
Conferenties en trainingen najaar 2015
Primair onderwijs

Meer informatie en aanmelden: www.cps.nl/academie

CPS Academie

Een nieuw schooljaar, nieuwe kansen. 

Of het nu gaat om uw leerlingen of uw persoonlijke ontwikkeling, u heeft een belangrijke rol in 
het creëren en benutten van nieuwe kansen. We helpen u graag om deze rol zo goed mogelijk in 
te zetten. 
 
Het nieuwe schooljaar komt eraan. We presenteren u volgens traditie de trainingen en 
conferenties die we de komende periode aanbieden. Daarnaast ontvangt u ook dit jaar weer een 
inspirerende poster. We zien de poster in steeds meer scholen hangen. Leuk.
 
Na Nelson Mandela en Martin Luther King, is het dit keer de beurt aan Malala. Misschien 
wel hét voorbeeld van iemand die nieuwe kansen zag en ze benutte. En van iemand die het 
maximale uit zichzelf heeft gehaald.
 
Ik hoop u binnenkort te verwelkomen bij CPS!

Suzan Koning
Algemeen directeur

Speciaal voordeel

Drie of meer deelnemers van uw 

schoolorganisatie voor dezelfde 

training of conferentie? 

Aanbieding: elke derde en vierde 

deelnemer krijgt 25% korting!

Meer resultaat

Door meer personen dezelfde training te laten doen of conferenties te 
laten bijwonen, heeft uw school direct meer draagvlak en kunt u het 
geleerde nog beter borgen. Want drie personen leren, weten en onthouden 
meer dan één of twee. 

Hoe maakt u gebruik van de 25% kortingsactie?

Als derde of vierde deelnemer van uw school voor dezelfde training of 
conferentie, kiest u bij uw aanmelding het Voordeelticket met 25% korting. 

Heeft u vragen over deze voordeelactie? 

Neemt u dan contact op met CPS Academie via academie@cps.nl of bel 
[033] 453 43 03. Meer informatie over de voordeelactie is te vinden op  
www.cps.nl/voordeel.

CPS Academie
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
T [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie 
academie@cps.nl

Malala Yousafzai

One child,
one teacher,

one book 
and one pen 
can change 
the world!

www.cps.nl/academie
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Excellente leraar
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

28/09/15 Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2) 1 € 349,- N

30/09/15 Hoe begeleid ik jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? 1 € 349,-

01/10/15 Effectiever gedrag in de klas met ‘De vijf rollen voor de leraar’ 3 € 1.029,-

01/10/15 Passende perspectieven voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 1 € 399,-

Persoonlijke effectiviteit
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

01/10/15 Effectiever gedrag in de klas met ‘De vijf rollen voor de leraar’ 3 € 1.029,-

06/10/15 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey) 1 € 399,-

12/10/15 Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de ‘5 choices’ 1,5 € 549,-

Ouderbetrokkenheid
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

10/09/15 Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid: innoveren met ouders 1 € 369,- A

08/10/15 Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders 2 € 639,-

10/11/15 Social media inzetten voor een goede samenwerking met ouders 1 € 379,- N

12/11/15 Uitdagen tot meer lezen: Zo bevordert u leesmotivatie op school en thuis 1 € 349,- N

16/11/15 Studiedag Blijvend verbeteren door samenwerken met ouders 1 € 399,-

19/11/15 Beter samenwerken met ouders (voor leraren) 1 € 399,-

Coaching
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

17/09/15 Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches 5 € 2.029,-

25/09/15 Beeldcoaching 2 € 799,-

29/09/15 Beoordelen van lessen met ‘De vijf rollen van de leraar’ 1 € 399,-

Jonge Kind
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

28/09/15 Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2) 1 € 349,- N

01/10/15 Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden 1 € 399,-

02/10/15 Werken met rekenvragen in prentenboeken (groep 1 en 2) 1 € 349,- N

03/11/15 Als kleuters leren rekenen: een goede rekenstart (groep 1 en 2) 1 € 349,-

19/11/15 Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen 1 € 349,-

23/11/15 Woordenschat, zo doe je dat! (groep 1 t/m 3) 1 € 349,-

26/11/15 Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2) 1 € 349,-

Taal
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

15/09/15 Studiedag Monitoren leesbegrip voor ib’ers, taalcoördinatoren en leerkrachten 
(groep 4 t/m 8)

1 € 349,- N

17/09/15 Vlot technisch lezen in de middenbouw 1 € 349,-

22/09/15 Leergang Leesspecialist 10 € 2.599,- A

24/09/15 Leesaanpak in groep 3 voor beginnende leraren 1 € 349,-

01/10/15 Passende perspectieven voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 1 € 399,-

08/10/15 Succeservaringen met lezen in groep 3 1 € 349,-

10/10/15 Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8) 1 € 349,- N

15/10/15 Nationaal Congres Taal en Lezen 1 € 329,- A

09/11/15 Verdiepend lezen - begrijpend lezen van complexe teksten 1 € 379,-

10/11/15 Schrijven om te leren 1 € 349,- N

12/11/15 Uitdagen tot meer lezen: Zo bevordert u leesmotivatie op school en thuis 1 € 349,- N

13/11/15 Spelling op z’n best 1 € 349,-

19/11/15 Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen 1 € 349,-

23/11/15 Woordenschat, zo doe je dat! (groep 1 t/m 3) 1 € 349,-

26/11/15 Woordenschat, zo doe je dat! (groep 4 t/m 8) 1 € 349,-

26/11/15 Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2) 1 € 349,-

Rekenen
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

22/09/15 Workshop Rekenen en taal 0,5 € 179,- N

22/09/15 Workshop Rekenen met de tablet? 0,5 € 179,-

01/10/15 Passende perspectieven voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 1 € 399,-

02/10/15 Werken met Rekenvragen in prentenboeken (groep 1 en 2) 1 € 349,- N

07/10/15 Elke rekencoach een vip 2 € 699,-

03/11/15 Als kleuters leren rekenen: een goede rekenstart (groep 1 en 2) 1 € 349,-

12/11/15 Rekenconferentie basisonderwijs uitgeteld? – Laad u op! 1 € 329,- A

19/11/15 Rekenbeleidsplan in één dag 1 € 349,-

26/11/15 Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2) 1 € 349,-

Conferenties en trainingen
Najaar 2015

Check de actievoorwaarden op onze website.

Nationaal Congres 
Ouderbetrokkenheid

Dit jaar is het thema 
innoveren met ouders. 
Hoe betrekt u ouders bij 
het proces om een betere 
school te worden? Met 
best practices, praktijkcafé, 

forumdiscussie, interactieve intermezzi, netwerken 
en veel inspirerende sprekers, is dit congres 
interessant voor iedereen in het onderwijs.
www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl
Datum: 10 september 2015
Prijs: € 369,- 

Leergang Leesspecialist 

Door de invoering van 
de referentieniveaus 
Nederlandse taal en 
rekenen staat effectief 
leesonderwijs hoog op 
de agenda. Maar wat is 
‘effectief leesonderwijs’ 

precies? En hoe kunt u ervoor zorgen dat het hele 
team effectief leesonderwijs gaat aanbieden? 
Deze leergang leidt u op tot leesspecialist.
www.cps.nl/leergangleesspecialist
Startdatum: 22 september 2015
Prijs: € 2.599,- (tot 1 juli)

Summerschool
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

eind augustus CPS Summerschool 2 € 699,-

Leiderschap en management
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

10/09/15 Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid: innoveren met ouders 1 € 369,- A

29/09/15 Beoordelen van lessen met ‘De vijf rollen van de leraar’ 1 € 399,-

01/10/15 Onderwijskundig leiderschap 4 € 1.395,-

01/10/15 Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden 1 € 399,-

06/10/15 De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren 2 € 799,-

08/10/15 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden 3 € 999,-

08/10/15 Omgaan met ouders – ouderbetrokkenheid voor schoolleiders 2 € 639,-

09/10/15 Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement 8 € 2.699,-

13/10/15 Persoonlijk leiderschap 5 € 1.599,- N

09/11/15 Actieplan referentieniveaus voor uw school in één dag 1 € 399,-

15/10/15 Nationaal Congres Taal en Lezen 1 € 329,- A

11/11/15 Integraal leiderschap: van onderwijsinrichting, schoolorganisatie tot HR-beleid 3 € 959,- N

16/11/15 Studiedag Blijvend verbeteren door samenwerken met ouders 1 € 399,- N

19/11/15 Rekenbeleidsplan in één dag 1 € 349,-

Studiereis
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

14/10/14 Studiereis IJsland The Leader in Me-scholen 3 zie  
website

N

7 habits of Highly 
Effective People voor 
leidinggevenden

Werk aan het vergroten 
van uw effectiviteit 
als leidinggevende. 
Deze training geeft 
nieuwe en ervaren 

leidinggevenden een reeks hulpmiddelen om 
de managementuitdagingen van vandaag aan 
te gaan.
www.cps.nl/traininghighlyeffectivepeople
Datum: 8 oktober 2015
Prijs: € 999,- 

Leergang Basis
vaardigheden voor 
 middenmanageme nt

Deze leergang is 
een enerverende 
ontdekkingsreis voor 
startend of aankomend 
managementtalent. 

De te verwerven kennis sluit aan op de 
onderwijsactualiteit en werpt in de eigen 
schoolpraktijk direct vruchten af.   
www.cps.nl/trainingbmm
Startdatum: 9 oktober 2015
Prijs: € 2.699,-

Nationaal Congres 
Taal en Lezen

Het centrale thema 
voor dit congres is 
taalvaardigheid. U doet 
verhelderende inzichten 
op en krijgt bruikbare 
instrumenten aangereikt 

die u kunt toepassen bij o.a. monitoring 
van ontwikkelprocessen op het niveau van 
leerlingen, leerkrachten en management.  
www.cps.nl/congrestaallezen
Datum: 15 oktober 2015
Prijs: € 329,- 

Rekenconferentie 
basisonderwijs 
Uitgeteld? –  
Laad u op!

Waaraan moet een 
goede rekenles in 
het basisonderwijs 
voldoen? Welke data 

en leerinhoud verwerkt u in de rekenles? 
Welke leermiddelen gebruikt u? Tijdens deze 
conferentie komen deze en vele andere vragen 
aan bod. U verwerft kennis en vaardigheid hoe 
u taal, data, tablet, en prentenboeken kunt 
inzetten bij een goede rekenles.
www.cps.nl/conferentierekenenpo
Datum: 12 november 2015
Prijs: € 349,- 

CPS Academie

www.cps.nl/academie
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Peter de Vries Annemarieke Kool 

Cor Verbeek Clarien Veltkamp

Karin van de Mortel Henk Logtenberg 


