Cursusaanbod Voortgezet Onderwijs
Schooljaar 2017-2018

Taal & rekenen
Basiscursus taalcoördinator

Meer informatie

Effectief taalbeleid voeren is complex. In de cursus komen

r.bots@cedgroep.nl

Regine Bots,

relevante kennis en vaardigheden voor de taalcoördinator aan bod.

Leesexpert

Mirjam de Bruijne,

Lezen is een centrale schoolse taalvaardigheid. De leesexpert heeft

m.debruijne@cedgroep.nl

na deze cursus de kennis en instrumenten om de leesontwikkeling
van alle leerlingen op school te stimuleren en ondersteunen.

Krachtig schrijfonderwijs

Marijke Bakker,

U maakt kennis met procesgerichte schrijfdidactiek en leert hoe u

marijke.bakker@cedgroep.nl

de opbrengsten van uw schrijfonderwijs kunt verhogen.

Taalgericht vakonderwijs

Regine Bots,

U leert door middel van praktische opdrachten hoe u taalgericht les

r.bots@cedgroep.nl

kunt geven. Relevante theorie wordt daarbij geïntegreerd.

Aan de slag met woordenschat

Regine Bots,

Tijdens deze cursus leert u woordenschatonderwijs vorm te geven

r.bots@cedgroep.nl

voor elk onderwijsniveau; op didactisch en beleidsmatig vlak.

Werken met Nieuwsbegrip

Mirjam de Bruijne,

Werk aan effectieve inzet van Nieuwsbegrip met de verschillende

m.debruijne@cedgroep.nl

masterclasses, ook voor Nieuwsrekenen en Newswise.

Begrijpend lezen met Vakbegrip in het vmbo

Mirjam de Bruijne,

Aan de hand van een speciaal lespakket met sectorgerichte

m.debruijne@cedgroep.nl

leeslessen, leert u een goede aanpak van vakteksten hanteren.

Rekencoach

Karin Snoodijk,

In deze cursus leert u gedegen rekenbeleid op te zetten en dit door

k.snoodijk@cedgroep.nl

te voeren in de lessen zodat de rekenresultaten zullen verhogen.

* Voor uitgebreide informatie over de cursusthema’s kunt u vragen naar onze
cursusbrochure of de website bezoeken: www.cedgroep.nl
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Kwaliteit van Lesgeven

Meer informatie

Basiscursus Teach Like a Champion 2.0

Maarten Jiskoot,

De belangrijkste praktisch toepasbare technieken op het gebied van

m.jiskoot@cedgroep.nl

klascultuur, werk- en studiehouding en activerende didactiek.

Differentiëren doe je zo!

Karin Snoodijk,

U krijgt handvatten om vakkundig te differentiëren bij niveau-

k.snoodijk@cedgroep.nl

verschillen in de klas én daardoor hogere opbrengsten te halen.

Feedback geven doe je zo!

Maarten Jiskoot,

De juiste feedback geven is essentieel voor passend onderwijs. U

m.jiskoot@cedgroep.nl

leert hoe u effectieve feedback een vaste plek in uw les kunt geven.

Bewust lesgeven met Breinsleutels

Hanni Bijl,

Versterk uw didactisch handelen door kennis over wat zich afspeelt in

h.bijl@cedgroep.nl

het brein van de leerlingen en haal zo meer rendement uit de les.

Boeiende les

Michelle Blom,

U maakt uw lessen dynamischer, afwisselender en motiverender met

m.blom@cedgroep.nl

werkvormen, activerende didactiek en eigenaarschap.

Kwaliteit van lesgeven

Maarten Jiskoot,

Dit traject werkt aan een gemeenschappelijke basis voor kwalitatieve

m.jiskoot@cedgroep.nl

verbetering van het primaire proces, een hogere leerlingtevredenheid
en betere prestaties. Voor docenten, teamleiders en vaksecties.

School video interactie begeleiding (SVIB)

Maarten Jiskoot,

Deze cursus is voor docenten met speciale taken of professionals met

m.jiskoot@cedgroep.nl

een begeleidende rol. U traint m.b.v. video-opnamen in de klas een
docent coachend te begeleiden en te professionaliseren.

Omgaan met moeilijke klassen

Maarten Jiskoot,

De cursus gaat in op de processen die een rol spelen bij een moeilijke

m.jiskoot@cedgroep.nl

klas en hoe u daar als docent invloed op kunt uitoefenen.

Eigenaarschap in 21e eeuwse vaardigheden

Karin Snoodijk,

Leerlingen toekomstbestendige vaardigheden aanleren; een utopie?

k.snoodijk@cedgroep.nl

Binnen deze cursus komen alle ins en outs aan bod.

* Voor uitgebreide informatie over de cursusthema’s kunt u vragen naar onze
cursusbrochure of de website bezoeken: www.cedgroep.nl
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Gedrag & zorg

Meer informatie

Basiscursus gedragsspecialist

Albert de Bruijn,

U leert collega’s adviseren en begeleiden bij een individuele en

a.debruijn@cedgroep.nl

groepsgerichte aanpak m.b.v. gedragsleer en motivatietheorie.

Basiscursus zorgcoördinator

Maarten Jiskoot,

De zorgcoördinator is de spil in de school op het gebied van leerling-

m.jiskoot@cedgroep.nl

ondersteuning. U leert effectief invulling te geven aan deze rol.

Basiscursus interne vertrouwenspersoon

Albert de Bruijn,

Kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon staan centraal. U

a.debruijn@cedgroep.nl

kunt vol vertrouwen starten als interne vertrouwenspersoon.

De Vreedzame School; Democratie kun je leren!

Maarten Jiskoot,

Leerlingen kunnen op school veel sociale vaardigheden ontwikkelen die

m.jiskoot@cedgroep.nl

passen bij democratisch burgerschap. Dat staat centraal in dit traject.

Mentorvaardigheden

Michelle Blom,

U leert de essentiële vaardigheden voor de rol van mentor. Met

m.blom@cedgroep.nl

lesactiviteiten, gesprekstechnieken en kennis over leerlingenzorg.

Gedrag op de kaart

Maarten Jiskoot,

U leert uw leerlingen in het primaire proces op juiste wijze te

m.jiskoot@cedgroep.nl

ondersteunen door bij afwijkend gedrag vakkundig onderwijsbehoeften
te signaleren, hier zelf naar te handelen of door te verwijzen.

In gesprek met de leerling (LOB)

Michelle Blom,

Met deze cursus kun je als docent, samen met (het netwerk rond) de

m.blom@cedgroep.nl

leerling, zorgen voor een goed onderbouwde beroeps- en studiekeuze.

Aan de slag met excellentie

Karin Snoodijk,

In deze training leert u hoe u verrijkingsonderwijs kunt vormgeven voor

k.snoodijk@cedgroep.nl

cognitief talentvolle leerlingen.

* Voor uitgebreide informatie over de cursusthema’s kunt u vragen naar onze
cursusbrochure of de website bezoeken: www.cedgroep.nl
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Data & opbrengsten
Datacoach

Meer informatie

De datacoach coördineert acties op basis van (volgsysteem)toetsen,

m.debruijne@cedgroep.nl

Mirjam de Bruijne,

bewaakt de toetskalender en interpreteert mede data ten behoeve van
de inrichting van het onderwijs. De cursus bereidt voor op deze rol.

Opbrengstgericht Werken in 4D; teamleider en docent

Brigitte van Hilst,

OGW is het bieden van effectief onderwijs op basis van data. Met 4D

b.vanhilst@cedgroep.nl

verweeft u de cyclus data, duiden, doelen, doen in uw onderwijs.

Opbrengstgericht sturen; sectie- en teamleiders

Brigitte van Hilst,

U leert de resultaten van de leerlingen verbeteren door te sturen op

b.vanhilst@cedgroep.nl

opbrengsten. Inclusief interne OGW audit.

Toetsen met Taxonomieën

Maarten Jiskoot,

U leert alles over functies van toetsen, werken met een taxonomie en

m.jiskoot@cedgroep.nl

acties binnen uw vak op basis van analyse van toetsdata.

Schoolkwaliteit
Het Lerende VO

Meer informatie

Bij dit traject leert u als schoolleider op een overzichtelijke en

b.vanhilst@cedgroep.nl

Brigitte van Hilst,

gestructureerde wijze veranderprocessen binnen de school te
organiseren; doelgericht en procesgericht.

Prioriteren en plannen in 1 dag

Brigitte van Hilst,

U leert vanuit het MT resultaten van leerlingen te verbeteren

b.vanhilst@cedgroep.nl

door het interpreteren van data en het sturen op opbrengsten.
Vakwerkplan schrijven

Brigitte van Hilst,

U leert aan de hand van een schrijfwijzer met uw collega’s een goed en

b.vanhilst@cedgroep.nl

gedegen vakwerkplan te schrijven.

Begeleiding en ondersteuning

Brigitte van Hilst,

Bent u op zoek naar professionele begeleiding of ondersteuning bij

b.vanhilst@cedgroep.nl

schoolontwikkelingen, kwaliteitsverbeteringen, schoolinspectie
voorbereidingen of studiedagen? Neem vrijblijvend contact met ons op
om te informeren wat wij voor uw school kunnen betekenen.

Veel van onze cursussen zijn geaccrediteerd door Registerleraar.
Interesse? Vraag een van onze adviseurs voor meer informatie!

* Voor uitgebreide informatie over de cursusthema’s kunt u vragen naar onze
cursusbrochure of de website bezoeken: www.cedgroep.nl
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