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Alsjeblieft!
Wie zijn wij

Voor je ligt de professionaliseringsgids 2020-2021 van
Centrum onderwijs & innovatie Leiden van Hogeschool
Leiden. In deze gids informeren wij je graag over ons
onderwijsaanbod. Naast een aantal reeds bestaande
opleidingen, hebben we ook een aantal nieuwe trainingen
ontwikkeld zoals: Beeldend coachen in het onderwijs, Lego®
Serious Play® en Muziek in de klas.

Hogeschool Leiden wil vanuit de faculteit Educatie op
verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling
van het onderwijs. Niet voor niets zijn we proactief in
het meedenken en verder vormgeven van landelijke
ontwikkelingen, zoals Ruim baan voor leraren
(Onderwijsraad, 2018).
We hebben een pedagogische visie waarin we streven naar
meer ruimte voor eigenheid en creativiteit in het onderwijs
en meer balans in de functies van onderwijs (Biesta, 2011).
Onze lerarenopleidingen dragen hieraan bij door nieuwe
leraren op te leiden. Leraren die startbekwaam zijn, die
hun uniciteit als leraar en hun pedagogisch meesterschap
verder ontwikkelen in de praktijk en de praktijk verrijken
met nieuwe perspectieven. Het kenniscentrum van de
faculteit verbindt onderwijs, innovatie en onderzoek.
Onderzoekers, leraren en schoolteams doen samen
onderzoek en werken zo samen aan ontwikkeling van het
onderwijs. Centrum onderwijs & innovatie Leiden richt zich
enerzijds op professionalisering van onderwijsprofessionals
en teams in het po, vo, mbo en hbo. Daarnaast leveren
we in verschillende samenwerkingen met scholen en
besturen een bijdrage aan innovatievraagstukken en
onderwijsontwikkeling.

Onze trajecten richten zich op het handelen in de
praktijk. Vanuit ruime praktijkervaring verbinden onze
docenten, trainers en coaches de theorie aan de praktijk
en andersom. Hierbij gebruiken ze ook actuele kennis
van onderzoeksresultaten van ons kenniscentrum en de
opgedane ervaringen in de praktijk.
Ben je (toekomstig) leraar, ib’er, bouwcoördinator, (adjunct)
directeur of anderszins werkzaam in het onderwijs en wil je
je verder professionaliseren?
Organiseer je een studiedag voor het team en ben je op zoek
naar een waardevolle invulling? Neem contact met ons op;
we denken graag met je mee! Ons volledige programma vind
je op www.hsleiden.nl/coil.
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Trainingen

Maatwerk en invulling van studiedagen
Het is duidelijk dat het onderwijs in beweging is.
We zitten in een kantelfase; oude systemen zijn de
houdbaarheidsdatum voorbij en er zijn tal van initiatieven
om nieuwe manieren vorm te geven. Dit is een spannende
fase en de complexiteit vraagt van scholen om hier proactief
in te zijn en fundamenteel in te vernieuwen. Tegelijkertijd
is de dagelijkse praktijk ook een feit. Hoe beweeg je je in
dat spanningsveld en hoe zorg je ervoor dat je nú de juiste
dingen doet, zodat je ook straks kunt bieden wat nodig
is? En hoe doen jullie dat als school met elkaar? Belangrijke
vragen die de grondslag vormen van toekomstgericht
onderwijs.
Iedere school is uniek en heeft eigen ontwikkelvragen. Naast
ons reguliere aanbod bieden we daarom ook mogelijkheden
voor trajecten op maat. Zo kunnen we trajecten voor een
schoolteam verzorgen (in-company) of binnen een bestuur,
met inhoud en planning op maat.
Ook kunnen we (onderdelen van) studiedagen verzorgen.
Veel onderwerpen van onze trainingen en opleidingen
worden waardevol bevonden voor invulling van studiedagen.
In deze gids hebben we suggesties gemarkeerd met het
stempel Studiedag-idee!
Heb je een opleidingsbehoefte, ben je op zoek naar
inspiratie voor studiedagen of wil je verkennen hoe wij jullie
kunnen ondersteunen bij jullie ontwikkelvraag? Laat het ons
weten!
Stuur een e-mail naar posthbo.educatie@hsleiden.nl
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of bel met 071-5188726.
Prijzen in deze studiegids zijn exclusief literatuur.
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Zij-instroom & Master
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Zij-instroom

Leraar Basisonderwijs (Pabo) - Zij-instroom
Heb jij een afgeronde hbo- of wo-opleiding en wil je graag
lesgeven in het basisonderwijs? Meld je dan aan voor
ons zij-instroomtraject. Je gaat direct werken op een
basisschool en je behaalt binnen 2 jaar een lesbevoegdheid
voor het primair onderwijs.

* N.B. Deelnemers die niet door het assessment komen zijn
op grond van hun afgeronde hbo- of wo-opleiding nog wel
toelaatbaar voor de flexibele deeltijdopleiding,
zie hsleiden.nl/pabo-deeltijd

Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep.
Als leraar heb je een belangrijke maatschappelijke taak
waarin jij het verschil kunt maken. Hoe sta je voor de klas,
hoe neem je leiding over een groep en hoe breng je jouw
kennis over op de ander? Je leert alles om jou in staat te
stellen om je lesbevoegdheid te halen.
Het traject begint met een geschiktheidsonderzoek om
te bepalen:
1. of je geschikt bent om al te werken (met begeleiding)
in de praktijk;
2. of je in staat wordt geacht om binnen twee jaar
je bevoegdheid te halen.

Praktische informatie
• Kosten € 2.000,- voor het geschiktheidsonderzoek
en €5.000,- per jaar voor het scholingstraject
(de school/het bestuur betaalt deze kosten)
• Duur/bijeenkomsten Maximaal 2 jaar.
Eén lesdag per week
• Studie-investering 20 uur per week
• Certificaat/diploma Getuigschrift (baccalaureus)

Opleidingstraject
Bij een positieve uitkomst van het geschiktheidsonderzoek,
volg je het opleidingstraject op maat bij Hogeschool
Leiden.* Je volgt onderwijs op woensdagmiddag en -avond,
je bent onderdeel van een stamgroep van gemiddeld
8 zij-instromers en je wordt persoonlijk begeleid door
een leercoach. Na afloop van het traject ontvang je een
getuigschrift van de opleiding tot leraar basisonderwijs.
Tripartite overeenkomst
Samen met het bestuur van de basisschool en Hogeschool
Leiden maak je afspraken over het opleidingstraject en de
begeleiding in de praktijk. Deze afspraken worden vastgelegd
in een tripartiete overeenkomst. Met deze overeenkomst kan
het bestuur subsidie voor de onderwijskosten aanvragen.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/zij-instroom-pabo
of mail Centrum onderwijs & innovatie Leiden:
zij-instroom@hsleiden.nl
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Master

Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO)
Master voor schoolontwikkeling
Ontwikkelingen gaan in een razend tempo, met grote
gevolgen voor het onderwijs. Scholen voorzien dat het
huidige onderwijs niet (meer) toereikend is om kinderen
goed voor te bereiden op hun toekomst. Een aanpassing
is niet voldoende; dit vraagt een transitie in de school.
In deze teammaster leer je een transitie vorm te geven,
te begeleiden en te realiseren door dit in de eigen school
te doen. Aan welke transitie jullie werken bepalen
jullie zelf. De teammaster draagt dus direct bij aan de
schoolontwikkeling!

Doelgroep
De teammaster is een professionele hbo-master voor
onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, mbo en hbo.
De opleiding komt in aanmerking voor de Regeling
Lerarenbeurs.

De opleiding is geen individuele master, maar een
teammaster. Om de innovatiekracht te vergroten neem je
samen met een aantal collega’s deel; tenminste twee leraren
én de school-/ teamleider. Jullie hebben de potentie en
ambitie om je als transitiebegeleider te ontwikkelen en jullie
hebben zin om een transitie binnen jullie eigen school te
realiseren.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten € 7000,- per jaar
Additionele kosten: zie www.onderwijsmakers.nl
• Duur/bijeenkomsten 2 jaar
• Studie-investering 60 EC (gemiddeld 20 uur p.w.)
• Certificaat/diploma Getuigschrift Master of Education
(NVAO-geaccrediteerd)

De inhoud van de teammaster wordt mede gevormd door
jullie ontwikkelvraag (de beoogde transitie). De opleiding
start met het verhelderen van deze vraag. Bij dit proces is het
gehele schoolteam betrokken. Vanuit meerdere perspectieven
gaan we aan de slag met visieontwikkeling. Transitiekunde,
teamontwikkeling en toekomstgericht onderwijs zijn daarbij
belangrijke onderwerpen. Op basis van de ontwikkelvraag
ontwerp je een transitieproces en begeleid je dit proces.
Dit doe je uiteraard als team.
Het doel van de opleiding is om transitiebegeleiders op te
leiden die in staat zijn om duurzame verandering in onderwijs
te realiseren. Aan het eind van de opleiding is de transitie
(deels) gerealiseerd en hebben jullie een plan voor de verdere
borging.

Meer informatie?
Kijk op www.onderwijsmakers.nl
of mail: secretariaat.3TO@hsleiden.nl
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Post-hbo opleiding

19

20

Post-hbo opleiding

Specialisatie Jonge Kind
Word dé spil in de onderbouw
Spel heeft een belangrijke waarde voor het opgroeien van
kinderen én voor het kind zijn en vormt de basis van goed
kleuteronderwijs. Durf jij het huidige onderwijs onder
de loep te nemen en wil je leren hoe je jouw onderwijs
spelgericht kan inrichten? Dan is deze opleiding iets
voor jou!

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn
in groep 1 en/ of 2 van de basisschool of in een IKC werken
met peuters en kleuters.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een
beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind
te ontwikkelen en vorm te geven. Dit doe je vanuit een
onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind.
Je kent de waarde en waarden van spel en kunt een spelrijke
aanpak creëren door middel van een kindgerichte themaplanner.
Je stelt jezelf vragen en durft jouw eigen pedagogisch didactische
aanpak onder de loep te nemen. Met een onderzoekende en
nieuwsgierige houding kan jij een kleine verandering aanbrengen
in de praktijk, samen met het (onderbouw)team op jouw school.

Partner:

Praktische informatie
4
• Kosten

diploma-/registratiekosten CPION)

• Duur/bijeenkomsten 10 dagen
• Studie-investering 350 uur
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het
Abituriëntenregister

Je kent de leerlijnen en je weet hoe je de ontwikkelingen
van het jonge kind kunt observeren en registreren in het
leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van signalering
ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken,
met oog voor de eigen pedagogisch didactische aanpak van
het jonge kind. Door het opzetten van een leerteam leer je
hoe je binnen een team kennisoverdracht kunt realiseren.
Tijdens deze opleiding komen 7 onderdelen aan bod: het
inzetten van een themaplanner, spel, buitenspel, omgaan
met verschillen (met een oplossingsgerichte houding spelen en
werken met kleuters), kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
en het belang van spelen voor deze kinderen, taal en lijfelijkheid
en geletterdheid.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-jonge-kind
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Post-hbo opleiding

Specialist Sportieve en Gezonde School
Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op scholen
steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel
zitten, leren makkelijker. Maar hoe zorg je ervoor dat dit
niet alleen in één klas aandacht krijgt? Hoe wordt gezonde
leefstijl een integraal thema in de hele school?

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor bevoegde leraren die reeds
werkzaam zijn in het primair onderwijs en specialist willen
worden op het gebied van gezondheid en bewegen op school.
Aangezien het een praktische opleiding is en je direct je eigen
school gaat verbeteren op het gebied van het Gezonde School
beleid, is het belangrijk dat je deel uit maakt van een onderwijsteam
of dat je een stageplaats hebt op een basisschool.

Binnen de school zijn leraren nodig met kennis over bewegen
en gezondheid en met passie om dit een prominente plaats
te geven binnen de school. Met de kennis en vaardigheden,
die je tijdens deze opleiding opdoet, vervul je als Specialist
Sportieve & Gezonde School binnen jouw school een sleutelrol
om dit te realiseren!

Partner:

Hoe zorg jij dat kinderen op school veel bewegen en dat er
aandacht is voor verschillende gezondheidsthema’s zoals
voeding, welbevinden, fysieke veiligheid en mediawijsheid?
Tijdens de opleiding krijg je handvatten om hiermee op jouw
school aan de slag te gaan en om het beleid van binnenuit
te veranderen. Vanuit de vier pijlers Signaleren, Educatie,
Omgeving en Beleid werk je structureel en integraal aan
gezondheidsthema’s op jouw school. Centraal staat de
‘Gezonde School Aanpak’.

Praktische informatie
diploma-/registratiekosten
• Kosten
CPION) Bekijk de subsidiemogelijkheden binnen
het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School.
• Duur/bijeenkomsten 15 dagdelen
• Studie-investering 350 uur
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het Abituriëntenregister

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-ssgs
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Post-hbo opleiding

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs
Wil je bewegingsonderwijs verzorgen, maar ben je nog niet
bevoegd? Via deze leergang behaal je de bevoegdheid om
bewegingsonderwijs te verzorgen aan de groepen 3 tot en
met 8.

Doelgroep
Leraren die werkzaam zijn in het po en die bevoegd willen
worden om bewegingsonderwijs te geven aan kinderen van
groep 3 tot en met 8. Ook leraren die wel bevoegd zijn, maar
zich op onderdelen niet voldoende bekwaam voelen, kunnen
de leergang volgen. In verband met de ontwikkeling van je
eigen vaardigheid is het van belang dat je beschikt over een
goede basisfitheid.

De leergang bestaat uit drie blokken en heeft als doel om
je op te leiden voor het vak bewegingsonderwijs.
In het eerste blok staat het ‘aanbieden van activiteiten’
centraal. Hoe richt je de ruimte in, hoe instrueer
je en organiseer je bewegingsactiviteiten en lessen
bewegingsonderwijs en wat is de volgorde binnen de
leerlijnen?
In het tweede blok ga je aan de slag met ‘begeleiding en
leerhulp’. Hoe geef je vorm aan leerdoelen en leerhulp
binnen bewegingssituaties? Hoe ga je om met veiligheid en
ongevallen? Hoe observeer je bewegingsgedrag en reguleer je
bewegingssituaties?
In het derde blok staat ‘maatwerk en visie centraal’.
Welke (vak)onderwijsconcepten zijn er en hoe ontwerp je
bewegingssituaties vanuit dat onderwijsconcept?

Voor deze opleiding kun je subsidie aanvragen.
Kijk op Duo.nl voor meer informatie.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten € 2.895,- (of € 995,- per blok) (incl. verplichte
literatuur en registratiekosten CPION, excl. aanbevolen
literatuur en cd-rom)
• Duur/bijeenkomsten Gemiddeld 1 dag per 2 weken,
gedurende 2 jaar (of 8 maanden per blok)
• Studie-investering 600 uur (of 200 uur per blok)
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het Abituriëntenregister
(of een deelcertificaat per blok)

Tijdens ieder blok is stage een belangrijke component
om voldoende te oefenen en jouw vaardigheden verder te
ontwikkelen. Je dient er rekening mee te houden dat je aan
verschillende groepen lessen moet geven. We raden je aan
dit voorafgaand met de schoolleider te bespreken en vast
te leggen. De organisatie van het lesgeven aan groepen van
collega’s vraagt om heldere afspraken. Voor de opdrachten
zullen lessen regelmatig moeten worden gefilmd.
Tijdens de leergang krijg je een tweejarige ontheffing om
zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen te mogen
geven. Na twee jaar vervalt deze ontheffing en is een diploma
vereist.

Meer informatie?
Bekijk onze website
www.hsleiden.nl/nascholing-bewegingsonderwijs
of neem contact met ons op via posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Post-hbo opleiding

Voortgezet Vrijeschool Onderwijs (VVO)
Vrijeschoolonderwijs staat in de belangstelling. Er is
een groeiende behoefte aan holistisch onderwijs en meer
ouders kiezen voor vrijeschoolonderwijs voor hun kind.
Ook het voortgezet vrijeschoolonderwijs neemt toe. Maar
hoe verzorg je vrijeschoolonderwijs in het voortgezet
onderwijs?

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak)docenten met een eerste of
tweedegraads bevoegdheid die 1 tot 3 jaar werkzaam zijn in
het voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Ben jij docent in het voortgezet onderwijs en werkzaam
op een vrijeschool? Wil je je verdiepen in het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogie? Zijn er vraagstukken
die je verder zou willen onderzoeken, zodat je individueel
en met je team verder kunt? Dan is deze post-hbo opleiding
wellicht iets voor jou!

Partner:

Praktische informatie
• Kosten € 2.550,- (incl. diploma-/registratiekosten CPION)
• Duur/bijeenkomsten Intakegesprek, 15 dagen,
13 leerkringen en 3 individuele coachgesprekken
• Studie-investering 280 uur
• Locatie Utrecht
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting
Post hbo Nederland (CPION) en opname in het
Abituriëntenregister

De opleiding is gericht op de eigen praktijk en stelt de
inzichten van antroposoof Rudolf Steiner centraal. Die leren
ons de leerling te beschouwen en te onderzoeken als een jong
mens dat zich willend, voelend en denkend ontwikkelt. Maar
wat verstaan we daar precies onder? En hoe kunnen leerlingen
begrepen en ondersteund worden vanuit deze perspectieven?
De opleiding onderzoekt ook verbindingen met andere
onderwijskundige stromingen en pedagogen en hoe het
vrijeschoolonderwijs in de 21e eeuw past.
Het doel van deze post-hbo opleiding is om je te verrijken en
te inspireren. Zo kun jij pedagogisch-didactisch meesterschap
ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het vrijeschoolonderwijs binnen jouw vakgebied en team. Je ontwikkelt
je eigen visie op vrijeschoolonderwijs en docentschap en
vertaalt deze naar de praktijk door een praktijkgericht
onderzoek uit te voeren. Dat doe je o.a. door onderzoek te
doen in je eigen school.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-vvo of neem contact
met ons op via mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Post-hbo opleiding

Onderwijs en Moderne Media
Word mediawijs!
Vraag jij je wel eens af hoe je zo goed mogelijk gebruik kunt
maken van moderne digitale middelen om jouw onderwijs
uitdagender te maken? Dan is deze opleiding iets voor jou!
Je leert om te gaan met nieuwe technologie en hoe je deze
kunt toepassen in het onderwijs.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor alle leraren uit het po en vo, mbo en
hbo die digitale didactiek willen inzetten in hun onderwijspraktijk
en Digitale Geletterdheid in het curriculum willen integreren.
Indien gewenst kan de training ook incompany worden verzorgd.

Tijdens deze opleiding komt niet alleen jouw eigen ontwikkeling
van vaardigheden rondom digitale didactiek aan bod, maar ook
het vraagstuk rondom de integratie van Digitale Geletterdheid
(curriculum.nu) komt veel aan de orde. We behandelen thema’s
als samenwerkend leren en de motiverende invloed van ICT
op de leerlingen. Grotere thema’s zoals didactisch redeneren,
het vertalen van visie naar de werkvloer en het herkennen van
trends en daarbij kritisch bepalen of je daarop instapt, maken
deel uit van het programma. Ook het belang van het inzetten
van serious games in het onderwijs wordt belicht.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten € 2.995,- (excl. diploma-/registratiekosten
CPION á € 100,-)
• Duur/bijeenkomsten 11 dagen en een tweedaagse
studiereis
• Studie-investering 320 uur
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting
Post hbo Nederland (CPION) en opname in het
Abituriëntenregister (of een certificaat van deelname
zonder toetsing)

Een ander belangrijk onderwerp tijdens de opleiding is
omgaan met en het herkennen van fake news, ofwel het
effect van mediabeelden en het zelf maken ervan. Hier word
je werkelijk mediawijs van! En heb je ooit nagedacht over hoe
computational thinking in jouw lessen kan worden aangestipt?
En hoe maak je een passieve les op het digitale bord nou
interactief?
Samen met je begeleider bespreek je je eigen start- en
ambitieniveau. Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke
opleidingstraject. Gedurende de opleiding verricht je
onderzoek. Je sluit de opleiding af met een meesterstuk, waarbij
je laat zien dat er een blijvende verandering is gerealiseerd in
jouw school, met gebruikmaking van moderne media.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-omm
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
of kijk op https://www.lucasonderwijs.nl/innovatie/post-hbo
of mail: ahuiskens@lucasonderwijs.nl.
29

30

Post-hbo opleiding

Taalcoördinator
Specialist in taalonderwijs!
Heb jij passie voor taal en wil je op jouw school de kwaliteit
van het taalonderwijs en de taalontwikkeling van kinderen
bewaken? Wil jij ondersteuner en gesprekspartner zijn
van je collega’s op taalgebied? Ontwikkel jezelf dan tot
taalcoördinator!

Doelgroep
IB’ers en leerkrachten van groep 1 tot en met 8 uit het
(speciaal) basisonderwijs, die plezier hebben in het vak taal/
Nederlands en waarvan de schoolleiding en het team willen
dat hij of zij gaat functioneren als taalcoördinator.

Taal is een van de belangrijkste vakken op de basisschool en
verdient dan ook de volle aandacht om blijvend te vernieuwen
of te verbeteren. Dit vraagt om specialistische kennis en
vaardigheden.

Partner:

Na het volgen van deze opleiding heb jij je ontwikkeld in de
drie rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn:
1. de taalcoördinator als excellente taalleraar;
2. de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner;
3. de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid.

Praktische informatie
4
• Kosten
diploma-/registratiekosten CPION)
• Duur/bijeenkomsten 15 dagdelen
• Studie-investering 300 uur
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het Abituriëntenregister

Het programma van de post-hbo opleiding is verdeeld
in drie blokken: het domein mondelinge taalvaardigheid,
het domein schrijven en het domein lezen. Om de rol van
taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner en
de rol van mede-eigenaar van taalbeleid goed te kunnen
ontwikkelen, is naast deze blokken een leerlijn leiderschap
en innovatie ontwikkeld. De inhoud van deze leerlijn is
verweven met de inhoud van de blokken.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-coordinator-taal
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Rekencoördinator
Word dé rekenspecialist van jouw school!
Hoe voorkom je rekenproblemen? Welke manieren
zijn er om sterke rekenaars uit te dagen? Hoe sluit de
rekenontwikkeling in de onderbouw aan op de midden- en
bovenbouw? Als rekencoördinator heb jij een belangrijke
rol binnen jouw school bij het beantwoorden van dit soort
vragen!

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor bevoegde leraren die ervaring
hebben in het basisonderwijs, die plezier hebben in reken-/
wiskundeonderwijs en de ambitie hebben om dit binnen hun
eigen school naar een hoger niveau te brengen.

Als rekencoördinator ben je op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen en weet je hoe je deze, samen met collega’s,
kunt implementeren op een manier die aansluit bij de didactiek
van je school. Ook ben je verantwoordelijk voor het bewaken
van de kwaliteit. Zo lever jij een wezenlijke bijdrage aan de
ontwikkeling van jouw school!

Partner:

Praktische informatie
• Kosten
(incl. diploma-/registratiekosten CPION)

Het programma gaat in op vier centrale thema’s:
gecijferdheid, vakdidactiek, collegiale consultatie en
ontwikkeling rekenbeleid.

• Duur/bijeenkomsten 8 dagen
• Studie-investering 300 uur
• Certificaat/diploma Diploma van Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het Abituriëntenregister

Na het volgen van deze opleiding weet jij hoe je collega’s
ondersteunt in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren
van interactief, rijk en uitdagend reken-/wiskundeonderwijs.
Weet je hoe je schoolbeleid op het gebied van reken-/
wiskundeonderwijs initieert en (mede) vormgeeft. Kan je
collega’s enthousiasmeren voor het vak rekenen/wiskunde en
weet jij hoe je resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs in
jouw school kunt onderzoeken en stimuleren.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-coordinator-rekenen of
neem contact met ons op via: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Middenmanagement Primair Onderwijs
Zicht op leiderschap
De taken van het schoolmanagement worden steeds
uitdagender. Er wordt veel van de schoolleiding verwacht.
Verdere professionalisering is dan ook essentieel voor het
goed functioneren van scholen in de toekomst. Wil jij hier
een rol in spelen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Doelgroep
De opleiding Middenmanagement PO is voor ambitieuze
leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren in het primair
onderwijs, die al een middenmanagementfunctie bekleden of
die een dergelijke functie ambiëren.

De opleiding is een praktische opleiding, waarin de focus ligt
op de instrumentele vaardigheden van de (bouw)coördinatoren
en andere ‘middenmanagers’. Je ontwikkelt competenties om
leiding te geven aan een (deel)team op het gebied van
visieontwikkeling, communicatie en schoolorganisatie.
De opleiding kent 2 leerlijnen: de thematische lijn, waarin
de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven; en de
persoonlijke lijn, waarin jouw ontwikkeling centraal staat.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten Voor kosten en andere informatie zie
www.pentanova.nl
• Duur/bijeenkomsten 15 dagen
• Studie-investering 420 uur
• Certificaat/diploma Diploma Stichting Post hbo
Nederland (CPION) en opname in het
Abituriëntenregister

De opleiding bestaat uit 3 modules:
Module 1: Visie op onderwijs en management
In deze module komen onderwerpen aan bod zoals visie op
leiderschap, taak en rol middenmanager en opbrengstgericht
leiderschap.
Module 2: Algemene communicatieve
vaardigheden
In deze module komen onderwerpen aan bod zoals gesprekken
met professionals en ouders, de middenmanager als leider van
overlegsituaties, soorten vergaderingen.
Module 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur
Onderwerpen in deze module zijn onder andere: factoren
die de cultuur van de organisatie beïnvloeden, managen van
projecten, financiën.

Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-middenmanagement-po
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
of kijk op www.pentanova.nl.
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Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Registratie Basisbekwaam
Scholen bevinden zich in het middelpunt van een zich steeds
sneller ontwikkelende samenleving. Het appèl om kinderen
goed uit te rusten voor de toekomst is groter dan ooit. Het
sturen op kwaliteit in de klas is daardoor meer en meer een
complexe verantwoordelijkheid. Zie jij hier een uitdaging in
en ambieer je een leidinggevende functie?

Doelgroep
Opleiding Schoolleider Basisbekwaam is bedoeld voor
(toekomstige) schoolleiders in het po, vo en het mbo met een
leidinggevende rol.

In deze opleiding ontwikkel je competenties om op
basisbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan jouw school.
De opleiding kent drie varianten: een éénjarige opleiding, een
verkorte opleiding en een opleiding voor leraren.
De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische
leerlijn, de onderzoekslijn en de persoonlijke lijn.
In het programma is er steeds een wisselwerking tussen deze
leerlijnen. In de opleiding komen actuele thema’s aan bod in
relatie tot de eigen organisatie en er wordt een plan van aanpak
voor een organisatieverandering gemaakt. Het tweede jaar
(Vakbekwaam) staat in het teken van de implementatie van de
verandering.

Vanaf 2018 moet iedere schoolleider in het po geregistreerd
zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO). Na registratie
is herregistratie verplicht. I.s.m. Penta Nova verzorgen we
verschillende herregistratiemodules. Kijk op www.pentanova.nl
of neem contact met ons op.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten Voor kosten en andere informatie zie
www.pentanova.nl
• Duur/bijeenkomsten De opleiding duurt 1 studiejaar
met gemiddeld één opleidingsdag per 2 weken
• Studie-investering 420 uur
• Certificaat/diploma Diploma Schoolleider Basisbekwaam
van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als
adjunct-directeur po bij het Schoolleidersregister PO
(SRPO)

Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-basisbekwaam of mail:
posthbo.educatie@hsleiden.nl of kijk op www.pentanova.nl
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Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
Registratie Vakbekwaam
De school staat als organisatie midden in de
maatschappij. Om het onderwijs te laten aansluiten op
onze kenniseconomie, ontstaat de behoefte aan sterk
leiderschap, dat is gericht op het versterken van visie,
missie en ambitie. Ben jij de schoolleider van de toekomst?

Doelgroep
De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is bedoeld voor
ervaren schoolleiders uit het po, het vo en het mbo. Om te
worden toegelaten is het diploma Schoolleider Basisbekwaam
(of vergelijkbaar) en ervaring als schoolleider vereist.

Deze opleiding richt zich op het maken van keuzes op basis
van actuele inzichten, waarbij je de verbinding legt tussen de
competenties basisbekwaam en jouw persoonskenmerken.
Wie ben jij als leider? Wat maakt je sterk, kwetsbaar, eﬀectief?
van de leerlingresultaten in brede zin. De opleiding is te
volgen als eenjarige opleiding of in de vorm van tweedaagses.

Vanaf 2018 moet iedere schoolleider in het po geregistreerd
zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO). Na registratie
is herregistratie verplicht. I.s.m. Penta Nova verzorgen we
verschillende herregistratiemodules. Kijk op
www.pentanova.nl of neem contact met ons op.

De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: de
thematische leerlijn, de onderzoekslijn en de persoonlijke
lijn. De thema’s uit de opleiding basisbekwaam komen op een
verdiept niveau terug.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten Voor kosten en andere informatie zie
www.pentanova.nl
• Duur/bijeenkomsten De opleiding duurt 1 studiejaar
met gemiddeld één opleidingsdag per 2 weken
• Studie-investering 420 uur
• Certificaat/diploma Diploma Schoolleider Vakbekwaam
van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren
als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO)

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-vakbekwaam
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl of kijk op
www.pentanova.nl
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Zo is onze professionele cultuur!
Versterk je persoonlijk leiderschap
Als leider maak jij het verschil in het versterken van de
professionele schoolcultuur binnen jouw school. Welk
gedrag vertonen de medewerkers? Is er ‘gedoe’ dat het
primaire proces belemmert? Is er professionele ruimte
om een ‘moeilijk’ gesprek op een gezonde manier aan te
gaan? Tijdens deze tweedaagse leer en ervaar je hoe jouw
leiderschap hieraan bijdraagt!

Doelgroep
Deze training is gericht op iedereen met een leidinggevende
functie binnen het PO en VO, die het lef heeft om zijn/haar
persoonlijk leiderschap te versterken.

Tijdens deze twee dagen staat jouw handelen als (school)leider
centraal bij het versterken van de professionele schoolcultuur.
We maken gebruik van theorie, mede gestoeld op het boek
‘Handboek professionele schoolcultuur’*. Je krijgt inzichten
en leert patronen en verbanden te herkennen in gezond en
ongezond gedrag binnen een organisatie. Daarnaast leer je als
(school)leider regie te nemen over je eigen voorbeeldgedrag,
verstorend gedrag van jezelf en anderen te begrenzen
en interventies toe te passen om tot een professionelere
schoolcultuur te komen.

Praktische informatie
• Kosten € 1.450,- (incl lunches, diner en overnachting)
• Duur/bijeenkomsten twee dagen
• Studie-investering 20 uur

Tijdens deze twee dagen wordt er bewust voor gekozen
om los te komen van de dagelijkse beslommeringen en
bestaande kaders. Door in contact te komen met je eigen en
groepsbelemmeringen, komen we tot nieuwe inzichten in hoe
je jouw leiderschap inzet om een professionele schoolcultuur
te bereiken. Laat je inspireren door de begeleiders en inspireer
elkaar!

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/professionele-cultuur
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
*Auteurs Henk Galenkamp & Jeanette Schut
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Nieuwe ruimte voor leren
Ontwerpen van een creatief proces
We leven in een dynamische wereld. Om antwoord te geven
op de vele vraagstukken in de wereld zijn vaardigheden
zoals creativiteit, kritisch denken en samenwerken
cruciaal. Wil jij hieraan bijdragen en jouw onderwijs anders
vorm geven? Lees dan verder!

Doelgroep
Professionals die verlangen naar authentiek en betekenisvol
leren. Voor zichzelf, hun collega’s, leerlingen, studenten,
trainees en (young) professionals. Mensen met lef en
ondernemerschap, die graag pionieren en willen bijdragen
aan duurzame verandering.

Hoe kun je het aanwezige talent en de onderlinge verschillen
tussen leerlingen aanspreken en mobiliseren? Hoe kun je hun
motivatie aanwakkeren en benutten, zodat ze hun creatief en
innovatief vermogen ontwikkelen? En hoe ontwerp je als team
nieuwe vormen van onderwijs waarin leerlingen dit leren?
Welke ruimte neem je, en welke geef je?

Partner:

Binnen de opleiding leer je om een creatief proces te
ontwerpen en te begeleiden. Je leert hoe je een proces kunt
ontwerpen waardoor leerlingen/ studenten, collega’s of
andere stakeholders tot innovatie kunnen komen en waardoor
hun creatieve en innovatieve vermogen kan worden vergroot.
Daarbij maak je gebruik van verschillen en kun je via cocreatie tot innovatie komen.

Praktische informatie
• Kosten

overnachtingen)

• Duur/bijeenkomsten 7 dagen: 2 keer een 2-daagse
en 3 losse dagen
• Studie-investering 110 uur
• Locatie Midden van het land

Je gaat met een concreet vraagstuk in jouw eigen praktijk aan
de slag. Je ontwerpt (onderdelen van) een creatief proces en
je begeleidt leerlingen en andere stakeholders in dit proces.

Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-nieuwe-ruimte-voor-leren
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
of kijk op www.ruimtehouders.nl
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Ruimte voor professioneel verlangen
Van droom naar een gedeelde onderwijsrealiteit
Heb jij met je team het verlangen om het onderwijs
mooier te maken, maar zijn er factoren die jullie daarin
belemmeren? Vraag je je af hoe je als team vorm geeft aan
een veranderproces en dit daadwerkelijk realiseert? Door
belemmerende factoren blijven veel kansen onaangeroerd
met een verlammend gevoel voor de onderwijsprofessional
als gevolg. Tijd om dit te patroon te doorbreken!

Doelgroep
Dit maatwerktraject is bestemd voor alle onderwijsprofessionals
die het lef hebben om het verschil te maken ten dienste van de
leerlingen.

In dit maatwerktraject staat professioneel verlangen van de
organisatie centraal. Of het nu gaat om het creëren van een
collectieve ambitie, het herijken van een visie, het vormgeven
aan onderwijsinnovaties of het veranderen van de huidige
schoolcultuur. Samen met je team maken we een plan om
draagvlak en realisatiekracht te creëren, waardoor professioneel
verlangen vorm krijgt.

Praktische informatie
• Kosten afhankelijk van het vraagstuk, het aantal
deelnemers en de gebruikte materialen
• Duur/bijeenkomsten vanaf één dagdeel tot twee dagen
• Locatie in overleg

Tijdens dit traject is er tijd om te begrijpen, te verlangen, te
ontdekken, richting te geven maar vooral ook om te doen!
Daarbij spelen de volgende uitgangspunten in het proces een
belangrijke rol:
• Werken vanuit intrinsieke motivatie en niet vanuit
‘moetisme’;
• Inzet van innovatieve en inspirerende werkwijzen;
• Ruimte voor leren, onderzoek en het niet-weten bij alle
betrokkenen;
• Nadrukkelijke aandacht voor plezier en het vieren van
successen;
• Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

dag
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idee!
Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/professioneel-verlangen
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Coöperatieve werkvormen
Basistraining voor teams
Coöperatieve werkvormen. Je past ze vast wel een toe in je
klas. Maar waarom zijn deze werkvormen zo belangrijk?
Hoe zorg je ervoor dat de opbrengst meer is dan even leuk
samenwerken. Vergroot de motivatie bij de leerlingen in
je klas en maak leren leuk!

Doelgroep
De training richt zich op teams van leraren po, mbo en vo
die zich willen professionaliseren op het gebied van
coöperatieve werkvormen.

Tijdens deze praktische teamtraining maak je kennis met
verschillende coöperatieve werkvormen. Door zelf te ervaren
en uit te proberen, krijg je de werkvormen al goed in de vingers.
Ook maak je steeds de koppeling naar je eigen onderwijspraktijk.
Je leert hoe je voor een hoger leerrendement kunt zorgen en
hoe je de leerlingen gemotiveerd en enthousiast aan het werk
kunt krijgen. De insteek van de training is dat je de dag erna
meteen in je klas aan de slag kunt, dat het je weinig
voorbereiding kost, maar vooral energie geeft!
Wil je na de basistraining meer verdieping op het gebied van
coöperatieve werkvormen, individueel of met het schoolteam?
Of wil je meer tips en feedback op jouw specifieke situatie in
de klas? Wij kunnen dit op maat verzorgen!

Praktische informatie
• Kosten € 650,- (voor een team van max. 24 deelnemers)
• Duur/bijeenkomsten 1 bijeenkomst van 2,5 uur
• Locatie Op locatie

dag
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idee!
Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-cooperatieve-werkvormen
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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opleiding

Engels in het basisonderwijs (incl. VVTO)
Is het VVTO reeds binnen jouw school ingevoerd of gaan
jullie hiermee aan de slag? Ben je op zoek naar inspiratie
over hoe Engels het beste vorm te geven in je klas? Of wil
je werken aan je eigen vaardigheid in een betekenisvolle
context?

Doelgroep
De training is bedoeld voor leraren of schoolteams, die
hun Engelse eigen vaardigheid en Engelse didactische
vaardigheden willen verbeteren. Indien gewenst kan deze
training ook incompany worden verzorgd.

Binnen Europa en in de Nederlandse politiek is er steeds meer
aandacht voor Engels in het basisonderwijs. Al meer dan 1200
scholen in Nederland bieden naast Engels in groep 7/8 Vroeg
Vreemde Talenonderwijs (VVTO) aan en dit aantal groeit ieder
jaar.
In deze training staan eigen vaardigheid en didactische
vaardigheden centraal. De eigen vaardigheid richt zich vooral
op woordenschat en grammatica met het oog op praktische
toepassing van de taal in de les. De didactische vaardigheid
richt zich op het aanbieden van breed inzetbare, speelse
didactische werkvormen om de taalvaardigheid van leerlingen
te helpen ontwikkelen.
Je leert anders te kijken naar de didactiek die je als ervaren
leerkracht al in huis hebt, en deze toe te passen in je Engels
lessen. Delen van ervaringen met collega’s vormt een belangrijk
onderdeel van de bijeenkomsten.

Praktische informatie
• Kosten
• Duur/bijeenkomsten 8 bijeenkomsten á 2 uur
• Studie-investering 28 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

dag
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idee!
Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-engels-basisonderwijs
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Coördinator VVTO
Waarschuwing: wie hieraan deelneemt loopt de risico het
Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO)-programma op
school naar een hogere plan te tillen en tegelijk collega’s
te inspireren! Als de rode draad bewaken, actieplannen
opstellen en praten over VVTO jouw hart sneller doen kloppen,
dan is de opleiding coördinator VVTO wellicht iets voor jou!

Doelgroep
De opleiding is voor leraren, die al een aantal jaar ervaring
hebben in het basisonderwijs en die aﬃniteit hebben met
internationalisering en VVTO. Het is belangrijk dat je tijdens
de opleiding activiteiten in jouw eigen school uit kunt voeren,
die horen bij de (toekomstige) taak als coördinator VVTO en
dat de directie je hiervoor de mogelijkheid geeft.

Tijdens de opleiding ontwikkel je een VVTO-beleid voor jouw
school, vanuit een door het team gedragen visie op (VVTO-)
onderwijs. In je rol als coördinator is het van belang dat je
mag oefenen met taken zoals het coachen en ondersteunen
van collega’s.
In deze opleiding staan de VVTO-competenties, zoals
Praktische informatie
• Kosten

verschillende rollen van een coördinator VVTO: de rol van
vraagbaak, van kwaliteitsbewaker en van coach en begeleider.

internationalisering in het onderwijs) verstrekt subsidies
voor internationalisering in het primair onderwijs.

Aan het eind van de opleiding heb je kennis van de inhoud en
de didactiek van het VVTO, kun je jouw collega’s op dit gebied
enthousiasmeren, coachen en begeleiden én kun je een
centrale rol vervullen bij de te nemen stappen op weg naar de
Landelijke standaard (kwaliteitskeurmerk) en het bewaken en
borgen van de kwaliteit.

onderwijs/beurzen-en-subsidies) vind je hierover
meer informatie
• Duur/bijeenkomsten 6 dagdelen van 2,5 uur
• Studie-investering 97,5 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-vvto
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs
Vol van lezen
Wil jij je verdiepen in het leesonderwijs? En wil je je
verdiepen in hoe je jeugdliteratuur eﬀectief kunt inzetten
in het basisonderwijs? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leraren in het (speciaal)
basisonderwijs, die beschikken over basiskennis ten aanzien
van leesonderwijs.

Tijdens de opleiding verdiep je je in jeugdliteratuur en in
pedagogisch didactische aspecten van leesonderwijs, zodat jij
meesterschap kunt ontwikkelen en een bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van het leesonderwijs in de 21ste eeuw
binnen jouw school. Aan het eind van de opleiding kun je
Partner:

aansluiting kunt maken bij leerinhouden en vaardigheden ter
verrijking van het leren.
Gedurende de opleiding, die gericht is op de toepassing in
de eigen praktijk, komen verschillende inhouden aan bod.
Uitgangspunten zijn steeds verschillende invalshoeken
van lezen en de praktische meerwaarde van kinderboeken
in het onderwijs. Je werkt aan het vergroten van je eigen
vaardigheden zoals voorlezen, vertellen en praten over

Praktische informatie
een boekenpakket t.w.v. € 250,-)
• Kosten
• Duur/bijeenkomsten 11 dagdelen
• Studie-investering 110 uur
• Certificaat/diploma Certificaat van Hogeschool Leiden

vragen.
Bij de opleiding horen een boekenpakket, waarin ongeveer
20 kinderboeken zijn opgenomen, en achtergrondstudies.
Vaardigheden als voorlezen, vertellen, interactief werken met
prentenboeken, praten over verhalen (Chambers) worden in
de opleiding regelmatig toegepast. De inhouden sluiten aan
bij wetenschappelijke inzichten rond goed leesonderwijs en
ontwikkelingen in het onderwijs.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-vol-van-lezen
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Outdoor Living & Learning Academy (OLLA)
Omdat “buiten” een kwaliteitsfactor is in onderwijs en opvoeding
Ben je druk, drukker, drukst? Ervaar je dat je grip verliest
op wat je werkelijk belangrijk vindt? Ben je op zoek naar
manieren om met energie en plezier te werken en de
kwaliteit van je werk duurzaam te versterken? Maak dan
kennis met trainingen van OLLA en ervaar hoe “buiten” aan
de kwaliteit van jouw werk kan bijdragen.

OLLA biedt ook meerdaagse natuurtrainingen in binnen- en
buitenland, die je een unieke kans geven om je professionele
horizon te verbreden, je professionele handelingsrepertoire uit
te breiden en meer eigenaarschap te ontwikkelen over wat je
wezenlijk vindt in je werk.OLLA biedt tevens mogelijkheden voor
een teamtrainingen op maat.

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van Hogeschool
Leiden onderzoekt het belang van natuur voor kinderen in
de context van school, gezin en opvang. Met OLLA biedt het
lectoraat professionals de mogelijkheid zich de specifieke
deskundigheid over het gebruik van de wereld buiten, als rijke,
ondersteunende speel- en leeromgeving, eigen te maken. Goed
voor de kinderen, stimulerend voor jezelf en voor je team!

Doelgroep
OLLA richt zich op leerkrachten in het po en pedagogisch
medewerkers (kindcentra/kinderdagverblijven).

OLLA-trainingen: waarnemen, inspireren en ervaren

Partner:

OLLA-trainingen leren je de kwaliteiten van de wereld buiten
te bezien en geven je handvatten hoe je met deze inzichten de
kwaliteit van je werk versterkt. In de trainingen oefen je met
de inzet van je waarnemingsvermogen; wat ervaar als je buiten
bent, wat roept dit op en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-olla

OLLA-aanbod: dichtbij en ver weg
OLLA biedt trainingen, waar de natuur en de ervaringen
die je buiten opdoet, worden geïntegreerd in bijvoorbeeld
speldidactiek, muziek, beeldende vorming, gebruik van
de directe schoolomgeving, het vertellen van verhalen en
duurzaamheid.
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Autisme is...
Wil jij meer weten over autisme bij jonge mensen en leren
hoe je deze fantastische doelgroep helpt in de klas? Volg
dan deze interactieve workshopreeks en leer anders kijken
naar autisme!

Doelgroep
Deze workshopreeks is ontwikkeld voor leerkrachten in het po/vo.

In 2017 zegt 2,5 procent van ouders van kinderen van 4 tot 12
jaar dat hun kind autisme of een daaraan verwante stoornis
heeft. Dat betekent dat ongeveer 40.000 kinderen van 4 tot 12
jaar in Nederland de diagnose autismespectrumstoornis heeft
(Nederlands Jeugd Instituut, 2018). Een deel van deze kinderen
gaat dagelijks naar school. Hoe ga je zo goed mogelijk om met
deze kinderen? Wat kun jij dit kind bieden en wat kun je van dit
kind leren? Leer anders kijken naar autisme, en geniet van een
nieuwe kijk op de wereld.

Praktische informatie
• Kosten € 500,• Duur/bijeenkomsten 4 x 2,5 uur
• Studie-investering 14 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

De serie ‘Autisme is…’ bestaat uit 4 bijeenkomsten:
…awesome
Een bijeenkomst waar ingegaan wordt op de psychologische
achtergrond van autisme en de breedte van het
autismespectrum.
…uitdagend
In deze bijeenkomst worden uitdagingen en handvatten
besproken voor de onderwijspraktijk. De vraag: ‘Hoe help ik mijn
leerling met een autismespectrumstoornis zo goed mogelijk op
school?’ staat centraal.
…inspirerend
In deze bijeenkomst komen ervaringsdeskundig(en) langs, om
hun ervaring en kennis te delen.
…samenwerken
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Meer informatie?

In deze laatste bijeenkomst hebben we het over de
samenwerking met het kind, ouders en zorgprofessionals.

Kijk op: www.hsleiden.nl/autisme
of mail: heide.vd.m@hsleiden.nl
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Sterrenkunde en ruimtevaart in de klas
Laat je inspireren en inspireer de kinderen!
Hoe groot is de zon? Hoe ver staan de sterren? Waarom
verandert de maan van vorm? Hoe komt een raket in
de ruimte? Leerlingen zullen vast wel eens met dit
soort vragen bij je zijn gekomen. Het is fijn om dan vol
vertrouwen de juiste antwoorden te kunnen geven. Of
nog beter, om zelf een les te geven over de zon, sterren,
planeten en raketten!

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor leraren in zowel de onder- als
bovenbouw.

Tijdens twee bijeenkomsten word je door een docent van
ESERO NL op een toegankelijke manier wegwijs gemaakt in het
heelal en de ruimtevaart. Geen enkele voorkennis is vereist
en je krijgt alle ruimte om vragen te stellen. Je krijgt een
duidelijke rondleiding door het heelal en concrete activiteiten
die je kunt uitvoeren met de kinderen in jouw klas.
Sterrenkunde en ruimtevaart zijn bij uitstek geschikt voor
wetenschap- en techniekonderwijs. Het zijn aansprekende
onderwerpen en op een laagdrempelige manier uit te
leggen aan de hand van de verschijnselen die kinderen
elke dag ervaren. Bovendien lenen sterrenkunde en
ruimtevaart zich voor onderzoekend leren door middel
van kleine experimentjes en activiteiten. Terwijl jij je
leerlingen aanspoort tot creatief en logisch nadenken door
ze te introduceren in de wereld van wetenschap, streef je
tegelijkertijd de kerndoelen na van het basisonderwijs.
Sterrenkunde en ruimtevaart hebben niet alleen raakvlakken
met rekenen, maar ook met taal en wereldoriëntatie.
Het heelal herbergt de mooiste en spannendste
natuurverschijnselen die elk kind inspireren!

Partner:

Praktische informatie
• Kosten Gratis!
• Duur/bijeenkomsten 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
• Studie-investering 5 uur

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-sterrenkunde of neem
contact met ons op via posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)
Applicatiecursus
Wil jij je verdiepen in de vrijeschoolpedagogiek, overweeg
je een overstap naar het vrijeschoolonderwijs of ben je er
een paar jaar werkzaam? Maak dan kennis met de
achtergronden en verbreed je visie en je inzichten middels
deze basisopleiding vrijeschoolonderwijs!

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak)leraren met een
lesbevoegdheid voor het primair onderwijs, die in het
vrijeschool onderwijs gaan werken of tot 3 jaar werkzaam
zijn in een vrijeschool.

Het vrijeschoolonderwijs draagt bij aan het versterken van
de talenten die ieder kind al in zich heeft.
Het stelt zichzelf de vraag Wat kan dit kind toevoegen?
en Wat wil hij zelf vormgeven?
Het doel van deze opleiding is om reeds bevoegde
basisschoolleraren te inspireren en op de hoogte te brengen
van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding
kun je je eigen onderwijs vormgeven vanuit de
antroposofische visie op de ontwikkelingsfasen van het kind
en het vrijeschoolleerplan.

Praktische informatie
• Kosten
• Duur/bijeenkomsten 11 dagen
• Studie-investering 180 uur
• Certificaat/diploma Certificaat van Hogeschool Leiden

We werken vanuit een grote boog en starten met de
menskunde en de ontwikkelingsfasen van het kind.
Vandaaruit staan we stil bij het leerplan van de vrijeschool,
van de kleuters tot en met klas 6. Hierbij behandelen we
een aantal onderwerpen, zoals temperamentenleer, de
vertelkunst, het periodeonderwijs, de eigen scholingsweg en
de kinderbespreking.
We verwachten van je dat je het geleerde toe kunt passen in
de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en
door collegiale consultatie. De opleiding sluiten we af met
een bijeenkomst, waarin je jouw eigen ontwikkelingslijn
presenteert.

Meer informatie?
Neem contact op via: 071-51 88 726.
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-bvo
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO Kunst)
Alle kunst gaat over verbinden
Werk jij als leerkracht in het vrijeschoolonderwijs en wil je
je verdiepen in de kunstvakken? Bekijk dan of deze cursus
iets voor jou is!

Doelgroep
De BVO Kunst is bedoeld voor leraren die het kunstzinnige
element in hun onderwijs willen opfrissen, scholen en
verdiepen, ongeacht het aantal jaren ervaring. Om te kunnen
oefenen en vaardigheden te ontwikkelen is een geschikte
werk-/ stageplaats vereist om deel te nemen.

Wil je je kunstonderwijs vernieuwen of verdiepen? Laat je dan
inspireren door deze nascholing, waarin je je verbindt met de
verschillende kunstvakken, zoals boetseren, houtbewerken,
schilderen, vormtekenen, muziek en bewegend leren. Je
ontwikkelt je vaardigheden, verdiept je in de achtergronden
en onderzoekt hoe je de vakken vorm kunt geven in de
praktijk.
Uitgangspunten hierbij zijn steeds de vrijeschool pedagogie,
antroposofische menskunde en het vrijeschool kunstleerplan.

Praktische informatie
• Kosten
• Duur/bijeenkomsten 8 dagen
• Studie-investering 140 uur
• Certificaat/diploma Certificaat van Hogeschool Leiden

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-bvo-kunst
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Basiscursus Vrijeschool Kleuteronderwijs (BVO Kleuters)
Ben jij als leerkracht in het kleuteronderwijs werkzaam
op een vrijeschool? Wil jij je blik verbreden en jouw
kennis van de kleuterpedagogiek en didactiek opfrissen of
verdiepen? Of heb je vraagstukken met betrekking tot het
jonge kind die je verder zou willen onderzoeken, zodat je
individueel, in de klas en met je team verder kunt? Dan is
deze cursus wellicht iets voor jou!

Doelgroep
Kleuterleerkrachten die in een vrijeschool (willen) werken en
zich willen verdiepen. Ook als je als kleuterleerkracht werkzaam
bent in de invalpool ben je welkom. We verwachten dat je het
geleerde toe kunt passen in de praktijk door het uitvoeren van
onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie.

Het doel van deze nascholing is om je te inspireren, zodat
jij je pedagogische didactische meesterschap verder kunt
ontwikkelen en een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling
van het kleuteronderwijs binnen de cultuur van jouw school.
Aan het einde van deze opleiding heb je meer zicht op
de bedoelingen van het vrijeschoolkleuteronderwijs, de
achtergronden en de praktische mogelijkheden. Je krijgt de
kleuterpedagogiek nog meer in de vingers en je kunt het vve
kind vanuit vernieuwd inzicht begeleiden.

Praktische informatie
• Kosten € 500,• Duur/bijeenkomsten 4 lesdagen en 3 intervisie
bijeenkomsten
• Studie-investering 42 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Uitgangspunten van deze nascholing zijn de antroposofische
menskunde, de vrijeschoolkleuterpedagogie en het
vrijeschoolleerplan. Daarin zijn een aantal onderwerpen
verweven, zoals: de specifieke ontwikkelingsfasen van het
kleuterkind, de zintuigontwikkeling, vertelstof, zang, bewegen,
ochtendspel, scholingsweg en kinderbespreking. Daarnaast
neem je deel aan intervisiebijeenkomsten.

Meer informatie?
Kijk op: https://www.hsleiden.nl/nascholingen/basiscursus-vrijeschool-kleuteronderwijs/index.html
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Muziek in de klas!
Teamworkshop bewegend muziekonderwijs
Wil je ontdekken hoe je met muziek en spel een positieve
bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van kinderen?
Wil je leren hoe muziek de samenhang in een klas
versterkt en zorgt voor een gezond, vitaal en dynamisch
klassenklimaat? Laat je dan inspireren door deze workshop
en breng muziek in je klas!

Doelgroep
Deze teamworkshop wordt op maat verzorgd en is ontwikkeld voor
vrijeschoolleerkrachten, maar kan ook in andere onderwijsvormen
worden verzorgd.

In deze teamworkshop, die speciaal bedoeld is voor
vrijeschoolleerkrachten, leer je hoe je jouw (muziek)onderwijs
een positieve impuls kunt geven. Je krijgt een palet aan
liederen en spelletjes die je zo in de klas kunt toepassen,
verspreid over de verschillende leeftijdsfasen
van kleuter tot eind onderbouw.

Praktische informatie
• Kosten € 1.400,• Duur/bijeenkomsten 2 dagdelen

Daarnaast word je aan de hand van concrete voorbeelden
uit de praktijk meegenomen naar de achtergronden van het
muziekonderwijs en sta je stil bij de pedagogische werking
van de verschillende elementen in de muziek. Hoe draag
je bijvoorbeeld vanuit maat en ritme bij aan de vorming
van de wil? Je ervaart hoe muziek als kunstvorm zich bij
uitstek beweegt in het sociale domein en ontdekt hoe het
harmoniserend inwerkt op de verschillende lagen van de ziel,
het denken, voelen en willen, en deze tot klinken brengt!
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Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/muziek-in-de-klas
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Masterclass Pedagogisch Meesterschap
Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid
Vrijescholen, montessorischolen, jenaplanscholen en
andere conceptscholen hebben een pedagogische visie
en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis
en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan
worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu
zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet,
kan, voelt en is?

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor ervaren leraren en ib’ers van
scholen in het po, met een pedagogische visie op goed
onderwijs (zoals bijv. vrijescholen, montessorischolen en
andere conceptscholen).
Meer informatie over Tri-band Verantwoorden?
Ga naar www.tribandverantwoorden.nl

Binnen deze masterclass gaat het erom dat je de ontwikkeling
van kinderen zichtbaar kunt maken vanuit de pedagogische
visie van waaruit je werkt. Binnen de opleiding gebruiken
we hierbij Tri-band Verantwoorden; een instrument dat is
ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over
de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het
pedagogisch concept. Het gebruik van een pedagogisch
evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen
en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het
resultaat in beeld.

Partner:

Praktische informatie
• Kosten
• Duur/bijeenkomsten 10 dagdelen
• Studie-investering 280 uur
• Certificaat/diploma Certificaat van Hogeschool Leiden

Deze opleiding is voor de leraar die zich niet alleen afvraagt
hoe hij lesgeeft en het werk organiseert, maar die zich
ook afvraagt hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van
het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is. En,
niet in de laatste plaats, heeft de masterclass tot doel de
onderzoekende leraar te ondersteunen.

Meer informatie?
www.hsleiden.nl/masterclass-pedagogisch-meesterschap
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap
Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid
Ben jij schoolleider of i b’er en vr aag jij j e a f hoe goed
onderwijs ook leidt tot goed verantwoorden, waarbij
leraren en kinderen samen eigenaar kunnen zijn van
het leerproces en beiden bewijs kunnen leveren van wat
geleerd is? Bekijk of deze collegereeks iets voor je is!

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor schoolleiders, adjunctdirecteuren, locatieleiders en ib’ers van scholen in het po,
met een pedagogische visie op goed onderwijs (zoals bijv.
vrijescholen, montessorischolen en andere conceptscholen).

Tri-band Verantwoorden is een praktisch instrument dat is
ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de
opbrengst van het onderwijs: het weten, doen, samenleven en
zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van assessmentvormen en
(traditionele) toetsen, brengen het persoonlijk leerproces en
het persoonlijk resultaat in beeld.

Meer informatie over Tri-band Verantwoorden?
Ga naar Kijk op: www.tribandverantwoorden.nl

Partner:

Hoe geef je als school ruimte voor eigenheid en zo ook ruimte
Praktische informatie
• Kosten 1.100
• Duur/bijeenkomsten 7 dagdelen
• Studie-investering 112 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken,
uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? Hoe verzamel
je samen met kinderen, collega’s én met ouders de bewijzen
van wat kinderen kunnen? Hoe kun je het verantwoorden van
het onderwijs vormgeven op basis van de typologie van de
school? Hoe ziet een verantwoordingskalender eruit? Leren
kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele
vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en
bijbehorende domeinen en leerlijnen, staan tijdens deze collegereeks centraal.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/collegereeks-pedagogisch-meesterschap
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Beeldend coachen in het onderwijs
Schilderkunst, film of fotografie, ontdek wat voor jou als coach werkt!
Ben jij intern begeleider, directeur of schoolopleider en wil
jij je verdiepen in je vaardigheden als coach? Kijk eens door
een andere bril en leer hoe je met gebruik van beelden,
in de breedste zin van het woord, kan bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling van een persoon of team!

Doelgroep
Intern begeleiders, (adjunct)directeuren en schoolopleiders met
een achtergrond als coach in het po/vo/mbo/hbo.

Beelden werken effectief en versnellend. Ze dragen bij aan
een positieve wind door de organisatie, een reflectieve cultuur
en constructieve samenwerking. Door bij coaching gebruik te
maken van beelden, zet je collega’s direct aan om anders te
kijken.
Deze training is bedoeld om:
• jouw rol als coach verder te verdiepen en te ontwikkelen.
• zicht te krijgen op en te ervaren welke effectiviteit beelden
kunnen hebben en hoe je dit instrument constructief in kan
zetten.
• concrete handvatten te krijgen welke vormen van beelden je
in welke situatie kan gebruiken.
• analyses te leren maken van communicatieprocessen met
behulp van beeld.

Praktische informatie:
• Kosten € 800,• Duur/bijeenkomsten 6 dagdelen
• Studie-investering 26 uur.
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Deze training kan ook incompany en op maat verzorgd worden.
Ook is het mogelijk om als team of persoon zelf gecoacht te
worden door onze opgeleide beeldcoaches.
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Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/beeldend-coachen
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Coachend begeleiden
Ontwikkel je coachvaardigheden
Wil jij leraren in opleiding coachend begeleiden en heb je
behoefte aan kennis en vaardigheden op dit gebied? Wil jij
jouw eigen coachvaardigheden verder ontwikkelen? Of wil
je collega’s ondersteunen en begeleiden in het coachen van
anderen? Bekijk dan onze trainingen!

Doelgroep
Voor leraren die regelmatig een student-stagiair begeleiden
en zich daar verder in willen bekwamen.

In de basistraining komen verschillende basisprincipes van
het coachen aan bod. Je ervaart wat het verschil is tussen
coachen en begeleiden, welke interventies daarbij horen en
hoe je deze kunt toepassen, gelet op het niveau van degene
die je coacht (de coachee). We verbinden de coachingscyclus
aan jouw eigen praktijk. Tijdens verschillende bijeenkomsten
oefen je met elkaar en tussendoor oefen je in jouw eigen
praktijk. De geleerde basisvaardigheden kun je dus direct
toepassen.

Praktische informatie
Basistraining

Wanneer je de basisvaardigheden beheerst en je je coachende
vaardigheden verder wilt ontwikkelen, verzorgen we een
verdiepingstraining. Tijdens deze training ligt het accent
op het verdiepen van de coachende vaardigheden en het
bevorderen van zelfkennis en inzicht ten aanzien van het
persoonlijk functioneren als coach. Daarnaast krijg je zicht
op communicatieprocessen en krijg je handvatten om deze te
analyseren.

•
•
•
•

Kosten € 350,Duur/bijeenkomsten 4 dagdelen
Studie-investering 32 uur
Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Verdiepingstraining
•
•
•
•

De training kan ook incompany verzorgd worden. We kunnen
een training op maat verzorgen, bijvoorbeeld train-de-trainer
of coaching voor startende leraren. Je kan ook zelf gecoacht
worden in verschillende vormen en trainingen.

Kosten € 950,Duur/bijeenkomsten 9 dagdelen
Studie-investering 80 uur
Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-coachend-begeleiden
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Krachtgericht coachen
Krachtgericht coachen is een van de meest krachtige
coaching methodes. Een benadering van leren en coaching,
waarbij de nadruk ligt op de kracht en idealen van mensen.
Deze methode is bruikbaar bij een-op-een gesprekken,
maar je kunt de technieken ook inzetten in jouw klas. Wil
jij krachtgericht leren coachen? Dan is deze training iets
voor jou!

Doelgroep
Leraren in het po, vo, mbo of hbo, die het verlangen hebben om
leerlingen/ studenten beter te stimuleren en bekrachtigen.

Je maakt tijdens deze training kennis met de methode
krachtgericht coachen, ontwikkeld door Fred Korthagen.
De methode richt zich op een duurzame ontwikkeling,
waarbij kwaliteiten en talenten worden bekrachtigd en
belemmeringen worden overwonnen om te kunnen groeien
naar de gewenste situatie.

Praktische informatie
• Kosten € 675,• Duur/bijeenkomsten 4 dagdelen
• Studie-investering 24 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Krachtgericht coachen bestaat uit verschillende technieken die
allemaal aan bod komen tijdens de training en waarmee je gaat
oefenen. We wisselen individuele en collectieve werkvormen
af en je oefent de technieken met de andere deelnemers
uit de groep. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen een nieuwe
coachingsmethode aanleert, maar dat je zelf ook actief bezig
bent met jouw persoonlijke ontwikkeling. Win win dus!
Na deze training ben je bekend met nieuwe coachings- en
gespreksmethodieken die je meteen kunt inzetten in jouw
onderwijspraktijk. Tijdens de training zal de nadruk liggen
op een-op-een gesprekken, maar de koppeling naar hoe je de
technieken kunt inzetten in een groep wordt continu gemaakt.
Het resultaat van deze manier van coachen: meer intrinsieke
motivatie bij de leerlingen/ studenten, meer bewustwording van
talenten en meer inzicht in strategieën die helpen om obstakels
te overwinnen.
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Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/krachtgericht-coachen
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Oplossingsgericht werken
Ben je nieuwsgierig naar hoe je gesprekken met ouders

Doelgroep
De training is bedoeld voor leraren, intern begeleiders,
schoolleiders en/ of schoolteams. Indien gewenst kan deze
training incompany worden verzorgd.

verder ontwikkelen? Dan is deze training iets voor jou!
Ouders stellen hoge eisen aan de leraar, aan de school en
het onderwijs. Stel je eens voor dat je met iedere ouder een
opleveren? Hoe kun je samen met de ouders werken aan jullie
gezamenlijke verlangen: het welbevinden van het kind?

de methode oplossingsgericht werken. Deze methode biedt
gereedschap om een positieve en krachtige communicatie te
bewerkstelligen door in gesprek met de ouder(s) vooral te
kijken naar wat werkt in het contact met het kind thuis en op
school. Daarnaast staan in de training jouw vaardigheden
centraal en werken we praktisch aan de hand van persoonlijke
casuïstiek aan vraagstukken die spelen op school.

Praktische informatie
• Kosten € 375,• Duur/bijeenkomsten 2 dagdelen
• Studie-investering 10 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

Je breidt jouw handelingsrepertoire uit door gesprekken te
oefenen met ervaren trainers die concrete tips en handvatten
geven die je direct kunt toepassen in jouw eigen praktijk. Zo
krijg je zicht op hoe jij zelf en hoe anderen (ouders, collega’s)
verbaal en non-verbaal communiceren, je krijgt zicht op wat
werkt in jouw persoonlijke houding tijdens een gesprek.

dag
e
i
d
u
t
S
idee!
Meer informatie?
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Onderzoeken van morele vraagstukken
Doen wat ‘het juiste’ is
In het onderwijs sta je regelmatig voor morele
vraagstukken; wat is het juiste om te doen? Hoe maken
we keuzes in de klas, in het team, in de organisatie? En
wat doen we als normen en waarden botsen, als we het
niet eens lijken over wat een juiste beslissing is? In deze
training leer je hoe je in een aantal stappen complexe
morele vraagstukken met elkaar kunt onderzoeken en hoe
dit onderzoek leidt tot een gedeeld moreel oordeel.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor onderwijsteams in het po, vo,
mbo of hbo.

De teamtraining beslaat twee dagdelen die op locatie worden
verzorgd. In het eerste deel onderzoeken we met elkaar
het morele beginsel dat ten grondslag ligt aan ieder moreel
kompas. Ook bespreken we de drie pijlers van de school als
morele gemeenschap. In het tweede deel leert het team om in
heldere stappen een moreel vraagstuk te onderzoeken. In zo’n
onderzoek worden de verschillende meningen en mogelijke
oplossingen even ‘on hold’ gezet om eerst systematisch met
elkaar naar de situatie te kijken. Fenomenologisch onderzoek
leidt tot het wegen van alle aspecten van de situatie, wat leidt
tot een eenduidige beslissing.

Partner:

GOVERNANCE & INTEGRITY NEDERLAND

Praktische informatie
informatie
Praktische
1.200,-(max.
(max.10
10deelnemers)
deelnemers), ,
• Kosten €€ 1.200,€ 1.800,1.800,- (max.
(max.20
20deelnemers)
deelnemers)
Duur/bijeenkomsten22dagdelen
dagdelen
• Duur/bijeenkomsten
Studie-investering 14 uur
• Studie-investering
Locatie Op locatie Bewijs van deelname
• Certificaat/diploma

Deze teamtraining is praktisch en geeft handvatten, waardoor
het team hier ook in andere situaties mee kan werken. De
training is door Governance & Integrity Nederland ontwikkeld
voor mensen in overheidsdienst voor wie “het goede doen”
een belangrijk onderdeel van hun taak is.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-morele-vraagstukken
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Ontwerpen van burgerschapsonderwijs
Burgerschap is een belangrijk thema in het onderwijs.
Scholen hebben de ruimte om hier zelf invulling aan te
geven. Maar hoe ontwerp je nu burgerschapsonderwijs?
Hoe geef je burgerschapsonderwijs vorm vanuit je visie?
In samenwerking met Governance & Integrity Nederland
verzorgt Hogeschool Leiden de training ‘Ontwerpen van
burgerschapsonderwijs’.

Doelgroep
De training is bedoeld voor leraren in het po, vo, mbo of hbo
die zich actief bezighouden met het verzorgen of ontwikkelen
van Burgerschap in het onderwijs. Indien gewenst kan deze
training ook incompany worden verzorgd.

Tijdens deze training maak je kennis met de zeven stappen
van de morele oordeelsvorming en de ‘filosofische
hoofdwet van het moreel juiste’. Met deze hoofdwet
en de zeven stappen als uitgangspunt ontwikkel je een
burgerschapsprogramma voor jouw eigen school, inclusief
probeerlessen en bijsturing. Om een burgerschapsprogramma
te kunnen ontwerpen is het van belang dat de school
tenminste een visie op burgerschap heeft. Daarnaast blijkt
het van grote waarde wanneer meerdere leraren van één
school deelnemen aan de training.

Partner:

GOVERNANCE & INTEGRITY NEDERLAND

Praktische informatie
informatie
Praktische
1.700,- (incl. koffie/thee, lunch,
• Kosten €€ 1.700,excl.
literatuur)
• Duur/bijeenkomsten 6 dagdelen en 3 uur coaching
Duur/bijeenkomsten
dagen, 2 dagdelen en 3 uur
• Studie-investering
146uur
coaching
• Certificaat/diploma
Bewijs van deelname
• Studie-investering 80 uur
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname

De training beslaat zes dagen en twee dagdelen. Naast de
stappen van de morele oordeelsvorming en de ‘filosofische
hoofdwet van het moreel juiste’ staan ontwerpvaardigheden
centraal. Het doorlopen en het begeleiden van creatieve
processen maken hier onderdeel van uit.
Naast de inhoudelijke dagen vindt er een coachbijeenkomst
plaats op de school.
Deze teamtraining is praktisch en geeft handvatten, waardoor
het team hier ook in andere situaties mee kan werken. De
training is door Governance & Integrity Nederland ontwikkeld
voor mensen in overheidsdienst voor wie “het goede doen”
een belangrijk onderdeel van hun taak is.

Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-burgerschapsonderwijs
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Foto Bricks and Business BV

Workshops Lego® Serious Play®
Tijd voor serious fun!
Lego® Serious Play® is een krachtige en bewezen methodiek
om complexe vraagstukken op te lossen, waarbij verborgen
groepskennis wordt geactiveerd en gedeeld. Middels
3D-modellen, van speciaal geselecteerde Lego®, wordt
iedereen (niemand uitgezonderd!) uitgedaagd mee te
bouwen aan gedragen uitkomsten en oplossingen.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals in het
po, vo, mbo of hbo die vraagstukken op een innovatieve manier
willen oplossen.

Tijdens deze workshop ga je samen met een gecertificeerde
Lego® Serious Play®-facilitator aan de slag om een antwoord
te vinden op een vraag die binnen jouw organisatie speelt. Het
kan bijvoorbeeld gaan over het vormgeven van een nieuwe visie,
onderzoek doen naar de kernwaarden tijdens een fusietraject,
het versterken van de teamcultuur of real life de effecten ervaren
van een aanstaande reorganisatie.

Praktische informatie
• Kosten afhankelijk van het vraagstuk, het aantal
deelnemers en de gebruikte materialen
• Duur vanaf één dagdeel tot een tweedaagse
• Locatie in overleg

Tijdens meerdere cycli van uitdagen, bouwen, delen en
reflecteren ontstaat er telkens een diepere laag in het antwoord
van de deelnemers. Doordat elke deelnemer zelf betekenis
geeft aan zijn/haar eigen 3D-model is er 100% betrokkenheid
bij het proces. Door vervolgens 3D-modellen gezamenlijk in
een landschap te plaatsen of door daadwerkelijk met elkaar
te ontwerpen, ontstaat er een diep en gedragen inzicht in de
oplossing van het vraagstuk.
De workshop Lego® Serious Play® neemt minimaal 1 dagdeel in
beslag en wordt op elke locatie in Nederland aangeboden. Wij
richten ons hoofdzakelijk op onderwijsinstellingen, omdat deze
vraagstukken ons als hogeschool aan het hart gaan.
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Wil je zelf de effecten ervaren van Lego® Serious Play®? Neem
dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om de
mogelijkheden voor jouw organisatie te verkennen.

Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.hsleiden.nl/lego
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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Effectief communiceren
Haal het maximale uit je team!
Met de teamtraining Effectief communiceren krijg je
inzicht in jouw eigen manier van communiceren, je eigen
krachten en communicatievoorkeuren en in die van je
collega’s. Daarnaast krijg je inzicht in de krachten en
valkuilen van het team als geheel. In de teamtraining leer
je afstemmen op de behoeften van de ander, hetgeen de
onderlinge relatie en communicatie kan versterken.

Doelgroep
Deze teamtraining is bedoeld voor teams die zich verder
willen ontwikkelen, beter willen communiceren en beter
willen samenwerken.

Het ingewikkelde van communicatie, zeker in een team, is dat
we niet weten wat de ander denkt of voelt. We interpreteren
andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief, met onze
eigen behoeften en bedoelingen. We vullen soms iets in,
hetgeen kan leiden tot ruis en miscommunicatie.
Deze training helpt teams en individuen bij het ontdekken
en maximaliseren van talent en potentieel. Je vergroot je
bewustzijn en kennis over jouw eigen gedrag en dat van
collega’s, waardoor communicatie- en gedragspatronen
zichtbaar worden. Je krijgt inzicht in hoe de teamleden
elkaar optimaal kunnen aanvullen en in waar kwaliteiten en
valkuilen liggen. Je krijgt praktische handvatten aangereikt
over hoe je je gedragsstijl kunt aanpassen om samen meer te
bereiken.
In de teamtraining wordt gewerkt met de ‘DISC-methodiek’.
DISC is een instrument dat diverse psychologische
motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de
vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag
overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Iedere deelnemer vult
een DISC-vragenlijst in, waaruit een persoonlijke DISCanalyse volgt. Dit wordt gebruikt in de teamtraining.

Praktische informatie
informatie
Praktische
•
Kosten
€
3.950,- voor
(incl.een
koffie/
voor een 16
team
• Kosten € 3.950,teamthee)
van maximaal
van
maximaal
16
deelnemers.
De
persoonlijke
deelnemers. De persoonlijke
DISC-analysekost
kost€30,€30,-per
perdeelnemer
deelnemeren
enisisverplicht
verplichtin
DISC-analyse
in
deze
training
deze training
Duur/bijeenkomsten33dagdelen
dagdelenen
en
•• Duur/bijeenkomsten
1
intervisiebijeenkomst
1 intervisiebijeenkomst
Studie-investering14
14uur
uur
•• Studie-investering
• Certificaat/diploma Bewijs van deelname
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Meer informatie?
Kijk op: www.hsleiden.nl/nascholing-effectief-communiceren
of mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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