gevoel naar
school gaat?

Gedrag is een signaal
Een passende aanpak voor opvallend gedrag
In dit boek lees je over het aanleren
van schoolgedrag bij leerlingen
waarbij dit niet vanzelfsprekend
gaat, oftewel leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Het boek geeft aan waar bepaald
gedrag een signaal van kan zijn en
op welke manier je als leerkracht
of intern begeleider tegemoet kunt
komen aan deze specifieke
onderwijsbehoeften.

Resultaatgericht werken is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het loont de moeite om ook resultaatgericht te werken aan
gedrag. Ook gedrag is immers een ‘vak’ dat kinderen moeten leren
en waar je dus doelgericht en planmatig aan werkt. Dat geldt zeker
voor het sbo en so. Door een schoolbrede, preventieve aanpak
creëer je een veilige en plezierige schoolomgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We ondersteunen je
graag om dit te realiseren.
De CED-Groep ontwikkelde diverse hulpmiddelen en methodieken
die helpen om resultaatgericht te werken aan gedrag. Bijvoorbeeld
de leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag en onze OGW 4D-aanpak.

Meer weten?
Ben je benieuwd hoe jullie met het hele team resultaatgericht
kunnen werken aan gedrag? Mail naar so@cedgroep.nl.

Gedrag is een signaal
Sommige kinderen zijn enorm druk, teruggetrokken, agressief of sociaal opvallend.
Dit gedrag komt ergens vandaan. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met dit
gedrag kunnen geven en wat dit zegt over hun onderwijsbehoeften. Je leert om het gedrag
van kinderen in kaart te brengen en om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind dat opvallend gedrag laat zien. Daarbij maken we ook de koppeling
naar enkele veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD).
De basiscursus is blended; naast de bijeenkomsten is er een online leeromgeving waarin je
het cursusmateriaal vindt en opdrachten maakt. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je
de boekenset Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal.

Resultaat
•
•
•
•
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3 bijeenkomsten
Leerkrachten en docenten s(b)o, vso en pro
10 SBU

rap

S0701

portci

r
jfe

Klik hier
voor meer
informatie

Je herkent signalen.
Je kunt gedrag in kaart brengen met het ABC-schema.
Je kent het principe van denken vanuit onderwijsbehoeften.
Je kent de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met opvallend gedrag en weet
hoe je hieraan tegemoet kunt komen in de klas.

Werken met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl

Teach Like a Champion

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen met de actualiteit als kapstok. Alle
teksten gaan over onderwerpen uit het nieuws, waarover leerlingen graag meer willen
weten. In deze cursus ervaar je zelf hoe Nieuwsbegrip werkt en hoe je kernvragen en
hulpvragen inzet om al je leerlingen actief te laten lezen.

Resultaat
• Je kent de uitgangspunten van Nieuwsbegrip.
• Je hebt kennisgemaakt met de materialen van Brons, Zilver en Goud.
• Je weet hoe je de interactie tussen leerlingen stimuleert bij de lessen Nieuwsbegrip
Nieuwe Stijl en hoe je jouw didactiek optimaal kunt laten aansluiten bij de leerlingen.

‘Alle mogelijkheden van Nieuwsbegrip kwamen voorbij. Ik heb goede
tips gekregen voor in de klas.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

S0502
1 bijeenkomst
Leerkrachten en docenten s(b)o, vso en pro
3 SBU

Wat is Nieuwsbegrip?
Wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, woordenschat,
schrijven en contextrekenen, vele mogelijkheden voor het digibord
en online leren: dat is Nieuwsbegrip!

Nieuwsbegrip in 't kort:
•
•
•
•

wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een video
aan de hand van een actueel onderwerp
begrijpend leesaanpak gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten
de contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de Cito-toets
meer plezier in begrijpend lezen en rekenen!

Inhoud & didactiek Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over
een actueel onderwerp. De leesteksten zijn geschreven voor
verschillende niveaus. Niveau AA-Alfa is geschikt voor leerlingen
in het speciaal onderwijs, en nieuwkomers en niveau AA en A voor
praktijkonderwijs. Bij het lezen van de teksten oefenen leerlingen
in het actief en strategisch lezen, om de tekst zo goed mogelijk te
begrijpen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de leraar.

Benieuwd naar de aanpak?
Klik hier voor het filmpje op het Nieuwsbegrip
Youtubekanaal
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Even denken…

Even verder denken
Even denken… Denkgesprekken
met kinderen is een herziene
versie van het boek DGM in de
praktijk, het handboek voor
Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Het is bedoeld
als inspiratiebron voor het voeren
van denkgesprekken met kinderen,
gebaseerd op DGM van
Marion Blank.

Het boek Even denken… Denkgesprekken met kinderen bevat
uitgeschreven activiteiten waarbij telkens suggesties worden
gegeven voor denkvragen die prikkelen tot nadenken en
praten. De denkvragen bij de activiteiten zijn ingedeeld naar
vier niveaus die de taal-denkontwikkeling van kinderen tussen
ongeveer tweeënhalf en zeven jaar volgen.

Even verder denken is een vervolg
op het boek Even denken… uit 2014
waarin 25 activiteiten beschreven
zijn voor jonge leerlingen: peuters
en leerlingen uit de onderbouw van
het primair (speciaal) onderwijs.
Even verder denken is geschreven
voor leerlingen uit de midden- en
bovenbouw van het primair
onderwijs.
Even verder denken is ook geschikt voor leerlingen uit het
speciaal onderwijs en met enkele aanpassingen voor het
Voortgezet Onderwijs. Er worden 14 activiteiten beschreven die
passen bij de zaakvakken. De onderwerpen passen bijvoorbeeld
bij milieu, verkeer, geschiedenis, vrije tijd en gezondheid.
Het doel van deze uitgave is leerkrachten handvatten te geven
waarmee zij het denken van leerlingen kunnen stimuleren.

Denkkracht, taaldenkgesprekken met leerlingen
Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je
leerlingen actiever laten meedenken in gesprekken en ze stimuleren tot nadenken en
problemen oplossen? Door uitdagende denkgesprekken met hen te voeren! Zo help je ze
om zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers. In deze cursus maak je kennis
met Denkstimulerende gesprektechnieken (Marion Blank). Je krijgt inzicht in de basisprincipes en gaat er zelf actief mee aan de slag.

Resultaat
• Je hebt meer kennis over kwalitatief goede interactie.
• Je bent je bewuster van jouw eigen manier van communiceren.
• Je weet hoe je de taal- en denkontwikkeling van leerlingen stimuleert en hoe je ze
begeleidt tot kritisch en creatief denken.
• Je hebt kennisgemaakt met enkele denkroutines.

Goed om te weten

Klik hier
voor meer
informatie
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Deze training sluit goed aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Op de eerste bijeenkomst
ontvang je het boekje Even denken… (onderbouw) of
Even verder denken… (bovenbouw).

3 bijeenkomsten

8,3

Leerkrachten s(b)o
20 SBU

Samen sterk voor de groep
Meer handen in de groep betekent niet altijd dat een groep beter functioneert. Deze cursus
volg je in principe sámen met de leraar met wie je de verantwoordelijkheid voor een groep
deelt. Jullie leren hoe je je gedrag op elkaar afstemt en elkaars talenten zo goed mogelijk
benut. Het resultaat? Een positieve groep met goede leerresultaten!

Resultaat
• Jullie hebben een helder beeld van jullie taken en verantwoordelijkheden en hebben
afspraken daarover vastgelegd.
• Jullie werken constructief aan een optimale samenwerking en afstemming.
• Jullie kennen de principes van Opbrengstgericht werken in 4D en kunnen deze toepassen
in de klas.
• Jullie kennen de principes om te werken aan een positief klassenklimaat en een
positieve groep en kunnen deze ook toepassen.
• Jullie hebben kennisgemaakt met de Leerlijn Leren leren en gebruiken de inhoud daarvan
binnen het onderwijs.

Klik hier
voor meer
informatie
8

S1205
3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners samen met de leerkracht s(b)o of docent vso en pro
15 SBU

SBO De Toermalijn heeft hoge verwachtingen van leerlingen

‘Onze leerlingen doen het beter
dan we voor mogelijk hielden’
Tekst Ronald Buitelaar

De Toermalijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Zaltbommel. De invoering van
passend onderwijs was voor de school hét signaal
om scherper zicht te krijgen op populatie en
leerstofaanbod. Met hulp van de CED-Groep
ontwikkelde het team een aanpak waarbij
voortdurend de vinger aan de pols wordt
gehouden. ‘We monitoren constant hoe leerlingen
zich ontwikkelen en gebruiken 4D (data, duiden,
doelen, doen) om twee maal per jaar te bepalen of
de lat verder omhoog kan.’

Babette van Guntlisbergen is taalcoördinator als ze met haar collega’s leerarrangementen ontwikkelt voor technisch
lezen. Dát lukt nog redelijk, maar met
begrijpend lezen, rekenen en spelling
wordt het al ingewikkelder. Babette:
‘Daar hadden we echt ondersteuning bij
nodig en die vonden we in de persoon van
Ivonne van Eerd van de CED-Groep.

Taart
Inmiddels is Babette intern begeleider en
blikt ze samen met bovenbouwleerkracht
Danique van Wouw terug op de verbeterslag die de school met hulp van Ivonne
maakte. Het werd een proces waarin het
team prettig met Ivonne samenwerkte en
scepsis omsloeg in vertrouwen. Danique:
‘Toen we van start gingen zei Ivonne dat in
groep 8 een score van M6 op de toetsen
van het Cito leerlingvolgsysteem haalbaar
zou zijn. We keken haar vol ongeloof aan.
Wij vonden M5 al gewaagd. Zij was echter
zo overtuigd van haar gelijk dat ze ons een
taart beloofde als dit zou lukken.

Inventarisatie
Het verbetertraject begint met het nauwkeurig in beeld brengen van de populatie
zodat er een schoolstandaard gemaakt
kan worden. Danique: ‘Voor het bepalen
van de standaard hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld. Leerresultaten,
intelligentie, thuissituatie, stoornissen,
hulpverlening, kortom alles wat we
konden gebruiken om vast te stellen wat
voor kinderen we op school hebben, wat

hun onderwijsbehoeften zijn en wat we
van ze mochten verwachten.’ Na de inventarisatie is duidelijk dat de school het niet
met één standaard gaat redden. Babette:
‘Er is geen speciaal onderwijs in onze
regio en daarom hebben we zowel leerlingen met een IQ van rond de 55 als leerlingen die 100 of hoger scoren.’ De grote
spreiding leidt tot het opstellen van twee
standaarden, een doe en leer-standaard
en een reguliere/structuur-standaard.
In de laagste vier groepen, het Jonge
Kindplein, zitten alle leerlingen bij elkaar
in de groep. Vanaf groep vijf is er een doe
en leergroep waarin leerlingen vooral
handelend leren en een reguliere
structuurgroep.

Verbetertraject
Voor Babette en Danique begint na het
vaststellen van de standaarden het
aantrekkelijkste deel van het verbetertraject. ‘Ons aanbod was tot dan voornamelijk methodisch, maar met de
schoolstandaarden en daarop gebaseerde
leerlijnen en leerdoelen kunnen we gerichter aan de slag met het opstellen van
leerarrangementen. Danique: ‘We hoeven
niet langer de voorgeprogrammeerde
lesjes van de methodes af te draaien,
maar kunnen binnen de leerlijnen en
doelen zelf creatief aan de slag om lessen
te bedenken.’ Om zicht te houden op de
ontwikkeling van individuele leerlingen,
groepen en zelfs de school als geheel
worden in januari en juni de resultaten van
de Citotoets geanalyseerd, zodat de lat

waar mogelijk verder omhoog kan.
Babette: ‘Wij doen er als leerkrachten
weer toe. We hebben zicht op wat onze
leerlingen leren, hoe zij zich ontwikkelen
en hoe wij dat voortdurend kunnen bijsturen.’ En die taart? Hebben ze die nog
binnen gehaald? ‘Zeker. Onze leerlingen
doen het nog beter dan we aan het begin
voor mogelijk hielden.’
De onderwijsinspectie over sbo De Toermalijn: ‘Op diverse standaarden stijgt de
school uit boven de basiskwaliteit. Dat
geldt voor het didactisch handelen, het
pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur. Per doelgroep verfijnen de leraren
hun onderwijs verder, afhankelijk van
bijvoorbeeld de instructiebehoefte van de
leerlingen. Op deze manier weten de
leraren een leerklimaat te creëren waardoor de leerlingen actief en betrokken
zijn. Vermeldenswaard is ook de manier
waarop de leraar van de schoolverlatersgroep de leerlingen betrekt bij hun eigen
leer- en ontwikkelproces. Zij ondersteunt
alle leerlingen bij het verwoorden,
uitvoeren en evalueren van hun eigen
leer- en gedragsdoelen. De leerlingen zijn
daarover zo trots als een pauw, en zoals
één van hen vertelt "ik krijg er zelfvertrouwen van".'

Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl.
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Aan de slag met woordenschat sbo/so

Teach Like a Champion

In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs aan bod en wordt ingegaan op efficiënte manieren om in de klas aan
woordenschatuitbreiding te werken. In de cursus wordt onder meer uitgebreid aandacht
besteed aan het aanbieden van woordenschatonderwijs met de Viertakt van Verhallen en
met de aanpak van Marzano.

Inhoud
• vormgeven van woordenschatonderwijs in de klas
• selecteren van woorden afhankelijk van je doel
• extra aandacht voor de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano en praktische
werkvormen
• transfer naar toepassing in de dagelijkse praktijk en bij andere vakgebieden.

S0403

Klik hier
voor meer
informatie

2 bijeenkomsten

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

Leerkrachten, logopedisten,
remedial teachers, intern begeleiders en taalcoördinatoren s(b)o

8,3

34 SBU

Opbrengstgericht spelen in de

Teach
onderbouwLike a ChamErvaar je een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken en
spelend leren? Deze cursus is met name voor leerkrachten van
groep 1 en 2, die kleuters recht willen doen door hen meer te
laten spelen. Hoe kunnen we opbrengstgericht onderwijs en
spelend leren koppelen? In de cursus bespreken we het genoemde
spanningsveld en nemen we het aspect van de regeldruk rond het
registreren en doelgericht plannen onder de loep. 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.

‘Een cursus met veel variatie en praktijkideeën!’

Effectieve didactiek
Wil je je didactische repertoire uitbreiden en flexibel inspelen
op verschillende situaties binnen je lessen? Met deze praktijkgerichte cursus leg je een stevige basis onder jouw didactisch
handelen.
In de eerste bijeenkomst focussen we op verschillende aspecten
van effectieve didactiek. We starten met de theorie, maar
schakelen daarna snel over naar werkvormen, waarmee je het
leergedrag van jouw leerlingen daadwerkelijk kunt beïnvloeden
en een effectieve les neerzet. Omdat elk vak zijn eigen didactiek
kent, besteden we ook twee bijeenkomsten aan de vakdidactiek
van rekenen, begrijpend lezen en spelling (niet voor pro en vso).
Je maakt kennis met tools die je kunt inzetten. Na deze cursus
weet je nog beter hoe je jouw leerlingen optimaal laat presteren.

— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

S0201
3 bijeenkomsten
Leerkrachten onderbouw s(b)o
20 SBU

Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs?
Veel kinderen vinden (werkwoord)spelling enorm lastig, alle
spellingmethoden ten spijt. In deze cursus krijg je handvatten
om je spellingonderwijs te verbeteren en om al je leerlingen
verder te brengen. Je krijgt inzicht in de leerlijn Spelling en de
referentieniveaus en je leert hoe je datagestuurd en opbrengstgericht kunt werken. Je maakt kennis met de bewezen
effectieve vakdidactiek van een goede spellingles en je vergroot
je differentiatiecapaciteit. Je weet wat je kunt doen voor
spellingzwakke leerlingen en voor leerlingen die beter dan
gemiddeld presteren. Aan het eind van de cursus heb je een
plan van aanpak voor het spellingonderwijs in jouw groep!

‘Met de tools die ik heb gekregen, kan ik mijn
spellingsonderwijs zeker verbeteren.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie
10

S0402
3 bijeenkomsten
Leerkrachten s(b)o
18 SBU

Klik hier
voor meer
informatie

S0205
4 bijeenkomsten
Leerkrachten en docenten s(b)o, vso en pro
15 SBU

Onderwijsassistenten
Leerkrachten
In het sbo, so, vso en praktijkonderwijs
speel je als onderwijsassistent een
onmisbare rol. Samen met de leerkracht
of docent zorg je dat alle leerlingen het
onderwijs, de begeleiding, de aandacht en
de ondersteuning krijgen die zij nodig
hebben. Samen bouwen jullie aan een
positieve groep en goede opbrengsten.
In deze brochure lees je meer over de
cursussen die wij speciaal voor onderwijsassistenten in het sbo, so, vso en praktijkonderwijs ontwikkelden.

Het cursusaanbod in vogelvlucht
• Teach Like a Champion
Maak kennis met de belangrijkste
basistechnieken en krijg inzicht in het
gedrag dat leerlingen van jou nodig
hebben.
• NT2
Ontdek hoe jij bijdraagt aan de opvang
en taalontwikkeling van nieuwkomers.
• Onderwijsassistent woordenschatcompetent
Vergroot je kennis over woordenschatdidactiek en -uitbreiding.
• Onderwijsassistent leescompetent
Ontwikkel de vaardigheden waarmee je
bijdraagt aan het optimaliseren van het
leesonderwijs en de remediëring op
jouw school.
• Onderwijsassistent rekencompetent
Leer hoe je kunt helpen bij het rekenonderwijs en het remediëren van
rekenproblemen.

• Onderwijsassistent gedragscompetent
Vergroot je inzicht in het gedrag van
kinderen en in de invloed van jouw eigen
gedrag.

Alles draait om jouw praktijk
In alle cursussen ligt de nadrukt op jouw
dagelijkse werk en jouw eigen handelen.
We stellen alles in het werk om jou
maximaal te laten profiteren. Daarom
worden alle cursussen gegeven door

trainers die dit type onderwijs door en
door kennen en is er ook volop ruimte
voor uitwisseling met collega’s van andere
scholen.

20%
vroegboe
k
korting? Gebruik

kortingsc
ode:
BRS2021

Basiscursus Teach Like a Champion voor onderwijsassistenten

Teach Like a Champion

In de basiscursus krijg je inzicht in het gedrag dat leerlingen van jou nodig hebben om zélf het
gewenste gedrag te kunnen vertonen. Je leert werken met de belangrijkste basistechnieken
van Teach Like a Champion, waarmee je bouwt aan een sterke gedragscultuur in de klas,
hoge verwachting hebben van leerlingen en leerlingen tijdens de les actief houden.

Resultaat
• Je kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion (controle van begrip,
studiehouding, ratio en klascultuur) en kunt deze koppelen aan de Teach-technieken.
• Je kunt diverse Teach-technieken in de praktijk toepassen.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen.

Goed om te weten
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het boek Teach Like a Champion 2.0. Gedurende
de cursus bestudeer je de literatuur en maak je opdrachten. Tweemaal maak je videoopnames van lessen waarin je Teach-technieken gebruikt. Hiervoor is toestemming van de
ouders nodig.

Klik hier
voor meer
informatie

XXXXX
3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners s(b)o, vso en pro
28 SBU
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Starters krijgen praktische tips waarmee ze zich sneller
kunnen ontwikkelen

Hoe ga jij om met opvallend
gedrag van leerlingen?
Tekst Connie van der Zel

De cursus Onderwijsassistent gedragscompetent geeft deelnemers inzicht in verschillende soorten gedrag en
hoe ze hierop kunnen reageren. Hun eigen praktijk staat centraal.
’Alle deelnemers krijgen een overzichtelijke cursusmap met veel informatie.
Hierin vinden zij per les zaken als het doel
van de bijeenkomst, de powerpoint met
de gebruikte theorie en opdrachten.
Annelies: ‘Bij de opdrachten worden de
cursisten vooral uitgenodigd om te
reflecteren op het eigen gedrag naar
kinderen toe. Verder bevat de map per
onderdeel concrete tips: wat kan ik doen
bij bepaald gedrag van een leerling? Deze
map geeft de cursisten houvast en ze
kunnen nog eens terugkijken: hoe zat het
ook al weer?‘

Veel tips
Hoe reageer je op faalangstige kinderen?
Dat is één van de vragen die wordt
besproken tijdens de tweede bijeenkomst
van de cursus Onderwijsassistent
gedragscompetent. Rond de tafel zitten elf
onderwijsassistenten, afkomstig uit alle
windstreken. Om inzicht te krijgen in de
gestelde vraag krijgen de deelnemers
eerst een aansprekend filmpje te zien. Dan
gaan zij aan de slag met ‘het G-den-ken’.
Daarbij reflecteren ze op een voorval dat
ze zelf hebben meegemaakt en waarbij
faalangst een rol speelde. Wat was de
Gebeurtenis? Wat was de Gedachte? Wat
was het Gevoel? Wat het Gedrag? Iedereen
heeft wel een voorbeeld. Een cursist
vertelt dat ze niet van de duikplank
durfde. Ze weet nog precies hoe ze zich
voelde en gedroeg. Wat had de zwemleraar kunnen doen om jou te helpen? Op
deze manier worden meer voorbeelden
besproken. Duidelijk wordt dat het gedrag
van de leerkracht veel impact kan hebben
op een kind. Voor de dagelijkse praktijk
van nu nemen de cursisten mee dat
praten met faalangstige kinderen én de
goede vragen stellen van belang is. Dat
helpt faalangstige kinderen met kleine
stapjes vooruit.
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Dagelijkse praktijk centraal
De cursusleider is Annelies van
Oudheusden van de CED-Groep. ‘In deze
cursus is de dagelijkse praktijk van deelnemers het uitgangspunt’, zegt zij. ‘Het
werk van onderwijsassistent wordt op elke
school anders ingevuld, maar ze werken
allemaal met kinderen en krijgen te
maken met allerlei soorten gedrag. Ik
probeer deelnemers inzicht te geven in
soorten gedrag en hoe je daar op kunt
reageren.’ De eigen praktijk staat
centraal. Daarnaast gebruikt Annelies
filmpjes en achterliggende theorieën.
De eerste cursusmiddag gaat over de
normale sociaal-emotionele ontwikkeling
en welk gedrag daarbij hoort. Bij de
tweede bijeenkomst staat faalangstig
gedrag centraal en de laatste sessie gaat
over ‘acting out’-gedrag (gedrag dat voortkomt uit onverwerkte gevoelens of
irrationele veronderstellingen en leidt tot
het afreageren op onschuldige anderen).
Annelies: ‘De cursisten krijgen een
opdracht mee: observeer een leerling met
faalangstig of acting out-gedrag. Deze
observaties worden hier met elkaar
besproken. Je ziet interessante discussies
ontstaan met veel herkenning en interactie.

Een van de cursisten werkt op een school
met veel kinderen met gedragsproblemen.
‘Ik ben gericht op zoek gegaan naar een
cursus waar ik kon leren over gedrag.’
Diverse cursisten merken op dat er voor
onderwijsassistenten niet zoveel cursusaanbod is. ‘Ik had vooral ook behoefte om
andere onderwijsassistenten te ontmoeten
en daar dingen mee te delen’, zegt een
van hen. ‘Gedrag van kinderen is iets waar
iedereen mee te maken heeft en terwijl
we daar mee bezig zijn, delen we automatisch ook andere zaken. Het is fijn om
met anderen ervaringen uit te wisselen.’
De cursisten zijn positief over de cursusinhoud. ‘Ik hoopte op tips over hoe om te
gaan met allerlei soorten gedrag, en die
heb ik volop gekregen’, zegt een van hen.
‘Hier fris ik kennis op die ik ooit geleerd
heb. Je wordt er weer scherp van. De
zelfreflectie in mijn werk helpt daar ook
bij’, vult een ander aan. Cursiste
Francisca: ‘Ik heb geleerd hoe ongelofelijk
belangrijk het is om actief te luisteren
naar kinderen. Het komt er in de drukte
van de dag vaak niet van, maar het is
belangrijk om daar de tijd voor te nemen.’

Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl.

NT2 voor onderwijsassistenten
Als je nieuwkomers in de klas krijgt, wil je dat ze zo snel mogelijk de taal leren die ze op
school nodig hebben. Als onderwijsassistent kun je een waardevolle bijdrage leveren aan
het opvang van deze leerlingen en aan de lessen Nederlands als tweede taal. Met deze
praktische cursus helpen we je op weg.

Inhoud
We gaan onder meer in op het leren van een nieuwe taal, klankonderwijs, woordenschat
onderwijs, mondelinge taalvaardigheid, technisch lezen en begrijpend lezen. We houden het
graag praktisch. Daarom heb je volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de
cursusleiding en jouw medecursisten.

Resultaat
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

S1101

Je kent de verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
Je weet wat goed NT2-onderwijs is en kent de doelen ervan.
Je weet hoe belangrijk klankonderwijs is.
Je hebt je kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek, technisch leesonderwijs,
begrijpend leesonderwijs.
• Je hebt uiteenlopende materialen voor nieuwkomers leren kennen.

2 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners s(b)o
6 SBU

Onderwijsassistent woordenschatcompetent
Op welke manier leert een kind woorden? Hoe kun je daarop aansluiten in jouw dagelijkse
omgang met de leerlingen? En wat doe je met niveauverschillen in de groep? Al deze
vragen komen aan bod tijdens deze praktisch cursus over woordenschatdidactiek en
-uitbreiding. We gaan onder meer in op het differentiëren tussen diverse kinderen en de
werkvormen die geschikt zijn voor het inslijpen van nieuwe woorden. Daarbij maken we
steeds de transfer naar de dagelijkse praktijk.
Het viertakmodel vormt de basis van deze cursus. Het boek Met woorden in de weer
(Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft) ontvang je tijdens de eerste bijeenkomst.

Resultaat
•
•
•
•
•

Klik hier
voor meer
informatie

Je kent het belang en de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
Je kunt de vier stappen van de woordenschatdidactiek toepassen (Viertaktmodel).
Je kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
Je kunt een onderbouwde keuze maken in het aanbod van woorden.
Je hebt een plan van aanpak voor het woordenschatonderwijs in jouw groep.

S1201
3 bijeenkomsten
Leerkrachten en onderwijsassistenten s(b)o
30 SBU

Onderwijsassistent leescompetent
Welke rol kun je spelen in het optimaliseren van het leesonderwijs op jouw school en in de
remediëring? Je leert het in deze cursus die zich richt op onderwijsassistenten in het
speciaal onderwijs. De cursus is echt gericht op de praktijk. Er is daarom ook veel ruimte
voor vragen waar jij in je dagelijkse werk tegenaan loopt.

Resultaat

Klik hier
voor meer
informatie

S1202

• Je hebt vaardigheden ontwikkeld om kinderen voor, tijdens en na het lezen te ondersteunen.
• Je hebt kennisgemaakt met verschillende remediërende leesprogramma’s.
• Je kunt adequate feedback geven en jouw handelen afstemmen op de voortgang in het
leesproces.
• Je kunt een goede toetssituatie creëren en je bent vaardig in het correct afnemen van
een toets.
• Je weet hoe je leesplezier stimuleert.
• Je hebt een globaal beeld van het leren lezen van 4-12 jarigen.
• Je hebt je kennis uitgebreid over beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen en
voortgezet technisch lezen.

3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners s(b)o
20 SBU

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

8,0
13

Onderwijsassistent rekencompetent
Ondersteun je regelmatig leerlingen met hardnekkige rekenproblemen? Dan is deze cursus
echt een aanrader. De cursus richt zich echt op de dagelijkse praktijk en op jouw handelen.
De theorie die aan bod komt, is dus beperkt. Je doet praktische kennis en vaardigheden op
en er is tijdens alle bijeenkomsten ruimte om vragen te stellen over zaken waar jij in je werk
tegenaan loopt. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet je wel enige voorkennis
hebben over het rekencurriculum op jouw school.

Resultaat
• Je weet hoe kinderen leren rekenen en wat kan daar allemaal mis bij kan gaan.
• Je weet hoe een goede rekenles eruit ziet.
• Je kunt adequaat helpen bij het rekenonderwijs en bij het remediëren van rekenproblemen.
• Je weet hoe je leerlingen (preventief en curatief) begeleidt en welke materialen daarbij
bruikbaar zijn.
• Je hebt zo nodig je eigen rekenvaardigheid uitgebreid.

Klik hier
voor meer
informatie

‘Prima cursus voor collega’s die meer van rekenen
en achtergrond willen weten.’

S1203
3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners s(b)o

— Reactie cursist

8,0

11 SBU

Onderwijsassistent gedragscompetent
Wil je meer inzicht in het gedrag van kinderen en de invloed daarop? Dan mag je deze
cursus niet missen! We focussen vooral op de dagelijkse praktijk. Daarom is de hoeveelheid
theorie beperkt en is er volop ruimte voor vragen. Eerst behandelen we globaal de normaal
verlopende ontwikkeling van kinderen, maar we stappen al snel over naar veelvoorkomende
werkhoudings- en gedragsproblemen: faalangst, motivatieproblemen, brutaal en opstandig
gedrag en stil en teruggetrokken gedrag.

Resultaat
• Je hebt globale kennis van de genoemde gedragsproblemen.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en kent de invloed daarvan op het gedrag van
leerlingen.
• Je hebt een start gemaakt met het verder ontwikkelen van de interpersoonlijke en
pedagogische competenties die je nodig hebt om met gedragsproblemen om te gaan.
• Je hebt een plan gemaakt, waarmee je jouw pedagogisch handelen gaat optimaliseren.

Klik hier
voor meer
informatie

‘Ik heb scherper in beeld welke invloed ik zelf heb
op het gedrag van kinderen.’

S1204

— Reactie cursist

3 bijeenkomsten

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners s(b)o, vso en pro

9,0

20 SBU

Samen sterk voor de groep
Meer handen in de groep betekent niet altijd dat een groep beter functioneert. Deze cursus
volg je in principe sámen met de leraar met wie je de verantwoordelijkheid voor een groep
deelt. Jullie leren hoe je je gedrag op elkaar afstemt en elkaars talenten zo goed mogelijk
benut. Het resultaat? Een positieve groep met goede leerresultaten!

Resultaat
• Jullie hebben een helder beeld van jullie taken en verantwoordelijkheden en hebben
afspraken daarover vastgelegd.
• Jullie werken constructief aan een optimale samenwerking en afstemming.
• Jullie kennen de principes van Opbrengstgericht werken in 4D en kunnen deze toepassen
in de klas.
• Jullie kennen de principes om te werken aan een positief klassenklimaat en een
positieve groep en kunnen deze ook toepassen.
• Jullie hebben kennisgemaakt met de Leerlijn Leren leren en gebruiken de inhoud daarvan
binnen het onderwijs.

Klik hier
voor meer
informatie
14

S1205
3 bijeenkomsten
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners samen met de leerkracht s(b)o of docent vso en pro
15 SBU

ZML
en PRO
Leerkrachten
Elke schoolsoort kent zijn eigen opgaven
en uitdagingen. Dat geldt zeker ook voor
het zml-onderwijs, waar de leerlingen
specifieke onderwijsbehoeften hebben.
Van jou als onderwijsprofessional vraagt
dat veel. Je hebt er specifieke competenties voor nodig.

Speciale zml-cursussen
Speciaal voor het zml-onderwijs
ontwikkelden we drie cursussen:
• De Vreedzame School voor nieuwe
leerkrachten en onderwijsassistenten
• Basiscursus Teache Like a Champion
zml
• Seksuele vorming zml

Toegespitst op jouw praktijk
De cursussen worden gegeven door
cursusleider die bekend zijn met de
praktijk van het zml-onderwijs. Daarnaast
bieden alle cursussen voldoende ruimte
om ervaringen en kennis uit te wisselen
met vakgenoten die net als jij in het
zml-onderwijs werken.

20%
kvroegboe
korting? de:

ortingsco
Gebruik k
BRS2021

De Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten zml
Ben je een nieuwe leerkracht of onderwijsassistent op een vreedzame zml-school? In deze
cursus helpen we je op weg om De Vreedzame School snel in de vingers te krijgen.
De speciale zml-versie van het programma heet Beste Vrienden. Hierin is extra veel
aandacht voor het pedagogisch klimaat. Op www.devreedzameschool.nl lees je meer over
het programma.

Resultaat
• Je kent de achtergronden, uitgangspunten, doelen en opbouw van het programma
De Vreedzame School/Beste Vrienden.
• Je kent de lesblokken van het programma en de doelen ervan. Je kunt deze in je eigen
groep inzetten.
• Je hebt ervaring opgedaan met de (coöperatieve) werkvormen van het programma.
• Je kunt de kenmerkende principes van De Vreedzame School inzetten, zoals opstekers,
het stappenplan voor conflicten en de emotiethermometer.
• Je weet hoe de afspraken rondom het programma binnen jouw school worden geborgd.

Klik hier
voor meer
informatie

Leerkrachten en onderwijsassistenten ZML

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

6 SBU

— Reactie cursist

S0903
2 bijeenkomsten

De

8,0
Vreedzame School
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Het succes van De Vreedzame School

Drie vragen aan
zml-school De Alk
Zml-school De Alk uit Alkmaar schafte
eerder een programma aan voor de
sociaal emotionele ontwikkeling, maar
ervaarde dat als 'hap snap'. Op zoek naar
een alternatief werden verschillende
aanpakken vergeleken. De Vreedzame
School bleek precies te zijn wat ze
zochten. Een jaar geleden startte het
team met het invoeringstraject. Hoe gaat
het een jaar later? We stelden drie
vragen aan Johanna Dooper, de ib'er van
De Alk.

Wat was de aanleiding om te
starten met De Vreedzame School?
'De sociaal emotionele ontwikkeling is
een belangrijke, zo niet de belangrijkste
ontwikkeling van onze leerlingen. Deze
ontwikkeling heeft ook veel invloed op alle
andere ontwikkelingsgebieden. We hebben
kritisch gekeken naar de opbrengsten op
de verschillende leerlijnen en zagen dat
de sociaal emotionele ontwikkeling
achterbleef bij de andere gebieden. Daar
wilden we natuurlijk wat mee.'

Beste vrienden
'We zochten een programma dat door de
hele school heen gebruikt kan worden en
waar iedereen mee kan werken. Het
programma moest uiteraard geschikt zijn
voor onze populatie. De Alk heeft alleen
zml-leerlingen. De meeste kinderen
hebben een IQ tussen de 50 en 69.
Daarnaast hebben ze vaak bijkomende
problematiek, zoals ADHD, autisme of
hechtingsstoornissen. 'Het materiaal
'Beste vrienden' van De Vreedzame School
is speciaal voor zml-scholen bedoeld.'

De structuur en herhaling zijn
voor alle kinderen fijn.
Wat merken leerlingen van
De Vreedzame School?
‘De sfeer op school is verbeterd door de
opstekers (complimenten) die de kinderen

16

elkaar geven. Ruzies proberen ze nu eerst
zelf op te lossen. Lukt het niet? Dan gaan
ze samen naar de juf. Het vele samenwerken heeft veel invloed. Ook het gebruik
van de wereldbal heeft effect: heb je hem
in je handen? Dan mag je praten. En het
herhalen, herhalen, herhalen. Ieder jaar
dezelfde thema’s, steeds een stapje
dieper.’

doorgaande lijn. Met De Vreedzame
School is de héle school bezig. Iedereen
volgt dezelfde aanpak. Oók de fysiotherapeut en de logopediste. Dat is
precies wat we zochten. De aanpak is
duidelijk, concreet en biedt structuur. En
alles is direct toepasbaar. We verwachten
eind van het jaar dan ook effect op de
leerresultaten.'

Petten en poppen

Openheid

'Binnen en buiten spreken we dezelfde
taal, ook bij de naschoolse opvang.
Bijvoorbeeld: “Zet je gele pet op!”
Leerlingen herkennen de picto's van
De Vreedzame School. Het herinnert ze
aan gemaakte afspraken, of ze vormen de
aftrap van een gezamenlijk oefenmoment.
De handpoppen stimuleren het aandachtig
luisteren en kijken.'

'Het hele team is betrokken bij de
implementatie. De klassenconsultaties
hebben gezorgd voor meer openheid.
Onze succeservaringen delen we in de
vergadering. Dit heeft echt meerwaarde.'

Hoe vaker je met de opstekers
werkt, hoe meer kinderen uit
zichzelf een opsteker geven aan
een ander.
Wat is het effect op het team?
'Het team bestaat uit ongeveer vijftig
mensen. Dit zijn vooral leerkrachten,
assistenten en onderwijsondersteuners.
Daarnaast werken we met een
gevarieerde groep randdiensten. Het
hele team is enthousiast! In eerdere
programma's die we probeerden, zat geen

Het hele team is enthousiast.
Het programma wordt echt
schoolbreed gedragen.
Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl.

Teach Like a Champion 2.0 ZML-editie
Van vakmanschap naar kunstenaarschap..., dat is volgens Doug Lemov de route die
leraren afleggen als ze werk maken van de technieken die in Teach Like a Champion 2.0
gepresenteerd worden. Na het verschijnen van Teach Like a Champion is de auteur
onvermoeibaar doorgegaan met zijn ontdekkingsreis langs vele klaslokalen van
topleraren. Het is een genot om te lezen hoe hun sterk opbrengstgerichte gedrag en
hun vaak briljante oplossingen voor alledaagse problemen in de schijnwerpers worden
gezet.
In deze volledig vernieuwde versie van het boek komt een aantal nieuwe technieken aan
bod en worden veel van de bestaande verfijnd en in een ruimere context geplaatst.
Deze uitgave voor ZML is een aanvulling op Teach Like a Champion 2.0. De aanvulling
kan het best gebruikt worden naast dit basisboek. De oorspronkelijke indeling wordt
gevolgd, maar er is gekozen voor een selectie van de in het ZML meest gebruikte en
toepasbare Teach-technieken. Via praktische tips en voorbeelden wordt duidelijk hoe je
technieken binnen het ZML in kunt zetten.

Basiscursus Teach Like a Champion zml

Teach Like a Champion

Wil je meer grip op het klassenmanagement en de leeropbrengsten? En wil je leerlingen
activeren? Maak dan kennis met de praktische basistechnieken van Teach Like a Champion.
Met deze technieken werk je op een heel praktische manier aan een sterke gedragscultuur,
hoge verwachtingen en betrokkenheid.

Resultaat
• Je kent de achtergronden van Teach Like a Champion (controle van begrip, studiehouding,
ratio en klascultuur) en kunt deze koppelen aan de Teach-technieken.
• Je kunt diverse Teach-technieken in de praktijk toepassen.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen.

Praktische informatie
De basiscursus is blended. Naast de bijeenkomsten is er een online leeromgeving waar je
al het cursusmateriaal en de opdrachten vindt. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je de
zml-editie van Teach Like a Champion 2.0.

Klik hier
voor meer
informatie

S0901

‘De technieken zijn zó simpel. Inspirerend om te zien hoe je meer grip
krijgt op de klas.’

4 bijeenkomsten

— Reactie cursist

Leerkrachten en docenten ZML

8,2

35 SBU

Seksuele vorming zml
De CED-Groep en Kenniscentrum Rutgers maken zich sterk voor een verankering van de
seksuele en relationele vorming binnen so/vso/pro. Inmiddels zijn er veel gratis producten
en materialen ontwikkeld die je vindt op www.seksuelevorming.nl/vso.
Maar daarmee ben je er nog niet. Want welke plaats geef je seksuele vorming in het
lesprogramma? Hoe zet je de beschikbare materialen in? En wat doe je met lastige situaties
tijdens de les? Met deze training ontwikkel je kennis, vaardigheden en inzichten die je nodig
hebt voor de lessen seksuele vorming. We gaan in op de visievorming rondom dit onderwerp,
het betrekken van ouders, de leerlijn seksuele vorming en de materialen die je tijdens de
les kunt inzetten. Kortom, met deze training bereid je je gedegen voor!

Resultaat
• Je kunt werken met de leerlijn Seksuele vorming en een doorlopende leerlijn
implementeren.
• Je kunt seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar maken en leerlingen begeleiden
in hun seksuele ontwikkeling.
• Je kunt in gesprek gaan met ouders.

Klik hier
voor meer
informatie

S0902
2 bijeenkomsten
Docenten ZML
6 SBU
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Leiden
en begeleiden
Leerkrachten
Leiden en begeleiden: cursussen
voor mt- en cvb-leden
Als directeur of bestuurder in het so, sbo,
vso of praktijkonderwijs heb je een veelzijdige en uitdagende rol. Je geeft leiding
aan professionals van verschillende
disciplines. Thema’s die jouw aandacht
vragen, zijn bijvoorbeeld het initiëren en
implementeren van onderwijskundige
innovaties, sturen op hoge opbrengsten
en het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid.
We bieden een aantal cursussen aan,
waarmee je jouw leiderschap verder
ontwikkelt en verstevigt.
Een aantal cursussen is gecertificeerd
voor het schoolleidersregister.

• Masterclass OGW4D
Een vierdaagse training voor de
schoolleider en ib’ers sámen. Je krijgt
alle handvatten om een duurzame
verandering in je team te realiseren.
• Lead Like a Champion
Vergroot je inzicht in opbrengstgericht
leiderschap. Een krachtige mix van
bijeenkomsten, intervisie, praktijkopdrachten en een Persoonlijk KoersOnderzoek.

Masterclass OGW 4D

Het aanbod in vogelvlucht
• Masterclass Gedrag is een vak
Breid je didactische repertoire uit en
maak kennis met een schoolbrede
aanpak van gedrag.
• Basiscursus Interne begeleiding
Met deze opleiding op post-hbo niveau
word je ingevoerd in alle aspecten van
het ib-werk.

• Verdiepingscursus Interne begeleiding
Voor ib’ers die toe zijn aan verdieping en
die hun kennis willen uitbreiden en
actualiseren.

20%
vroegboe
k
korting? Gebruik

kortingsc
ode:
BRS2021

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass, met het motto
‘leer zelf duiden en zelf doen’, legt hiervoor een gedegen basis. In vier modules gaan we in
op data en duiden, doelen en doen, de ondersteuningsstructuur en de lerende cultuur.

Resultaat
• Je hebt je eigen ambities geformuleerd.
• Je kunt werken met een instrumentarium om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten te meten en te analyseren.
• Je kunt een kwaliteitsanalyse van het huidige leerkrachtgedrag en van de ondersteuningsstructuur maken en verbeterpunten opstellen.
• Je hebt handvatten om de huidige (lerende) cultuur te meten, te analyseren en een
verbeterplan te schrijven.
De intentie is dat de schoolleider en de ib’er deze masterclass samen volgen. De huiswerkopdrachten resulteren in een eenjarig kwaliteitsverbeterplan voor jouw school.

‘Nu we werken met vaste leerroutes en arrangementen is er meer
effectieve leertijd. Trendanalyses tonen over de hele linie progressie.’
Klik hier
voor meer
informatie
18

S0102

— Reactie cursist

4 bijeenkomsten
Schoolleiders en intern begeleiders s(b)o, vso en pro
48 SBU

8,5

Lead Like a Champion
Lead Like a Champion is mede gebaseerd op ervaringen die Paul Bambrick Santoyo
opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey.
Hij onderzocht welke vorm van leiderschap leidt tot effectief onderwijs, waarin excellent
onderwijzen leidt tot excellent leren.
Hij deed dit door schoolleiders te observeren. Zijn vraag daarbij was: Waaraan besteden zij
hun tijd? Zijn bevinding: Een gemiddelde directeur besteedt nog geen 6% van zijn tijd aan
directe ondersteuning van de kwaliteit van de leraren. Bij excellente schoolleiders ligt dit
percentage veel hoger: Zij besteden wekelijks gemiddeld 60% van hun tijd aan observatie,
feedback- en ontwikkelgesprekken. Uit zijn onderzoek destilleerde Bambrick zeven
'hefbomen' voor opbrengstgericht leiderschap, waarvan er vijf specifiek zijn uitgewerkt in
de reader 'Lead Like a Champion'.

Lead Like a Champion
Niet alleen leerkrachten maken het verschil, de schoolleider óók. In deze cursus krijg je
inzicht in opbrengstgericht leiderschap. In vijf modules komt een breed palet aan thema’s
aan bod: datagestuurde instructie, observatie en feedback, planning, professionele ontwikkeling en schoolcultuur. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, intervisiemomenten,
praktijkopdrachten en een Persoonlijk KoersOnderzoek. Deze cursus is gecertificeerd als
formeel aanbod bij de deelthema’s ‘professionele leergemeenschap’ en ‘onderzoeksmatig
werken’ uit het thema 3 ‘kennis- en kwaliteits-ontwikkeling’.
Centraal staan o.a. de volgende vragen:
- Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan
hun teams?
- Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?

‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap
inhoudt. Met de handvatten die ik tijdens de cursus heb gekregen,
ben ik aan de gang gegaan.’
— Reactie cursist

Klik hier
voor meer
informatie

S0105
6 bijeenkomsten
Schoolleiders s(b)o, vso en pro
42 SBU

Masterclass Gedrag

Teach Like a Champion

Stel je je eens voor: leerlingen die precies weten welk gedrag er van hen verwacht wordt
en dat gedrag ook laten zien. Een utopie? Zeker niet! Het ligt binnen handbereik als je
school op een gerichte manier gaat werken aan gedrag: resultaatgericht. Dit vraagt om
een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen meedoet.

Extra informatie
De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband.

Resultaat
• Je kunt je eigen ambities formuleren voor gedrag.
• Je kunt werken met een instrumentarium om de gedragsresultaten te meten en te
analyseren.
• Je kunt een kwaliteitsanalyse van de huidige pedagogische vaardigheden maken en
verbeterpunten opstellen.
• Je weet op welke wijze je de ambitie voor gedrag en je pedagogische basiskwaliteit kunt
opnemen in je schoolondersteuningsprofiel.

Klik hier
voor meer
informatie

S0104
3 bijeenkomsten
Directies en intern begeleiders s(b)o, vso en pro
9 SBU
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Opbrengstgericht werken aan gedrag

Op sbo De Wissel worden de
leerlingen steeds zelfstandiger
Tekst Connie van der Zel

Houden wij onze leerlingen te lang bij de
hand? Die indruk hadden Eefje van Hoof,
orthopedagoog, en Wilma van Zelst, intern
begeleider onder- en middenbouw.
Zij werken op De Wissel, een sbo school in
Veghel. ‘Wij hadden het idee dat onze
leerlingen te lang leerkracht-afhankelijk
waren’, vertelt Wilma. De CED-adviseur
ging met het team aan de slag met
Opbrengstgericht werken aan gedrag.

De school formuleerde allereerst haar
ambitie. Deze ‘schoolstandaard’ werd
uitgedrukt in een niveau van de leerlijn.
Met behulp van een nulmeting Leren leren
werd het huidige niveau in kaart gebracht.
Iedere leerkracht vulde voor elk kind in op
welk niveau het zit op de leerlijn. Wilma:
‘Hierdoor zie je welke niveaus voorkomen
in een groep. Van deze data hebben we
een datamuur gemaakt. Zo zie je duidelijk
waar je als school staat. Op basis van de
datamuur hebben we de data vergeleken
met onze ambitie. Mijn groep beheerst
bijvoorbeeld gemiddeld niveau twee op de
leerlijn, terwijl dat niveau vijf zou moeten
zijn volgens de schoolstandaard. Wij
hebben afgesproken dat we streven naar
eindniveau zeven als schoolstandaard.
We denken dat op termijn zelfs niveau
acht haalbaar moet zijn.’

Praktisch
De eerste studiedag van Leren leren is
vooral praktisch: hoe kan ik binnen mijn
eigen klas werken aan goed gedrag?
Eefje: ‘Vanwege de schoolbrede aanpak
moet je duidelijke afspraken maken.
Bij ons staat elke dag een van de vijf
categorieën van Leren leren centraal.
Elk categorie heeft zijn eigen kleur.
‘Uitgestelde aandacht’ is bijvoorbeeld
oranje.
In de klassen is deze kleur terug te vinden
op de dagroosters en in de visualisaties.
Verder werken de leerkrachten per
categorie aan twee doelen van Leren
leren. Deze worden gekoppeld aan vakken
op het rooster en vier keer per dag
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geoefend. Het dagrooster laat zien
wanneer dit gebeurt.’ Elke leerkracht
heeft iets bedacht om de vooruitgang voor
kinderen zichtbaar te maken. Wilma:
‘Bij de kleuters werken ze met een dikke
duim, een andere groep werkt met een
pauw die iets op zijn staart geplakt krijgt
wanneer een doel is bereikt. Weer een
andere groep werkt met het thema ‘Het in
je vingers hebben’. Deze visualisaties
helpen enorm met het halen van je doelen
op groepsniveau. Maar ook op individueel
niveau beoordelen leerlingen van zichzelf
of een doel is gehaald. Kinderen zijn heel
enthousiast wanneer dat lukt. Ze zien hoe
hun zelfstandigheid groeit.’

Filmopnames
Na de eerste studiedag gingen alle leerkrachten in de praktijk aan de slag. De
intern begeleiders filmden het handelen
van de leerkrachten. De opnames zijn
tijdens de tweede studiedag gebruikt om
terug te koppelen. Eefje: ‘De leerkrachten
waren hier heel positief over. Ze werden
geïnspireerd door elkaars manier van
werken.’ Het kost weinig extra energie om
op deze manier aan gedrag te werken,
vindt zij. ‘Het gaat eigenlijk om dingen die
je altijd al deed, maar nu handel je bewust
en gestructureerd, ook naar de leerlingen
toe. Dat levert enorm veel op.’

Veelbelovend
Tijdens de tweede studiedag is een datamuur besproken met nieuwe leerlinggegevens van Leren leren. Hierbij was per
leeftijdsgroep te zien of en hoe de doelen

bereikt zijn. ‘De resultaten zijn veelbelovend’, vindt Wilma. ‘Mijn groep ging
van een gemiddelde score op niveau twee
naar gemiddeld niveau vijf voor minstens
75% van de leerlingen. Dit is ook de
tendens bij de andere groepen. Maar ook
zonder die cijfers zien we de vooruitgang.
Vorig jaar kwam bijvoorbeeld een tienjarig
kind nog vragen of hij een potlood mocht
slijpen. Nu zijn onze leerlingen zelfstandiger. Daarnaast zijn ze rustiger en
zelfbewuster geworden.’ Eefje: ‘Leren leren
wordt vast onderdeel van de klassenconsultaties en van de groepsbesprekingen.
Zo wordt het geheel ook de komende jaren
geborgd. Gedrag is nu een vak op sbo
De Wissel!’

Gedrag is een vak
Het 4D-traject Opbrengstgericht werken
aan gedrag is ontwikkeld door de CEDGroep. Uitgangspunten zijn de leerlijnen
sociaal gedrag en Leren Leren. Die laatste
leerlijn bestaat uit vijf categorieën: taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen,
zelfstandig (door)werken, samenwerken,
reflectie op werk. Elke categorie is
omschreven op acht niveaus. De werkwijze vraagt om een schoolbrede aanpak.
Het traject is geschikt voor po-, sbo- en
so-scholen. Bij dit traject zijn ook twee
boeken verkrijgbaar in de webwinkel.

Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl.

Basiscursus Interne begeleiding
Wil je je specialiseren tot ib’er? In deze achtdaagse cursus op post-hbo niveau maak je
kennis met alle aspecten van dit werk. Naast theorerie en praktijkopdrachten is er veel
ruimte voor reflectie op je taken.

Resultaat
•
•
•
•

Je kent de kenmerken van interne begeleiding op verschillende niveaus.
Je kunt begeleidende gesprekken voeren.
Je weet hoe er planmatig gewerkt kan worden aan diverse vakgebieden.
Je bent bekend met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar, je
kent de bijbehorende beoordelingsinstrumenten, kunt de data hiervan analyseren en
interventies formuleren.
• Je kent de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en je eigen taken op dat gebied.
Je hebt voorbeelden van de zorg die geboden kan worden.
• Je kunt een opbrengstgerichte groepsbespreking voorzitten.
• Je kunt een goede data-analyse maken op basis van de beïnvloedbare
onderwijskenmerken.

Klik hier
voor meer
informatie

S0101
8 bijeenkomsten
Intern begeleiders en leerkrachten s(b)o, vso en pro
126 SBU

Verdiepingscursus Interne begeleiding
Heb je de basiscursus Interne begeleiding gevolgd en ben je toe aan verdieping? Of wil je
je kennis uitbreiden en actualiseren? Dan is de verdiepingscursus Interne begeleiding echt
iets voor jou.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van een hele dag en focust op thema’s die van
belang zijn in jouw dagelijkse werk als intern begeleider. We zorgen voor een verdieping op
het gebied van de coaching van leerkrachten, datagestuurd werken, data-analyse met een
koppeling naar het aanbod in de klas en opbrengstgericht werken met betrekking tot
gedrag.

Resultaat
• Je kunt op basis van data-analyse een koppeling maken tussen verkregen
toetsresultaten en het aanbod in de klas.
• Je hebt je coachingskwaliteiten verder ontwikkeld en geoefend.
• Je bent bekend met de principes van opbrengstgericht werken aan gedrag
en weet hoe je deze gaat toepassen bij jou op school.

Klik hier
voor meer
informatie

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

S0103
4 bijeenkomsten
Intern begeleiders s(b)o, vso en pro

— Reactie cursist

28 SBU

De volgende studiedag: volledig ontzorgd
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. Sinds anderhalf jaar beschikt de
CED-Groep over een groot Conferentiebureau, dat de volledige organisatie,
invulling en begeleiding van de studiedag
voor je kan doen.

Hoe werkt het Conferentiebureau?
Iedereen die het weleens heeft gedaan
weet: er komt veel kijken bij het
organiseren van een goeie studiedag.
Het Conferentiebureau kan dit volledig
voor je uitvoeren. Op je eigen to-do-lijst
blijft alleen nog maar staan: afstemmen
met het Conferentiebureau.

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.
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 het
Conferentiebureau weer. Natuurlijk
ontzorgen we gewoon verder.

Meer weten?
Mail naar so@cedgroep.nl of ga naar
www.cedgroep.nl/advies/speciaalonderwijs/organisatie/studiedag
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Praktische informatie

Individuele cursussen

Leveringsvoorwaarden

In deze brochure presenteren we onze cursussen en trainingen
voor het schooljaar 2020-2021. Op www.cedgroep.nl/cursussen
vind je meer informatie, actuele data, prijzen, het inschrijfformulier en de belangstellendenlijst.

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.

Belangstellendenlijst

Annuleringsregeling

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.

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.

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
so@cedgroep.nl.

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

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.

20% korting

Meer informatie:

Schrijf je je vóór 1 juli 2020 in, dan ontvang je 20% korting op de
cursusprijs. Gebruik hiervoor de kortingscode BRS2021.
Deze actie is alleen geldig voor de cursussen die in deze brochure
staan. De actie geldt niet voor de e-learningmodules, aanbod op
maat of in combinatie met andere kortingsacties van de
CED-Groep.

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

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.

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.
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