Trainingen
voorjaar 2022

Groot aanbod van nascholing:
fysiek, online en blended.

Het beste onderwijs voor de leerlingen
van nu en de samenleving van morgen

Ervaren trainers die zelf
les of leiding hebben gegeven
in het onderwijs.

Voortgezet onderwijs en mbo

Trainingen van hoog niveau
en altijd gebaseerd op
de meest recente inzichten.

Uitgelicht

(Persoonlijk) leiderschap
Training

Leergang
Basisvaardigheden voor
middenmanagement
Deze leergang is een enerverende
ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent.
De opgedane kennis sluit aan
op de actuele onderwijsontwikkelingen en werpt in
de eigen schoolpraktijk direct
vruchten af. De leergang is
een bouwsteen op weg naar
geregistreerd schoolleiderschap.
www.cps.nl/bmm

‘Een mooie reis waar je
jezelf tegenkomt, waar
je geïnspireerd wordt,
waar theorie en kennis
gegeven wordt.
Een moment waar je
even tijd voor jezelf
hebt in plaats van
druk zijn voor school…’
Clarien Veltkamp Adviseur en trainer

Dagdelen

Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

16

7 habits voor leidinggevenden

6

7 habits in 7 Uur

2

7 habits 4.0 Nieuw

4

Timemanagement volgens Covey

3

Basisprincipes Snelheid van vertrouwen volgens Covey Nieuw

2

Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey Nieuw

4

Kansengelijkheid in het onderwijs Nieuw

2

Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs Nieuw

4

Leidinggeven in de school als leraar Nieuw

6

Teamcoaching

6

Onderwijskundig leiderschap

8

Persoonlijk leiderschap

10

Masterclass coachend leidinggeven Nieuw

2

Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat? Nieuw

6

De Nieuwe Leerweg, beleidsrijk invoeren van nieuw onderwijs Nieuw

4

Projectmanagement in het onderwijs Nieuw

2

Leidinggeven aan leren:
vormgeven aan een professionele leergemeenschap Nieuw

8

Leidinggeven aan taalbeleid Nieuw

2

Taal en didactiek
Training

Dagdelen

Taal, (puber)brein en lesgeven Nieuw

2

Activerende werkvormen en ICT in de talenles

2

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

4

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

4

Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?

2

Actief met woordenschat bij de vreemde talen Nieuw

2

Motiverend literatuuronderwijs anno nu Nieuw

2

Begrijpend lezen van complexe teksten

2

Dyslexiespecialist

5

Leidinggeven aan taalbeleid Nieuw

2

Introductie thematische leesaanpak
bij Nederlands en de vreemde talen Nieuw

2

Taal en beroep in het mbo Nieuw

3

Uitgelicht
Leergang de leercoach;
leerlingen coachen
Met 17 zelfregulerende leerstrategieën ondersteunt de
leercoach hóe te leren, zich
daarvoor te motiveren en
dat stapsgewijs zelfstandiger
te mogen én kunnen doen.

Mentoraat en LOB
Training

Dagdelen

De mentor als coach Nieuw

3

Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor Nieuw

2

Pedagogisch coachen Nieuw

5

7 gewoonten in de studieloopbaanbegeleiding Nieuw

4

Werken met de 7 gewoonten (Covey)
in de mentorles en vakprojecten vo Nieuw

6

www.cps.nl/leercoach

‘Leercoachen is aansluiten bij
eigenheid, zodanig dat een lerende
zichzelf weet voor te bereiden op
zelfstandig functioneren in een
veranderende samenleving.’
Ariena Verbaan - Adviseur en trainer

Exacte vakken
Training

Dagdelen

Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

2

Examentraining exacte vakken

2

Examentraining exacte vakken - vervolg Vernieuwd

2

Rekenen in het mbo Nieuw

3

Coaching
Training
Teamcoaching

Dagdelen
6

Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden

10

Opleiding tot coach, module 2: verdieping

10

Opleiding tot coach, module 3: allround coach

10

Beoordelen van lessen met ‘De zes rollen van de leraar’

2

Masterclass coachend leidinggeven Nieuw

2

Leergang de leercoach; leerlingen coachen Vernieuwd

6

Vakdidactisch coachen

3

Pedagogisch coachen

2

Eigenaarschap vergroten met executieve functies Nieuw

2

De mentor als coach Nieuw

3

Uitgelicht
Opleiding tot coach
Interne coaching is zeer geschikt
om het ontwikkelingsproces van
leraren langdurig te begeleiden.
De opleiding tot coach bestaat
uit drie modules. In module 1
krijg je inzicht in je rol als coach
en ontwikkel je een aantal basale
coachingsvaardigheden. In module
2 worden de vaardigheden verder
aangescherpt door oefensituaties
en het onderzoeken van overtuigingen die het lerarengedrag sturen.
Module 3 bouwt voort op de
eerste twee modules en legt
de focus op de ontwikkeling
tot allround-coach.
www.cps.nl/coach

Lesgeven
Training

Uitgelicht

Dagdelen

Formatief toetsen in de les

3

Studiedag Formatief toetsen Vernieuwd

2

Leerlingen motiveren

4

Differentiëren is te leren!

1

Feedback geven: het zweet op de juiste rug! Nieuw

3

Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

2

Activerende werkvormen en ICT in de talenles

2

Klassenmanagement: greep op de groep

4

Gamificatie in de les

2

Flipping the classroom Vernieuwd

2

Leergang de leercoach; leerlingen coachen Vernieuwd

6

Vakdidactisch coachen

2

Pedagogisch coachen

2

Eigenaarschap vergroten met executieve functies

2

Vakwerkplan in een middag

1

Toetsbeleidsplan in een middag

1

Toetsconstructie: check je toetsvaardigheid in een middag Nieuw

1

Examentrainingen
Vakspecifieke examentrainingen
leren docenten extra aandacht
te besteden aan de taal van de
examens. Daarmee leren zij
hun leerlingen onder andere
om examenopgaven gericht te
lezen en een goed antwoord te
formuleren. Tijdens de trainingen
krijg je concrete tips en praktische
handvatten voor inzicht in wat
leerlingen lastig vinden. Daarbij
worden diverse strategieën om
de examenresultaten te
verbeteren aangeleerd.
www.cps.nl/examentrainingen

Examentrainingen voor leerlingen hoeven
niet saai te zijn. Wij leren je op een motiverende,
praktische en nieuwe manier je leerlingen
voor te bereiden op hun examens’
Els Loman - Adviseur en trainer

Examentrainingen
Training

‘Het is mooi om te zien
hoe de interne coaches
steeds vaardiger worden
in het coachgesprek en
hun eigen, authentieke
stijl ontwikkelen.’
Guido van den Brink Adviseur en trainer

Dagdelen

Examentraining mens- en maatschappijvakken

2

Examentraining mens- en maatschappijvakken - vervolg Vernieuwd

2

Examentraining exacte vakken

2

Examentraining exacte vakken - vervolg Vernieuwd

2

Examentraining Nederlands vmbo Vernieuwd

2

Examentraining Nederlands vmbo - vervolg Vernieuwd

2

Examentraining Nederlands havo/vwo Vernieuwd

2

Examentraining Nederlands havo/vwo - vervolg Vernieuwd

2

Examentraining Moderne Vreemde Talen

2

Examentraining Moderne Vreemde Talen - vervolg Vernieuwd

2

Waarom kiezen scholen voor CPS?
We hebben een enorme kennis van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek en hoe leerlingen tot leren komen.
De laatste wetenschappelijke inzichten zijn bij ons bekend, we innoveren en weten wat werkt. Met specialisten op
verschillende vakgebieden bieden we scholen in het hele land expertise. Wij hebben veel ervaring en hebben al
duizenden scholen begeleid. Al die kennis en ervaring zetten we graag ook in voor andere scholen. We hebben de
ervaring dat het ons in korte tijd lukt om veel waarde toe te voegen. Wij helpen je ambities waar te maken en gaan
voor duurzaamheid: als onze adviseur klaar is, willen we graag dat de gerealiseerde verbeteringen blijvend zijn.

Training op school
Vanaf 6 deelnemers is het vaak al interessant om de training door ons op je eigen locatie te laten verzorgen.
Neem contact op en vraag vrijblijvend een offerte aan.
Ga naar www.cps.nl/professionalisering
Bel 033 453 43 43 of mail naar cps@cps.nl

Maatwerktrainingen
Staat je scholingsvraag niet tussen onze trainingen?
Neem gerust contact op om je vraag te bespreken.
Elke school is nu eenmaal uniek en heeft eigen
uitdagingen. Hiervoor werken we graag op maat aan
schoolspecifieke ontwikkelthema’s.
Met veel specialisten in ons team is de kans groot
dat we een p
 assende training of individuele coaching
kunnen verzorgen.
Ga naar www.cps.nl/professionalisering
Bel 033 453 43 43 of mail naar cps@cps.nl

CPS Uitgeverij
Projectmanagement
in het onderwijs
Projectleider op school,
hoe doe je dat,

Dit boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij projecten in school,
die tot een goed
eindresultaat wil brengen in een goede werksfeer. Een geslaagd project
heeft diverse ingrediënten
nodig, zoals benodigde kennis, inzet en creativiteit van de projectmedewerkers.
Een duidelijke
probleemstelling bij aanvang en een heldere projectstructuur vormen
het fundament.
Projectmatig werken is uitermate geschikt voor ontwikkeltrajecten in
het onderwijs. Het garandeert
resultaat en kwaliteit en ondersteunt de doelen van de organisatie.
Het maakt de scheiding tussen
de reguliere werkzaamheden en de taken voor het project helder. Dit
praktische boek maakt kennis
over projectmatig werken toepasbaar voor het onderwijs. Theoretische
kennis, checklists,
voorbeelden en praktische tips wisselen elkaar af. Het boek is bruikbaar
in alle onderwijsorganisaties,
van basisscholen tot universitaire opleidingen.
Interesse in een training en/of advies, ook binnen de school?
Kijk op cps.nl en/of neem contact op met een van de auteurs.

Over de auteurs
| Linda van Tuyl

vervulde verschillende functies in primair en
voorgezet onderwijs. Zij werkt sinds 2005

als trainer, adviseur en coach bij CPS. Zij
vervult interim directiefuncties, ondersteunt schoolleiders
en projectleiders bij kwaliteits- en opbrengstgericht werken
en werkt als programmamanager.

| Sander van Veldhuizen

vervulde diverse functies in het voortgezet
onderwijs. Daarnaast werkte hij als
projectmanager bij een leermiddelendistri-

buteur. Sinds 2008 werkt hij als trainer, coach en adviseur
bij CPS. Hij traint docenten en schoolleiders in hun rol als
projectmanager en adviseert bij kwaliteitsvraagstukken.

Projectmanagement in het onderwijs Projectleider op school, hoe doe je dat,

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor
onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun
vak. De boeken zijn geschreven door adviseurs van
CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis
aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring.
Diverse boeken van CPS Uitgeverij zijn ook onderdeel
van de trainingen.

Projectmanagement
in het onderwijs
Projectleider op school,
hoe doe je dat,

Over CPS
ISBN 978-90-6508-214-5

7 890650 821451

www.cps.nl/uitgeverij

CPS-bestelnummer 32442

Het beste onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving
van morgen, dat is de missie van CPS. We ondersteunen scholen,
leraren, leidinggevenden en onderwijsteams om zich duurzaam
te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Dat doen
we
met advisering en met trainingen op scholen zelf en bij de
CPS Academie in Amersfoort. We streven naar blijvend resultaat.
Kijk voor alle boeken van CPS op www.cps.nl/uitgeverij

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.cps.nl/academie

Trainers met veel (praktijk)ervaring
Onze trainers kennen het vak als geen ander omdat ze zelf les of leiding
hebben gegeven. Wat je leert is dus goed toe te passen in de praktijk en
de trainer kan zich goed verplaatsen in jouw situatie.
In onze trainingen:
• Leer je in kleine groepen
• Leer je door te doen: praktisch en we maken de verbinding
naar je eigen schoolsituatie
• Werken we vanuit de meest recente inzichten
Kwaliteit staat voorop. Naar welke training ga jij?
Onze trainingen zijn Cedeo-erkend,
een keurmerk dat je krijgt als meer dan
80 % van de deelnemers (zeer) tevreden is.

Gemid
de
waard lde
ering
trainin
g

8.6

Korting
Bij aanmelding van minimaal 3 deelnemers voor één en dezelfde
training ontvangt elke deelnemer 15% korting.
www.cps.nl/aanmelden-meerderedeelnemers

•
•
•

Meer dan 100 verschillende trainingen
Bij CPS, op school, of online
80% v/d deelnemers (zeer) tevreden

Heb je vragen?
Bel of mail ons, we helpen je graag verder.
033 453 43 03 | academie@cps.nl
CPS | Disketteweg 11 | 3821 AR Amersfoort | 033 453 43 43 | cps@cps.nl | www.cps.nl

