
Aanbod voorjaar
(Start)datum Training of conferentie Aantal 

dagen
Prijs

01-02-2016 Passende perspectieven voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  1 € 399,-

01-02-2016 Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind (voor leidinggevenden) 1 € 399,-

03-02-2016 Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement 8 € 2.699,- 

18-02-2016 Spelling op z’n best 1 € 379,-  

07-03-2016 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey) 1 € 399,-

08-03-2016 Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches 5 € 2.029,-

10-03-2016 Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen 1 € 349,-

11-03-2016 Beoordelen van lessen met ‘de vijf rollen van de leraar’ 1 € 429,-

17-03-2016 Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn groep 1 t-m 8 1 € 369,-

17-03-2016 Succeservaringen met lezen in groep 3 1 € 349,-

22-03-2016 Opleiding tot coach, module 2: verdieping 5 € 2.029,-

31-03-2016 Woordenschat, zo doe je dat! Groep 1-3 1 € 349,-

04-04-2016 Woordenschat, zo doe je dat! Groep 4-8 1 € 349,-

05-04-2016 Onderwijskundig leiderschap 4 € 1.395,-

07-04-2016 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden 3 € 999,-

20-04-2016 Beeldcoaching 2 € 799,-

11-05-2016 Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de ‘5 choices’ 1,5 € 549,-

CPS Summerschool
(Start)datum Training of conferentie Aantal 

dagen
Prijs

Week 33 & 34 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden 2 € 699,-*

Week 33 & 34 Effectief in de klas met ‘De vijf rollen van de leraar’ 2 € 699,-*

Week 33 & 34 Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de ‘5 choices’ 1,5 € 449,-*

Trainingen en
conferenties 2016 
Primair onderwijs

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

* De kosten voor deze trainingen zijn exclusief overnachting



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

Een greep uit het najaarsaanbod
(Start)datum Training of conferentie Aantal 

dagen
Prijs

15-09-2016 Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 1 € 369,-

19-09-2016 Integraal leiderschap: van onderwijsinrichting, schoolorganisatie tot HR-beleid 3 € 959,-

20-09-2016 Leergang leescoach en leesspecialist 10 € 2.995,-

26-09-2016 Leesaanpak in groep 3 voor beginnende leraren 1 € 349,-

28-09-2016 Studiedag Monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en 
leerkrachten groep 4 t-m 8

1 € 349,-

29-09-2016 Hoe begeleid ik jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? 1 € 349,-

30-09-2016 De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren 2 € 799,-

03-10-2016 Persoonlijk leiderschap 5 € 1.699,-

04-10-2016 Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2) 1 € 349,-

06-10-2016 Verdiepend lezen - begrijpend lezen van complexe teksten 1 € 379,-

10-10-2016 Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders 2 € 699,-

13-10-2016 Nationaal Congres Taal en Lezen 1 € 369,-

14-11-2016 Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2) 1 € 349,-

Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen 
Begrijpend luisteren is een belangrijke vaardigheid om betekenis te geven aan de inhoud 
van allerlei teksten en boodschappen die jonge kinderen horen. Het is de basis voor het 
verbeteren van de begrijpend leesresultaten in de bovenbouw. In deze training leert u 
wat begrijpend luisteren inhoudt en hoe u dit effectief en spelenderwijs kan ontwikkelen.
 
www.cps.nl/trainingbegrijpendluisteren

Datum: 10 maart 2016  |  Prijs: € 349,-
Annemarieke Kool 

Tijdelijke kortingsactie 
Van 18 t/m 22 januari ontvangt u een korting van maar  
liefst 15%. Kijk snel op www.cps.nl/mijngoedevoornemen 
voor de actievoorwaarden. 

Voordeelactie
25% korting voor iedere derde deelnemer van uw 
school die dezelfde training of conferentie volgt. 
Lees er meer over op www.cps.nl/voordeel

Passende perspectieven voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
Meer leerlingen kunnen het fundamentele referentieniveau 1F halen. Andere leerlingen 
halen dat niveau 1F niet, maar kunnen wel verder komen. Hoe? Met een passend 
onderwijsaanbod. Wij helpen u op weg om doelgericht te werken via afgeleide leerroutes 
taal en rekenen. U leert om gerichte keuzes te maken in onderwijsdoelen en lesactiviteiten.
 
www.cps.nl/passendeperspectieven

Datum: 1 februari 2016  |  Prijs: € 399,-
Els Loman

Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches 
‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om 
het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  De CPS-coachingsopleiding 
bestaat uit vier modules. In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u 
een aantal basale coachingsvaardigheden.
 
www.cps.nl/opleidingtotcoach1

Datum: 8 maart 2016  |  Prijs: € 2.029,-
Barbara de Boer

Houd voor het complete najaarsaanbod onze website in de gaten: www.cps.nl/academie


