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E-learning voor leerkrachten
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Didactische & Pedagogische vaardigheden

Kindermishandeling & Sociale veiligheid

Passend onderwijs & Verdieping

21e-eeuwse vaardigheden & ICT

Actief betrokken leerlingen
Nieuw! Activeren van voorkennis
Afstemming in de les
Alle leerlingen betrekken in de les
Complimenten geven en corrigeren
Directe instructie bij kleuters
Vernieuwd! Doelmatig samenwerken
Duidelijke uitleg geven
Efficiënt gebruikmaken van de geplande
onderwijstijd
Vernieuwd! Een taakgerichte werksfeer
Vernieuwd! Een uitdagende leeromgeving
Feedback geven op leer- en ontwikkelingsprocessen
Het zelfvertrouwen van je leerlingen bevorderen
Je taalgebruik afstemmen op de leerlingen
Leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor
de organisatie van hun leerproces
Leerlingen kennis laten toepassen in andere
situaties
Leerlingen persoonlijke positieve aandacht geven
Strategieën voor denken en leren
Vernieuwd! Structuur bieden in het onderwijsen leerproces
Uitleg en opdrachten controleren
Variatie in werkvormen

Kind en rouw
Respectvol gedrag en taalgebruik
Respectvolle omgang van de leerlingen met elkaar

Vernieuwd! Afstemmen op leerlingen met ADHD
Nieuw! Afstemmen op leerlingen met autisme
Bevorderen van leesmotivatie en leesplezier
De mindsettheorie van Carol Dweck
Nieuw! De zelfsturende leerling
Dyscalculie
Dyslexie
Nieuw! Effectieve leertijd en technisch lezen
Nieuw! Executieve functies
Filosoferen met kinderen
Lesontwerp - De 4 sleutels voor een effectieve les
Mindfulness in de klas
Vernieuwd! Omgaan met hoogbegaafdheid
Passend onderwijs: omgaan met verschillen
Nieuw! Planmatige zorg
Preventieve logopedie
Verbeteren van instructiegedrag met de Leidraad
structurele onderwijsverbetering
Vorderingen van de leerlingen systematisch
volgen en analyseren
Nieuw! Werken met stappenplannen in de les

Vernieuwd! 21-eeuwse vaardigheden:
• Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren
• Deel 2: Creativiteit
• Deel 3: Probleemoplossend vermogen
en kritisch denken
• Deel 4: ICT en Mediawijsheid
• Deel 5: Eindopdracht
Nieuw! Gepersonaliseerd leren en de inzet van
ICT in de klas
Nieuw! Lesgeven op afstand en start scholen
Nieuw! Lesgeven op afstand aan kleuters
Vernieuwd! Mediawijzer met social media tools
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AUGEO-cursussen
• Communiceren over geweld
• Cyberpesten
• Grensoverschrijdend gedrag
door een professional
• Huwelijksdwang
• Kinderen veilig (chauffeurs leerlingenvervoer)
• Langetermijngevolgen van kindermishandeling
• Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten
• Steun bieden aan vluchtelingenkinderen
• Steun bieden in de klas

Tip!

Bekijk de inho
de e-learning vo ud van
or leerkrachten
vanaf pagina 12.

Meldcode kindermishandeling
• Werken met een meldcode leerkrachten
• Nieuw! Herhaling werken met een meldcode
• Implementeren van de meldcode 2019

Nieuw! Leerblokken Edutrainers
Microsoft 365:
• Didactisch digitaal: Van start met didactisch
digitaal lesgeven
• Scan digitale didactische vaardigheden
• Toetsen maken met Forms
• Van start met Excel
• Van start met PowerPoint
• Van start met Teams 2.0
• Van start met Word
Google Workspace:
• Scan digitale vaardigheden
• Van start met Google Classroom

Professionele ontwikkeling
Nieuw! Communiceren met ouders
Nieuw! Cruciale gespreksvoering
Nieuw! Datagestuurd werken
Vernieuwd! De leerkracht handelt professioneel
Vernieuwd! De leerkracht in ontwikkeling
Effectief vergaderen
Nieuw! Groepsplanloos werken
Persoonlijke effectiviteit voor leerkrachten
Privacy en de AVG
Werken in een PLG
(Professionele Leergemeenschap)

Alle cursussen voor leerkrachten:
staan geregistreerd in het Lerarenportfolio;
hebben een cursusduur van 4-6 uur;
bevatten lesvideo's en handige downloads
voor in de praktijk;
zijn ontwikkeld door onderwijskundigen en
intern begeleiders
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INTERN BEGELEIDERS

SCHOOLLEIDERS

E-learning voor intern begeleiders

E-learning voor schoolleiders

Analyse & Verdieping

Beleid

Professionele ontwikkeling

De intern begeleider doet individueel aanvullend onderzoek
De intern begeleider maakt groepsoverzichten en -plannen
De intern begeleider maakt schoolbrede analyses
De intern begeleider organiseert leerlingenzorg op schoolniveau
De intern begeleider zorgt voor coördinatie, een actieplan leerlingenzorg en externe afstemming

De inspectie op bezoek
De schoolleider beïnvloedt het denken
De schoolleider creëert draagvlak in de school
De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid
De schoolleider werkt aan planmatig verbeteren
Marketing: het marketing- en communicatieplan

De schoolleider kan oplossingsgericht werken
De schoolleider kan spreken in het openbaar
De schoolleider professionaliseert
De schoolleider regisseert de eigen ontwikkeling
Effectief vergaderen
Werken in een PLG
(Professionele Leergemeenschap)

Begeleiding
De intern begeleider begeleidt de leerkracht in de leerlingenzorg
De intern begeleider begeleidt ouders en/of leerkrachten
De intern begeleider coacht in de klas en in gesprekken

Leidinggeven
De schoolleider bevordert kwaliteitsgericht handelen
De schoolleider communiceert met effect
De schoolleider creëert betrokkenheid
De schoolleider draagt zorg voor medewerkers
De schoolleider inspireert
De schoolleider kan omgaan met belangentegenstellingen
De schoolleider kan werkdruk hanteren in de organisatie
De schoolleider stuurt op gedrag
Nieuw! Flitsbezoeken

Systeembeheer
De intern begeleider doet aan systeembeheer
De intern begeleider zorgt voor duidelijke en volledige documentatie
De intern begeleider zorgt voor goede informatievoorziening

Professionele ontwikkeling
De intern begeleider houdt onderwijskundige ontwikkelingen bij en zorgt voor implementatie
De intern begeleider werkt goed samen met externen
De intern begeleider zorgt voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling
Effectief vergaderen
Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)
Werken met een meldcode intern begeleiders

Alle cursussen voor intern begeleiders:
zijn afgestemd op de beroepsstandaard van de LBBO;
hebben een cursusduur van 8 uur;
bevatten handige downloads voor in de praktijk;
zijn ontwikkeld door onderwijskundigen en
intern begeleiders.

Alle cursussen voor schoolleiders:
zijn te gebruiken als bron voor informeel leren
voor herregistratie in het Schoolleidersregister;
hebben een cursusduur van 12 uur;
sluiten af met een eindopdracht gericht op de eigen schoolpraktijk.
De eindopdracht kan naar E-learning Wizard worden ingezonden
voor persoonlijke feedback van een onderwijsadviseur.

Ib'ers
beoordelen
deze cursu
s me
een 9,2! t

Bron voor herregistratie
Schoolleiders kunnen voor hun herregistratie in het Schoolleidersregister
kiezen voor informeel leren. Onze e-learningcursussen kunnen daarbij als
bron gebruikt worden.

Schoolleidersregister PO

Praktijkgericht leren
Onze cursussen voor intern begeleiders
gaan flink de diepte in. In de cursussen
vind je als ib'er talloze handvatten voor
de praktijk. Zoals voorbeelden en formats
voor het maken van groepsplannen of
een toetskalender.

Tip!
Zet e-learningcursussen in
voor teamscholing en 'flip the
classroom'. Kijk op pagina 11
voor meer informatie over deze
aanpak voor het organiseren
van effectieve nascholing.

Feedback op cursussen
Jullie feedback gebruiken we voor het continu verbeteren van onze cursussen. Maar soms kan het
gewoon bijna niet beter; de cursus De intern begeleider begeleidt de leerkracht in de leerlingenzorg wordt
gemiddeld gewaardeerd met een 9,2!
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herregistratie

OVERIGE E-LEARNING: AUGEO ACADEMY

OVERIGE E-LEARNING VOOR HET TEAM

In een notendop

HET BESTE ONDERWIJS VOOR ÉLK KIND

Nieuw!

Met de cursussen In een notendop kun je snel kennismaken met een
onderwerp of jouw kennis over een onderwerp opfrissen.
Je kunt een notendop gebruiken als naslagwerk (bekijken) of helemaal doorlopen (volgen). Als je de notendop gaat volgen (dit duurt 1 à 2 uur), kun je
de eindtoets maken en krijg je een certificaat voor je deelname.

We zetten ons elke dag in voor het beste onderwijs voor elk kind. Om ten volle
te kunnen profiteren van goed onderwijs moet een kind wel in staat zijn zich
optimaal te ontwikkelen. Maar nog altijd zijn – ook in Nederland – honderdduizenden kinderen slachtoffer van geweld, misbruik en verwaarlozing. Daarom
steunt E-learning Wizard de Augeo Foundation en bieden we je in jouw schoolacademie gratis toegang tot het online cursusaanbod van de Augeo Academy.

De notendoppen zijn vaak interessant voor het hele team.

Podcasts
Samen sterk voor een effectieve aanpak van kindermishandeling

Nieuw!

De Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Je hebt toegang tot het complete online cursusaanbod voor het primair onderwijs, inclusief de cursussen
over werken met de meldcode.

In een podcast kun je luisteren naar een interview met een belangrijke
onderwijsdenker. Bijvoorbeeld een interview met Kees Vernooy over effectief
leesonderwijs of met Anna Bosman over de academisch geschoolde leerkracht. Je kunt een podcast luisteren in de academie, maar je kunt hem ook
met je smartphone (via de link in de cursus) rustig beluisteren op de fiets,
in de auto of languit op de bank.

Cursusaanbod Augeo Academy:
Sociale veiligheid en wat je wilt weten
over pesten

Communiceren over geweld
Cyberpesten

E-learning over medezeggenschap

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen

Grensoverschrijdend gedrag door
een professional

Nieuw!

De e-learningcursussen over medezeggenschap zijn speciaal ontwikkeld
voor de MR en GMR maar zijn ook interessant voor iedereen die meer wil
weten over medezeggenschap.

Steun bieden in de klas

Meldcode kindermishandeling

Huwelijksdwang

Zo leer je bijvoorbeeld wat de rechten en plichten zijn van de MR en wanneer
de MR (gevraagd en ongevraagd) advies kan geven.

Implementeren van de meldcode W2019

Werken met een meldcode leerkrachten

Kinderen veilig (chauffeurs leerlingenvervoer)

Werken met een meldcode intern begeleiders

Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Herhaling werken met een meldcode
Implementeren van de meldcode W2019

E-learning voor onderwijsassistenten

Wist je dat?

Nieuw!

Vanaf 2021 vind je in jouw schoolacademie ook cursussen voor onderwijsassistenten. Bijvoorbeeld over je taken en verantwoordelijkheden of over
werken met het directe-instructiemodel. Daarnaast kun je natuurlijk ook alle
cursussen voor leerkrachten volgen.

In de academie
vind je ook:
Podcasts:
Interviews met
belangrijke
onderwijsdenkers

Heb je een suggestie voor een onderwerp voor een nieuwe cursus?
Mail dan naar info@e-learningwizard.nl.

E-learning voor pedagogisch medewerkers
Nieuw!

Vanaf 2021 vind je in jouw schoolacademie ook cursussen voor pedagogisch
medewerkers. Bijvoorbeeld over spel en spelbegeleiding, rekenontwikkeling,
taalverwerving en woordenschat.
Heb je een suggestie voor een onderwerp voor een nieuwe cursus?
Mail dan naar info@e-learningwizard.nl.
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In een notendop:
Snel je kennis
weer up-to-date

OVERIGE E-LEARNING: EDUTRAINERS

AANPAK EFFECTIEVE TEAMSCHOLING

FLIPPING THE CLASSROOM
Samen kennis delen en verdiepen

SAMEN STERK VOOR DIGITALE GELETTERDHEID

E-learning kun je uitstekend inzetten als basis voor teamscholing. Met onze aanpak voor Flipping the
classroom regel je effectieve teamscholing in 5 stappen en diep je samen een onderwerp uit.

Edutrainers zet zich in voor de ontwikkeling van de digitale geletterdheid van
leerlingen door met online leerblokken leerkrachten te scholen. E-learning Wizard
ondersteunt dit doel door elke klant bij een volledig abonnement gratis toegang
te geven tot een aantal van deze leerblokken, zoals genoemd in deze catalogus.

Hoe pak je het aan?
Kies samen een onderwerp en een bijpassende e-learningcursus op basis van de doelen in het school-/
beleidsplan en plan een studiedag. Volg (individueel of in groepjes) de e-learningcursus. Noteer bevindingen, vragen en wensen. Bij de start van de studiedag heeft iedereen dezelfde voorkennis en kun je direct
samen de diepte in. Borg daarna gemaakte afspraken in de praktijk en evalueer regelmatig.

Kijk op Edutrainers.com voor het complete aanbod leerblokken. Deze leerblokken zijn als pluspakket toe
te voegen aan jullie eigen schoolacademie van E-learning Wizard.

Leerblokken van Edutrainers

Tip: gebruik de Leidraad structurele onderwijsverbetering. Dit stappenplan voor onderzoekend leren
vind je in elke e-learningcursus. Of volg de cursus Werken in een PLG.

Met de leerblokken van Edutrainers kun je in 15 tot 30 minuten nieuwe kennis en vaardigheden opdoen
over Microsoft 365 of Google Workspace. In jouw schoolacademie staan de volgende leerblokken:
Microsoft 365:
• Didactisch digitaal: Van start met
didactisch digitaal lesgeven
• Scan digitale didactische vaardigheden
• Toetsen maken met Forms
• Van start met Excel
• Van start met PowerPoint
• Van start met Teams 2.0
• Van start met Word

Voordelen

Google Workspace:
• Scan digitale vaardigheden
• Van start met Google Classroom

• Met onze e-learning ‘boost’ je de effectiviteit van kennisontwikkeling: sneller en grondiger leren in
je eigen tempo én een naslagwerk binnen handbereik.

• Elk teamlid start de studiedag met gelijke voorkennis; dus je kunt focussen op diepgang en het

Tip!

oefenen van geleerde kennis en vaardigheden.

Start met de
scan digitale
vaardigheden
en breng je
vaardigheden
in kaart.

• Meer ruimte voor discussie en reflectie op de leerstof tijdens de studiedag; het team brengt
bevindingen, wensen en vragen in.

• Geeft ruimte en aandacht voor borging: Wat wil je samen bereiken? Maak afspraken en plan
eventueel een volgende bijeenkomst of evaluatiemoment.

Meer informatie

• Door het vastleggen en borgen van de resultaten kunnen nieuwe teamleden eenvoudig aansluiten

Neem voor meer informatie over de leerlijn en het toevoegen van extra leerblokken van Edutrainers in
jullie eigen academie contact op met E-learning Wizard. Mail naar info@e-learningwizard.nl of
bel 0596 - 20 10 00.

op de ontwikkelde kennis en vaardigheden.

STAP 1
Start
Kies & Plan

Kies een
onderwerp.

Kies een bijpassende
e-learningcursus.

Plan een
studiedag.

STAP 2
Volg de cursus
(individueel of
in groepjes)

STAP 3
Studiedag
(eventueel meerdere
bijeenkomsten)

Noteer bevindingen, vragen en wensen.

Rond samen de
toets af en deel
zo samen de
succeservaring.

Diep het
onderwerp
samen
verder uit.

Toets de bevindingen
in de praktijk en werk
deze samen verder
uit.

STAP 4
Borg de
resultaten

Maak afspraken over toepassing in de praktijk.

STAP 5
Evalueer
samen en
regelmatig

Laat nieuwe teamleden de cursus volgen
en deel de afspraken en good practice.
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Leg resultaten
vast (bijvoorbeeld in een
good practice).

