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Excellente leraar
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

05-02-15 Effectief gedrag in de klas met ‘De vijf rollen van de leraar’ 3 € 1.029,-

02-03-15 Differentiëren op verdiepend niveau 1,5 € 579,- 

03-03-15 Pesten en de sociale kwaliteit van uw onderwijs 1,5 € 499,-

04-03-15 Klassenmanagement: greep op de groep 2 € 699,-

09-03-15 Omgaan met dyslexie 1 € 319,-

10-03-15 Leerlingen motiveren 2 € 699,- 

12-03-15 Passende perspectieven taal voor leerlingen in het praktijkonderwijs 1 € 319,-

13-03-15 Miniconferentie Passend onderwijs in de praktijk 1 € 329,-

16-03-15 Verdiepende didactiek: werken met ‘passende werkvormen’ 3 € 899,-

19-03-15 Basistraining digitale didactiek 1,5 € 529,-

20-03-15 Begrijpend lezen in alle vakken 1 € 349,-

23-03-15 Differentiëren is te leren  2 € 699,-

02-04-15 PowerPoint in de les 1 € 349,-

13-04-15 Basistraining programmeren en maken van apps 3 € 799,-

21-04-15 Conferentie Kernvakken op orde (Nederlands, Engels én rekenen/wiskunde) 1 € 369,-

Rekenen
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

13-03-15 Module Rekendidactiek gevorderd 3 € 999,-

13-03-15 Miniconferentie Passend onderwijs in de praktijk 1 € 329,-

24-03-15 Werkbijeenkomst Rekenbeleidsplan in één dag 1 € 399,-

09-04-15 Leergang Rekencoördinator 9 € 2.699,-

09-04-15 Module Rekendidactiek basis 3 € 999,-

17-04-15 Module Rekencoördinator 3 € 999,-

21-04-15 Conferentie Kernvakken op orde (Nederlands, Engels én rekenen/wiskunde) 1 € 369,-
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Effectief gedrag in de 
klas met ‘De vijf 
rollen van de leraar’.

Uw gedrag is te vertalen 
naar vijf basisrollen: 
gastheer, presentator, 
didacticus, pedagoog en 

afsluiter. Leraren die deze rollen goed beheersen, 
beïnvloeden het gedrag van de leerlingen, het 
leerproces en de leerlingresultaten. 

www.cps.nl/trainingvijfrollen
Datum: 5 februari 2015
Prijs: € 1.029,-

Leergang basis
vaardigheden voor 
 middenmanagement

Deze achtdaagse training 
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
Datum:  11 februari 2015
Prijs: € 2.699,-

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Training door 
Susan Potiek 

Training door  
Clarien Veltkanp



Taal en MVT
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

09-03-15 Omgaan met dyslexie 1 € 319,-

12-03-15 Passende perspectieven taal voor leerlingen in het praktijkonderwijs 1 € 319,-

13-03-15 Miniconferentie Passend onderwijs in de praktijk 1 € 329,-

19-03-15 De taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid 3 € 999,-

20-03-15 Begrijpend lezen in alle vakken 1 € 349,-

09-04-15 Taalbeleidsplan in een sneltreinvaart 1 € 399,-

11-04-15 Nascholing Deutsch Lehren Lernen (DLL) i.s.m. Goethe Instituut 3 € 599,-

13-04-15 Verdiepend lezen van complexe teksten 1 € 349,-

20-04-15 Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid 1 € 369,-

21-04-15 Conferentie Kernvakken op orde (Nederlands, Engels én rekenen/wiskunde) 1 € 369,-

10-06-15 Kernvak Nederlands op de kaart 1,5 € 599,-

Examentrainingen
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

23-01-15 Examentraining Nederlands havo/vwo 1 € 399,-

28-01-15 Examentaaltraining 1 € 399,-

06-02-15 Examentraining voor MVT 1 € 399,-

Coaching
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

26-01-15 Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches 5 € 2.029,-

23-03-15 Beoordelen van lessen met ‘De vijf rollen van de leraar’ 1 € 399,-

10-04-15 Beeldcoaching 2 € 799,-

Persoonlijke effectiviteit
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

05-02-15 Effectief gedrag in de klas met ‘De vijf rollen van de leraar’ 3 € 1.029,-

10-02-15 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey) 1 € 399,-

12-02-15 Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de ‘5 choices’ 2 € 549,-

22-04-15 7 Habits 4.0 (Stephen Covey) voor leraren 2 € 699,-

23-04-15 7 Habits 4.0 (Stephen Covey) voor leidinggevenden 3 € 999,-

Miniconferentie 
Passend onderwijs  
in de praktijk

In uw dagelijkse werk 
ervaart u wat de wet 
op Passend onderwijs 
betekent en wat dit van 

u vraagt. De miniconferentie geeft u praktische 
inzichten en tips om direct mee aan de slag te 
gaan in de praktijk. 

www.cps.nl/miniconferentiepovo
Datum: 13 maart 2015
Prijs: € 329,-

Differentiëren  
is te leren

Geen leerling is 
hetzelfde. Leerlingen 
verschillen in niveau, 
leervoorkeuren, 
interesses, tempo, 

instructiebehoefte… Hoe gaat u om met deze 
verschillen? Met deze tweedaagse training 
verwerft u inzicht in de verschillen tussen 
leerlingen en verkrijgt u praktische tools. 

www.cps.nl/trainingdifferentierenvo
Datum: 23 maart 2015
Prijs: € 699,-

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Training door  
Corine Ballering 

Training door  
Meike Berben



 Voor deze trainingen en conferenties is een vroegboekkorting van toepassing.

Mentoraat en begeleiding
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

03-03-15 Pesten en de sociale kwaliteit van uw onderwijs 1,5 € 499,-

11-03-15 Covey als effectief raamwerk voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders 3 € 899,-

13-03-15 Miniconferentie Passend onderwijs in de praktijk 1 € 329,-

Ouderbetrokkenheid
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

18-05-15 Ouders en thuisleren 0,5 € 179,-

18-05-15 Een plan Ouderbetrokkenheid 3.0 maken 0,5 € 199,-

19-05-15 Beter samenwerken met ouders 1 € 349,-

Leiderschap en management
Eerstvolgende 
startdatum

Training of conferentie Aantal 
dagen

Prijs

08-01-15 Congres Het leiderschap van de toekomst - met keynote speaker Sean Covey 1 € 479,-

11-02-15 Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement 8 € 2.699,-

10-03-15 Seminar Strategisch professionaliseren in het voortgezet onderwijs 1,5 € 599,-

11-03-15 Kwaliteitszorg: kwaliteit in beeld 2 € 699,-

13-03-15 Miniconferentie Passend onderwijs in de praktijk 1 € 329,-

19-03-15 De taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid 3 € 999,-

23-03-15 Beoordelen van lessen met ‘De vijf rollen van de leraar’ 1 € 399,-

24-03-15 Werkbijeenkomst Rekenbeleidsplan in één dag 1 € 399,-

09-04-15 Taalbeleidsplan in een sneltreinvaart 1 € 399,-

10-04-15 Leidinggeven aan de sterke school 3 € 999,-

14-04-15 Onderwijskundig leiderschap 4 € 1.195,-

15-04-15 Reflecteren op leiderschap voor de toekomst 3 € 999,-

16-04-15 De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren 2 € 699,-

21-04-15 Conferentie Kernvakken op orde (Nederlands, Engels én rekenen/wiskunde) 1 € 369,-

23-04-15 7 Habits 4.0 (Stephen Covey) voor leidinggevenden 3 € 999,-

18-05-15 Een plan Ouderbetrokkenheid 3.0 maken 0,5 € 199,-

CPS Academie

www.cps.nl/academie

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

Covey als effectief 
raamwerk voor 
mentoren en studie
loopbaanbegeleiders

In deze driedaagse 
training verbindt u de 
7 Habits (gewoonten) 

van Stephen Covey aan uw vaardigheden als 
mentor of studieloopbaanbegeleider. Ook leert 
u hoe u uw leerlingen zelfregulatie bijbrengt 
en hoe zij hun probleemoplossend vermogen 
kunnen toepassen. 

www.cps.nl/trainingmentoraat
Datum: 11 maart 2015
Prijs: € 899,- 

ACTIE

Training door  
Sander Veldhuizen

Training Onderwijs
kundig leiderschap

Deze vierdaagse training 
brengt de inzichten 
van onderwijs- en 
hervormingsgoeroe 
Michael Fullan en 

vele anderen tot leven in een combinatie van 
theorie en praktijk. We gaan het leiderschap van 
leidinggevenden, of zij die dit willen worden, 
vanuit verschillende perspectieven verkennen. 
Op deze manier verwerft u kennis die u direct in 
uw eigen schoolpraktijk kunt toepassen. 

www.cps.nl/trainingokl
Datum: 14 april 2015
Prijs: € 1.195,- 

ACTIE

Training door  
Cor Verbeek 



Beste onderwijsprofessional, 

Het nieuwe jaar is net begonnen en het is inmiddels traditie dat we u ons aanbod 
aan trainingen en conferenties aanbieden voor de komende periode. Ook traditie 
is dat we hierbij een inspirerende poster meesturen, die we in steeds meer 
scholen zien hangen. Na de mooie woorden over onderwijs van Nelson Mandela in 
september is het nu de eer aan Martin Luther King jr. die ons eraan herinnert dat 
het in het onderwijs om meer gaat dan alleen cijfers. Wist u trouwens dat beide 
posters naast elkaar te hangen zijn tot één grotere poster?  
U kunt de posters via www.cps.nl/poster bijbestellen.

Tot slot wijs ik nog even op de vroegboekkortingen bij een aantal trainingen en 
conferenties in het aanbod. 

Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen bij CPS! 

Suzan Koning
Algemeen directeur
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Speciaal voordeel

Drie of meer deelnemers van uw 

schoolorganisatie voor dezelfde 

training of conferentie? 

Met onze aanbieding krijgt elke 

derde en vierde deelnemer 25% korting! 

Meer resultaat

Door meer personen dezelfde training te laten doen of conferentie te laten 
bijwonen, heeft uw school direct meer draagvlak en kunt u het geleerde 
nog beter borgen. Want drie of meer 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 Amersfoort
Plotterweg 30
3800 BN Amersfoort
Telefoon [033] 453 43 43
www.cps.nl
academie@cps.nl


