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Primair onderwijs

Passende training

Praktijkgericht

Kwaliteit

Het grootste aanbod
aan nascholing
voor het onderwijs.

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

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

De training geeft
nieuwe en zeer bruikbare
inzichten die je direct in
je eigen praktijk toe kunt
passen. Dit zorgt bij mij
voor meer duidelijkheid
en rust.

Lesgeven
Training/leergang

Dagdelen

Passende perspectieven voor leerlingen
met speciale onderwijsbehoeften

2

Leerbegeleider bij Lesson Study

3

Kom maar op met je feedback

Nieuw

2

Nieuw

Executieve functies Nieuw

2

Discussiëren Kun Je Leren! Nieuw

4

Startende leraren:
effectief gedrag in de klas met ‘De zes rollen van de leraar’ Vernieuwd

6

Ervaren leraren:
effectief gedrag in de klas met ‘De zes rollen van de leraar’ Vernieuwd

6

Klassenmanagement: greep op de groep Nieuw

4

Groepsprocessen en probleemgedrag in groep 1 t/m 3 Alleen incompany 2
Projectmanagement voor het onderwijs Nieuw Alleen incompany

Annemieke Miltenburg,
directeur IKC Joannes Groessen

(Persoonlijk) leiderschap
Training/leergang

Uitgelicht

Leergang
Basisvaardigheden
voor middenmanagement

2

Dagdelen

Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

16

7 habits voor leidinggevenden

6

Timemanagement volgens Covey

3

7 habits in 7 uur

2

De gesprekscyclus

4

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

2

Teamcoaching Nieuw

6

Masterclass Leraren motiveren Vernieuwd

2

Kom maar op met je feedback

2

Nieuw

Deze leergang is een enerverende ontdekkingsreis voor
(toekomstig) managementtalent. 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.

Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

2

Onderwijskundig leiderschap *

8

Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders *

4

www.cps.nl/bmm

* Gecertificeerd door Schoolleidersregister PO		

Persoonlijk leiderschap * Alleen incompany

10

Projectmanagement voor het onderwijs Nieuw Alleen incompany

2

Kwaliteitszorg en ambities Alleen incompany

4

7 habits voor leidinggevenden en hun teams Nieuw Alleen incompany 4

Alle overige leiderschapstrainingen komen middels een traject informeel leren in
aanmerking voor herregistratie Schoolleidersregister PO

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

De trainers waren heel
deskundig, enthousiast
en inspirerend.
Ze kunnen zich goed
inleven in de situatie,
dus dichtbij de praktijk.

Rekenen
Training/leergang

Dagdelen

Tegenvallende rekenresultaten Nieuw

2

Leerbegeleider bij Lesson Study Nieuw

3

Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

2

Passende Perspectieven voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften

2

Zie ook onze rekentrainingen die we alleen incompany aanbieden:
www.cps.nl/incompanyrekenen

Taal en lezen
Training/leergang
Moniek de Jong,
leraar

Uitgelicht

Timemanagement
volgens Covey:
zo verlaag je
werkdruk in
het onderwijs

Dagdelen

Monitoren leesbegrip

2

Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
in de doorgaande lijn groep 1-8

2

Begrijpend luisteren in groep 1 en 2:
opstap naar begrijpend lezen

2

Vloeiend technisch leren lezen in de middenbouw

2

Leergang leescoach en leesspecialist

20

Leergang leescoach en leesspecialist - module 1

8

Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

6

Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

6

Begrijpend lezen van complexe teksten

2

Nationaal Congres Taal en Lezen: Hard voor Taal! 11 oktober Nieuw

2

Coaching
Leraren en leidinggevenden
in het onderwijs ervaren vaak
dat een werkdag te weinig uren
heeft. We leven tegenwoordig
met de tegenstrijdigheid dat
het makkelijker én moeilijker
is dan ooit om buitengewoon
effectief te zijn. In deze training
leert u hoe u uw tijd, aandacht
en energie waardevol kunt
besteden door betere keuzes
te maken.

Training/leergang
Teamcoaching

Dagdelen

Nieuw

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' Vernieuwd

2

Beeldcoaching

4

www.cps.nl/timemanagement

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

Ouderbetrokkenheid
Training

Dagdelen

Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders *

4

Lastige ouders?
Effectieve gesprekken voeren met alle ouders Alleen incompany

1

Hoe voer ik een groep 8 adviesgesprek met ouders?
Nieuw Alleen incompany

1

Startgesprekken:
vroegtijdig kennismaken met ouders Nieuw Alleen incompany

2

Beter samenwerken met ouders Alleen incompany

2

Basistraining Leren met Ouders Nieuw Alleen incompany

1

Ik heb veel nieuwe kennis
en ideeën opgedaan en direct
toe kunnen passen in mijn
eigen lessen. De uitwisseling
met andere cursisten was
heel waardevol!

* Gecertificeerd door Schoolleidersregister PO

Onderwijs en jeugdzorg
Training

Dagdelen

Effectieve gesprekken voeren over leerlingen (ELB) Vernieuwd

4

Uitgelicht

Het jonge kind
Training

Maurice van Oostrom,
leraar HM College

Dagdelen

Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

2

Spel en spelbegeleiding

2

Executieve functies Nieuw

2

Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

2

Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
in de doorgaande lijn groep 1-8

2

Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2:
Zo doe je dat! Nieuw Alleen incompany

4

Groepsprocessen en probleemgedrag in groep 1 - 3 Alleen incompany

2

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
krijgt u inzicht in uw rol als
coach en ontwikkelt u een
aantal basale coachingsvaardigheden. In module 2 worden
de vaardigheden in oefensituaties verder aangescherpt.
Module 3 bouwt voort op de
eerste twee modules, maar zet
meer in op confrontatie met
behoud van de relatie.
www.cps.nl/coach

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

De training gaf ons
nieuwe inzichten waardoor we nu meer keuzes
maken in ons onderwijsaanbod. De methodes
volgen nu ons onderwijs
in plaats van andersom!

Nationaal Congres Taal en Lezen: 11 oktober
Alweer de vierde editie van dit jaarlijkse congres. Dit jaar is het thema
‘Hard voor taal’ en ligt de focus op de mondelinge taalvaardigheid. Inspirerende
presentaties en workshops bieden een mooie mix van kennisoverdracht,
uitwisseling en concrete invulling van specifieke, vakinhoudelijke vraagstukken.
www.cps.nl/hardvoortaal

De training bij u op school
Vanaf 6 deelnemers is het vaak al interessant om de training door ons op
uw eigen locatie te laten verzorgen. Extra voordeel hiervan is dat we de
training desgewenst op maat maken voor uw specifieke situatie.
Wilt u hier meer over weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Ga naar de website www.cps.nl/professionalisering
Bel [033] 453 43 43 of mail naar cps@cps.nl

Jolanda Kleinjan,
Directeur basisschool
De Biezenkamp

Uitgelicht

Een beredeneerd
aanbod in groep 1
en 2: zo doe je dat!
Werkt u met kleuters?
Dan merkt u vast dat het
samenstellen van een passend
beredeneerd aanbod soms een
stevige klus is. De training geeft
veel handvatten voor de
dagelijkse praktijk en levert
u veel kennis van doelen en
leerlijnen op, zoals rekenen,
taal, motoriek en spelontwikkeling en hoe u een beredeneerd
aanbod kunt samenstellen.

Maatwerktrainingen
Heeft u een scholingsvraag die niet tussen onze trainingen staat? Neem
gerust contact op om uw 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 passende
training of individuele coaching voor u kunnen verzorgen.
Ga naar de website www.cps.nl/professionalisering
Bel [033] 453 43 43 of mail naar cps@cps.nl

www.cps.nl/beredeneerdaanbod

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

Over CPS Academie
Goed lesgeven is net als topsport. Je leert het door meters te maken
en continu te werken aan het vergroten van kennis en vaardigheden.
Een training kan u helpen uw ambities waar te maken.

Passende
training

Praktijkgericht

Ieder jaar volgen duizenden onderwijsprofessionals een training of
leergang bij CPS. In ons aanbod richten we ons op actuele vragen ten
aanzien van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek en hoe leerlingen tot
leren komen. Maar ook op leiderschap en schoolontwikkeling en het
samenwerken met ouders en zorg. Grote kans dus dat u in ons aanbod
precies de training vindt die u zoekt; wij zijn de grootste aanbieder van
nascholing voor het onderwijs.

Trainers met veel (praktijk)ervaring
Onze trainers kennen het vak als geen ander omdat ze zelf les of leiding
hebben gegeven. Wat u leert is dus goed toe te passen in de praktijk en de
trainer kan zich goed verplaatsen in uw situatie.
In onze trainingen:
• Leert u in kleine groepen
• Leert u door te doen: praktisch en we maken de verbinding
naar uw eigen schoolsituatie
• Werken we vanuit de meest recente inzichten
Kwaliteit staat voorop. Naar welke training gaat u?
Vrijwel al onze trainingen zijn gevalideerd door
Registerleraar of aangevraagd voor validatie.

Onze trainingen zijn Cedeo-erkend,
een keurmerk dat je krijgt als meer dan
80 % van de deelnemers (zeer) tevreden is.
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Heeft u vragen?
Bel ons, we helpen u graag verder.
[033] 453 43 03
Of mail met onze collega’s:
academie@cps.nl
CPS
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www.cps.nl

Kwaliteit

