Lerarenacademie
Blij in je vak!

dan
Nu al meer

250
e-learningcursussen!

Lees alles over onze

Effectieve aanpak voor teamscholing
Het grootste en beste aanbod nascholing
voor primair onderwijs en kinderopvang.

Zet de e-learning in voor individuele
ontwikkeling én teamscholing!

Hebben jullie al een eigen academie?
Dat kan al vanaf slechts 99 euro per persoon per jaar.

VERBETEREN = VERANDEREN = LEREN
Wij geloven in de kracht van nascholing als aanpak voor duurzaam beter onderwijs. Daarom maken we voor
scholen en IKC’s een eigen online academie met e-learning voor het héle team en de mogelijkheid ook de
eigen scholing toe te voegen.
We denken met je mee en geven je advies en tips over hoe je e-learning in combinatie met studiedagen kunt
inzetten om de ontwikkeldoelen te realiseren. Onze adviseur leren en ontwikkelen is jouw vraagbaak voor het
werken aan een lerende organisatie. Zo werken we samen aan de beste leerkracht voor elk kind.

Met onze Routekaart Kwaliteit
maak je nascholing onderdeel van de
PDCA-cyclus voor het realiseren van
duurzaam beter onderwijs.

Online nascholing voor scholen én IKC’s
Klaas Bellinga: “Al in 2014 maakten we onze eerste academie voor een
groep scholen in Friesland. Dat zij nog steeds klant zijn zegt misschien
wel genoeg! In onze academies kun je nu al kiezen uit meer dan 250
e-learningcursussen en daar komen elk jaar nieuwe cursussen bij.
Dat is allang niet meer alleen e-learning voor leerkrachten. We hebben
nu ook cursussen voor onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, schoolleiders en zelfs MR-leden. En voor
elke medewerker is er een uitgebreid cursusaanbod digitale geletterdheid van onze partner Edutrainers.

Naar een lerende organisatie
Elke school die kiest voor een eigen academie met daarin onze e-learning, trainen en coachen wij in een
effectieve aanpak van de nascholing. En dat herhalen we elk schooljaar. Zo zorgen we samen dat elk team
enthousiast aan de slag gaat met hun professionalisering. En ja, dat zit bij de prijs inbegrepen.
Een eigen schoolacademie is al mogelijk vanaf 99 euro per deelnemer per jaar!
Op Lerarenacademie.nl staan al onze e-learningcursussen. Maar in een eigen schoolacademie kan nog veel
meer en kun je ook de eigen scholingsbijeenkomsten toevoegen. Neem gerust contact op voor een
vrijblijvende presentatie en test zelf hoe dat werkt. Of kijk op E-learningwizard.nl voor meer informatie.”

Klaas Bellinga, directeur E-learning Wizard
Telefoon: 06 – 51 50 33 07 | E-mail: klaas@e-learningwizard.nl

Flipping the classroom: effectieve aanpak voor nascholing
Door op basis van de doelen in het school-/beleidsplan e-learning te kiezen en deze te combineren met
studiedagen, organiseer je eenvoudig effectieve teamscholing. Zo werk je samen én tegelijk doelgericht aan
het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Voordelen inzet flipping the classroom voor nascholing
Het organiseren van nascholing door een combinatie van e-learning en bijeenkomsten biedt vele voordelen:
Boost: E-learning ‘boost’ de effectiviteit van kennisontwikkeling: iedereen kan snel en grondig leren
in zijn of haar eigen tempo én heeft een naslagwerk binnen handbereik.
Voorbereiding: Iedereen bereidt zich voor op de studiedag met dezelfde e-learningcursus. Zo start
je de studiedag met gelijke voorkennis en kun je focussen op diepgang en het oefenen van nieuwe
vaardigheden.
Verdieping: Tijdens de studiedag is er meer ruimte voor discussie en reflectie op de leerstof; het
team is voorbereid en brengt bevindingen, wensen en vragen in.
Borging: Maak afspraken over wat je samen wilt bereiken en breng het samen in praktijk.
Leg resultaten vast en plan een volgende bijeenkomst of evaluatiemoment.
Continuïteit: Laat nieuwe teamleden de e-learningcursus volgen en deel gemaakte afspraken,
resultaten en good practice.

Wat maakt onze e-learning zo goed?
De online cursussen van E-learning Wizard zijn gebaseerd op
een beproefd didactisch model voor e-learning. Ons doel is
dat je reflecteert op je eigen handelen en de diepte in gaat:
écht leren dus, niet slechts snuffelen aan een onderwerp.
Daarom staan in onze cursussen video’s van échte lessen,
zodat je bij collega’s in de klas kunt meekijken.
Naast de belangrijkste theorie reiken we je ook good-practicevoorbeelden en praktische tools aan die je direct
in de les kunt gebruiken. Onze cursussen duren gemiddeld 4 uur, soms zelfs langer. Dat is best pittig, maar je
hoeft een cursus natuurlijk niet in één keer af te ronden. En met onze ‘Notendoppen’ kun je al in 1 à 2 uur tijd
je kennis over een onderwerp opfrissen of bijspijkeren.

Kijk op E-learningwizard.nl voor onze catalogus met daarin ons complete
aanbod voor o.a. leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch
medewerkers, intern begeleiders en MR-leden.

Kies uit meer dan 250 e-learningcursussen
In onze academie staan meer dan 250 e-learningcursussen over o.a. de volgende thema’s:
21e-eeuwse vaardigheden & ICT
Analyse & Verdieping

Een eigen acad
emie
is al mogelijk
vanaf
99 euro p.p./jr.
!

Begeleiding
Beleid
Didactische & Pedagogische vaardigheden
Digitale geletterdheid

Online nascholing voor scholen én IKC’s!

Kindermishandeling & Sociale veiligheid
Leidinggeven
Medezeggenschap
Ontwikkeling IKC
Passend onderwijs & Verdieping
Professionele ontwikkeling
Systeembeheer
Taal, lezen en rekenen
Verbeteraanpak stichting leerKRACHT

Meer informatie

HET GROOTSTE CURSUSAANBOD | Meer dan 825 studie-uren

Nieuwsgierig naar onze e-learning, de mogelijkheden voor een eigen academie
of onze aanpak voor teamscholing? Neem dan contact met ons op.

E-learningwizard.nl | Telefoon: 0596 – 85 54 51 | E-mail: info@e-learningwizard.nl

