Trainingen
Summerschool & najaar 2021

Voortgezet onderwijs en mbo

Groot aanbod van nascholing:
fysiek, online en blended.

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

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

Uitgelicht

Lesgeven
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…’

Formatief toetsen in de les

3

Studiedag Formatief toetsen Vernieuwd

2

Digitale didactiek kort Nieuw

1

Digitale didactiek uitgebreid Nieuw

2

De rollen van de leraar in de online én hybride les Nieuw

2

Leerlingen motiveren

4

Motiveren in de digitale les Nieuw

1

Activerende werkvormen in de digitale les Nieuw

1

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

Groepsdynamiek en (online) rituelen Nieuw

1

Mentoraat en LOB
Training

Clarien Veltkamp
Adviseur en trainer

Dagdelen

Dagdelen

De mentor als coach Nieuw

3

Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor Nieuw

2

Pedagogisch coachen Nieuw

5

7 habits voor loopbaanbegeleiders (LOB) Alleen incompany

6

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

Uitgelicht

(Persoonlijk) leiderschap
Training

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.

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

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.’

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

Leidinggeven aan leren:
vormgeven aan een professionele leergemeenschap Nieuw

8

Taal en didactiek
Training

Dagdelen

Taal, brein, leren 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

Haal meer uit literatuuronderwijs!

2

Begrijpend lezen van complexe teksten

2

Dyslexiespecialist

5

Introductie thematische leesaanpak
bij Nederlands en de vreemde talen Nieuw

2

Online trainingen
Susan Potiek
Adviseur en trainer

Wil je liever meedoen met een online training?
Veel trainingen bieden we (ook) online aan.
www.cps.nl/onlinetrainingen

Uitgelicht

Exacte vakken
Training

Dagdelen

Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

2

Examentraining exacte vakken

2

Examentraining exacte vakken - vervolg Vernieuwd

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
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.

Coaching
Training

Dagdelen

Teamcoaching

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

2

Pedagogisch coachen

2

Eigenaarschap vergroten met executieve functies Nieuw

2

De mentor als coach Nieuw

3

www.cps.nl/coach

Examentrainingen
Training

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

Examentaaltraining Alleen incompany

2

Leergang toetsing en examinering vo Alleen incompany

4

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

‘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

Uitgelicht

Summerschool

(start) 16 t/m 27 augustus

Wij bieden in augustus een aantal populaire én nieuwe trainingen aan zodat
je het schooljaar met een frisse blik kunt starten.

Formatief
toetsen in de les

www.cps.nl/summerschool

Met formatief toetsen maak je
niet alleen zichtbaar wat geleerd
is, maar vooral ook wat nog te
leren is. Hoe kun je toetsen
effectiever inzetten en leerlingen
meer aanzetten tot zelfreflectie?
Hoe kun je de motivatie van
leerlingen voor het leren
verhogen en hoe kun je effectiever differentiëren in de les?
Hoe krijg je zicht op de voortgang
van al je leerlingen? Formatief
toetsen vormt één van de
schakels in dit proces.

Timemanagement volgens Covey

2

7 habits in 7 uur

2

Differentiëren is te leren!

4

Examentraining Moderne Vreemde Talen

2

De rollen van de leraar in de online én hybride les Nieuw

2

Masterclass coachend leidinggeven Nieuw

2

Vakwerkplan in een middag

1

Actief met woordenschat bij de vreemde talen Nieuw

2

Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey Nieuw

5

Digitale didactiek uitgebreid Nieuw

2

Formatief toetsen in de les

3

Toetsbeleidsplan in een middag

1

Activerende werkvormen in de digitale les Nieuw

1

Motiverend literatuuronderwijs anno nu Nieuw

2

Ethisch Leiderschap voor schoolleiders Nieuw

3

www.cps.nl/formatieftoetsen

‘In onze praktische
training leer je om
formatieve toetstechnieken
en werkvormen effectief
in je lessen toe
te passen.’

Training

Dagdelen

Training op school
Vanaf 6 deelnemers is het vaak al interessant om de training door ons op je
eigen locatie te laten verzorgen. Extra voordeel hiervan is dat we de training
desgewenst op maat maken voor jullie specifieke situatie. 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 passende training of individuele coaching kunnen verzorgen.
Ga naar www.cps.nl/professionalisering
Bel 033 453 43 43 of mail naar cps@cps.nl

Meike Berben
Adviseur en trainer

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 je helpen om ambities waar te maken.
Ieder jaar volgen duizenden onderwijsprofessionals een training bij CPS.
Onze trainingen zijn vooral gericht op: De rollen van de leraar, Formatief
toetsen, Examentrainingen, Effectief lesgeven, (Persoonlijk) leiderschap,
het gedachtegoed van Stephen Covey en Taal.
Grote kans dus dat je in ons aanbod precies de training vindt die je zoekt;
wij zijn de grootste aanbieder van nascholing voor het onderwijs.

Trainers met veel (praktijk)ervaring

CPS Uitgeverij

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

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.

Kwaliteit staat voorop. Naar welke training ga jij?

www.cps.nl/uitgeverij

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

Korting
Bij aanmelding van minimaal 3 deelnemers voor één en
dezelfde training ontvangt elke deelnemer 15% korting.

8.6

Meerdere deelnemers (korting)
www.cps.nl/aanmelden-meerderedeelnemers

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

