Blijf ook zelf leren, investeer in uzelf en daarmee
in uw leerlingen. Wij bieden trainingen, opleidingen,
webinars, online leren en blended leren. Veel van onze trainingen
en opleidingen zijn al geregistreerd door registerleraar.nl. Wij kunnen
ons volledige aanbod ook in-company aanbieden voor uw hele team of
bestuursacademie. Informeer naar de mogelijkheden.

OnderwijsAdvies Academy
Trainingen

Sociaal klimaat
Taakspel in de klas
Hoofddorp, 26 september 2018 +2 13.30-16.00 uur

In de klas

Kanjertraining A licentie

Mindmappen in de klas bij begrijpend lezen
(co-teaching)
Hoofddorp, 9 okt. 2018 +1

16.30-19.00 uur

Bouw!
Hoofddorp, 20 sept. 2018

16.00-18.00 uur

Zoetermeer, 27 sept. 2018

16.00-18.00 uur

Meertaligheid in de groep
Hoofddorp, 21 nov. 2018 +1

13.30-16.30 uur

Leiden of Z’meer, 19 sept. 2018 +1 13.30-16.30 uur

Werken vanuit doelen; een week aan de
slag zonder rekenmethode
Zoetermeer, 30 jan. 2019 +2

13.30-16.00 uur

Werken met leerdoelen en succescriteria
Zoetermeer, 16 jan. 2019 +1

14.00-17.00 uur

Programmeren en coderen
Zoetermeer, 11 okt. 2018 +3

16.00-19.30 uur

Acadin: digitale leeromgeving voor
talentvolle leerlingen
Hoofddorp, 11 sept. 2018

16.00-17.30 uur

Zoetermeer, 26 sept. 2018

14.00-15.30 uur

Zoetermeer, 21 jan. 2019 +2

09.00-15.30 uur

Kanjertraining B/C licentie
Zoetermeer, 12 februari 2019

09.00-15.30 uur

Leren zichtbaar maken De Grondslag
Hoofddorp, 28 sept. 2018

09.00-17.00 uur

Rotterdam, 29 nov. 2018

09.00-17.00 uur

Formatieve assessment
Zoetermeer, 9 jan. 2019 +2

14.00-16.30 uur

Training voor jouw functie
Training voor IB-ers: werken aan goede
zorgstructuur
Zoetermeer of Hoofddorp
16 okt. 2018 +5

09.30-11.30/13.30 uur

a. Bouwcoördinator Basis

Opleiding Jonge Kind Specialist - Post HBO
Gouda en Zoetermeer
09.00-16.00 uur

Opleiding Specialist Gedrag
Zoetermeer, 26 sept. 2018 +11

14.00-18.00 uur

Opleiding Specialist Rekenen
Zoetermeer, 21 nov. 2018 +7

14.00-17.00 uur

Opleiding Specialist Begaafdheid
en Excellentie
Z’meer, 15 nov. 2018 +6

09.30/13.30-16.30 uur

2 daagse: 8 + 9 oktober 2018 Hotel Nassau Bergen
09.00-12.00 uur

16.30-21.00 uur

2 daagse: 5 + 6 november 2018 Hotel Nassau Bergen

Hoe breed inzetbaar ben jij als
onderwijsassistent?
Zoetermeer, 20 sept. 2018 +3

16.00-19.30 uur

13.30-16.00 uur
14.30-17.00 uur

Jonkies naar groep 3
Hoofddorp, 31 jan. 2019

16.00-18.00 uur

of Zoetermeer, 14 feb. 2019

16.00-18.00 uur

E-modules
• 21st century skills
• Leren zichtbaar maken
• De startende leraar

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

i

Opleidingen
17 sept. 2018 +9

b. Bouwcoördinator Vervolg

Taakspel met kleuters

Zoetermeer, 30 jan. 2019 +2

Ons volledige en actuele aanbod trainingen en webinars staat op de website.
Via de nieuwsbrief houden we u graag op
de hoogte.

Leren zichtbaar maken

10 april 2019

Intensieve training Het Jonge Kind

Hoofddorp, 10 okt. 2018 +2

09.00-15.30 uur

Hoofddorp terugkomdagdeel

Speciaal voor het
jonge kind
Hoofddorp, 27 sept. 2018 +11

Zoetermeer, 24 sept. 2018 +2

Bij de cursussen staan de data vermeld
en eventueel het aantal vervolgbijeenkomsten (bijvoorbeeld +4).
Geïnteresseerd in een cursus? Maar is
de cursus niet gepland in uw regio? Laat
het ons weten. Bij voldoende interesse
plannen we de cursus ook elders.

• Een hoogbegaafde leerling, wat nu?

De poster is ook te
downloaden op
www.onderwijsadvies.nl

En vele anderen! Voor €7,50 per maand
(of €75,- per jaar) heeft u toegang tot de
map Primair Onderwijs met daarin ruim
60 e-modules en webinars. Kijk op onze
website voor meer info.

Kijk voor meer informatie, exacte data, tijden en prijzen op www.onderwijsadvies.nl of bel of mail met
het cursusbureau via 079 329 56 00 of cursusbureau@onderwijsadvies.nl

www.onderwijsadvies.nl

079 329 56 00

cursusbureau@onderwijsadvies.nl

