
Alle professionalisering onder één dak
Kies voor compleet met een eigen 

online academie van E-learning Wizard

Het grootste en beste aanbod e-learningcursussen voor nascholing in PO & Kinderopvang

en een totaaloplossing voor het organiseren van nascholing voor schoolteams en besturen.

erarenacademie
Blij in je vak!

Lerarenacademie
Blij in je vak!



NAAR DUURZAAM BETER ONDERWIJS

De kracht van de lerende organisatie

Als school werk je continu aan nóg beter onderwijs. Scholen die hierin succesvol zijn, noemen we ook 

wel lerende organisaties. Zij werken systematisch en continu aan duurzaam beter onderwijs en maken 

optimaal gebruik van de expertise in de school, die zich ook voortdurend verder ontwikkelt. Met onze 

online academie, e-learningcursussen en de kennis en ervaring van onze adviseurs ondersteunen we 

al honderden scholen in Nederland bij het worden en zijn van zo’n lerende organisatie.

Verbeteren = veranderen = leren
Het schoolplan is bedoeld als planmatig 

sturingsinstrument. Het laat zien waar de 

school op inzet en hoe de school het onderwijs 

en kwaliteitsbeleid vormgeeft. Vanuit de 

gestelde doelen werk je continu aan beter 

onderwijs. Door die doelen te koppelen aan 

nascholing kun je veranderingen duurzaam 

verankeren in de organisatie. Immers: 

verbeteren = veranderen = leren.

Wat is een lerende organisatie?

Een school is een lerende organisatie als deze 

het vermogen heeft om zich routinematig en 

systematisch te ontwikkelen en te innoveren. 

De organisatie kan zich aanpassen aan nieuwe 

ontwikkelingen en omstandigheden, doordat 

teamleden (zowel individueel als samen) leren 

om hun visie en ambities te ontwikkelen, bij te 

stellen en te realiseren (Kools, 2020).

Doelen realiseren met teamscholing

Door op basis van de doelen in het schoolplan e-learning te kiezen en deze te combineren met 

studiedagen, organiseer je eenvoudig effectieve teamscholing. Zo werk je samen én doelgericht aan 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Tip
Met de teamworkshop uit ons all-in-abonnement zet je in een handomdraai een compleet scholingsprogramma neer!

Meer dan e-learning alleen
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! 

Op Lerarenacademie.nl vind je al onze e-learning. 

Dat zijn nu al meer dan 250 cursussen. Maar in een 

eigen schoolacademie kan veel meer. Je kunt de 

eigen scholingsbijeenkomsten toevoegen en contact 

leggen met collega’s. En voor de schoolleiding is er 

een overzichtelijk managementdashboard. 

We doen het samen

Elke school die kiest voor een eigen academie met onze e-learning, trainen en coachen wij in een 

effectieve aanpak van nascholing. En dat herhalen we elk schooljaar. Zo zorgen we samen dat jullie 
team enthousiast aan de slag gaat met hun professionalisering. En ja, dat zit bij de prijs inbegrepen!”

Kies voor compleet: een eigen academie

Met de e-learning van de Lerarenacademie als basis maken wij voor jullie school(bestuur) of IKC een 

eigen online academie met het grootste gespecialiseerde cursusaanbod voor het PO van Nederland. 

Inclusief het pluspakket digitale geletterdheid van onze partner Edutrainers bieden we meer dan 250 

e-learningcursussen in één voordelig all-in-abonnement.

Nascholing voor het héle team

 Leerkrachten

 Onderwijsassistenten

 Pedagogisch medewerkers 

 Intern begeleiders

 Onderwijsondersteunend personeel

 Schoolleiders

 MR-leden

Een complete eigen academie

 Een online academie in de eigen huisstijl op een zelfgekozen domeinnaam

 Compleet met ruim 250 e-learningcursussen 

     Meer dan 825 studie-uren

     E-learning voor het héle team
     Elke schoolmaand nieuwe cursussen

     Iedereen altijd en overal onbeperkt toegang tot alle e-learning

 Overzicht van alle behaalde certificaten in je persoonlijke dossier
 Kennisplein: online kennis delen met collega’s

 Scholingsplein: voeg eigen scholingsbijeenkomsten toe

 Voor de schoolleiding een overzichtelijk managementdashboard

 Ondersteuning door adviseur Leren & Ontwikkelen

 Elk jaar: o.a. teamworkshop en -evaluatie, scholingsadvies, coaching directie, catalogus en   

 nieuwsbrieven

 Handig: koppeling aan administratiesysteem voor uitwisselen gegevens

Een complete eigen academie is al mogelijk vanaf 99 euro per persoon per jaar!

Naar volle tevredenheid
Al meer dan 70 schoolbesturen uit heel Nederland kozen voor een eigen 

academie van E-learning Wizard. Dus vraag ons gerust om referenties! 

Kijk op E-learningwizard.nl voor een greep uit onze klanten.

Kies voor een eigen academie met 

e-learning voor het hele team!

Klaas Bellinga, directeur E-learning Wizard

E-mail: klaas@e-learningwizard.nl  |  Telefoon: 06 - 51 50 33 07



Compleet aanbod e-learning

 21e-eeuwse vaardigheden 

 Analyse & Systeembeheer

 Beleid & HRM

 Communicatie

 Denk- en leerstrategieën

 Didactiek

 Digitale didactiek

 Digitale geletterdheid

 Feedback

 Gedrag

 Het jonge kind

 Inspiratie: luister naar interviews

 Klassenmanagement

 Kwaliteit

 Leidinggeven

 Medezeggenschap

 Meldcode kindermishandeling

 Ondersteunen in de klas

 Ontwikkeling IKC

 Ouderbetrokkenheid

 Passend onderwijs

 Professionele ontwikkeling

 Sociale veiligheid

 Taal, lezen en rekenen

 Verbeteraanpak Stichting leerKRACHT

 Welbevinden & Betrokkenheid

Kijk op E-learningwizard.nl voor 

onze catalogus met daarin ons 

complete aanbod voor leerkrachten, 

onderwijsassistenten, pedagogisch 

medewerkers, intern begeleiders, 

onderwijsondersteunend personeel, 

schoolleiders en MR-leden.

Samen sterk voor een effectieve aanpak van kindermishandeling
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. Wij zien het als onze 

maatschappelijke opdracht om daar wat aan te doen. Daarom 

steunt E-learning Wizard de Augeo Foundation en bieden we je in 

onze academies toegang tot het onlinecursusaanbod van de Augeo Academy.

De Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Je hebt toegang tot het complete onlinecursusaanbod voor het primair onderwijs en de 

kinderopvang, inclusief de cursussen over werken met de meldcode. 

Samen sterk voor digitale geletterdheid en digitale didactiek
Leerkrachten hebben ook digitale didactische vaardigheden nodig. 

Edutrainers biedt een eenvoudig programma leerblokken en workshops 

binnen de zes domeinen van het lesgeven, toegespitst op digitale didactiek. 

Door de samenwerking tussen Edutrainers en E-learning Wizard staan in onze 

academies standaard een aantal leerblokken van Edutrainers, wat is uit te 

breiden met een pluspakket.

Wat maakt onze e-learning zo goed? 
De onlinecursussen 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.

Bekijk video’s van échte lessen, reflecteer en laat je inspireren.

Naast de belangrijkste theorie reiken we je ook 

good-practicevoorbeelden en praktische tools aan die je 

direct in de les kunt gebruiken. 

In de cursussen staan volop praktische voorbeelden 
en handige downloads.

Fris je kennis op met een Notendop

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. Of luister eens naar een podcast! 

In de podcasts van Theo Wildeboer (De 4 sleutels voor een effectieve les) luister je 

naar interviews met inspirerende onderwijsdenkers.

Klantervaringen
Op E-learningwizard.nl/ervaringen lees je hoe onze klanten de verschillende cursussen waarderen

Een greep uit de reacties op onze e-learningcursussen:

In een eigen academie staan meer dan 250 e-learningcursussen over de volgende thema’s:

Leerkrachten waarderen onze e-learning 

met gemiddeld een 8,2!

Afstemmen op leerlingen met ADHD: “Interessant, je doet nieuwe inzichten op en blijft dicht bij je 

eigen ervaringen en werkveld. Direct toepasbaar.”

De mindsettheorie van Carol Dweck: “De cursus had van mij nog wel langer mogen duren. Het is 

een geweldig onderwerp. Ik zou willen dat ik dit op de pabo had gehad.”

Doelmatig samenwerken: “Hele nuttige informatie om ook je eigen handelen aan te toetsen en te 

verbeteren.”

Klassenmanagement – Een taakgerichte werksfeer: “In deze cursus staat alles heel goed 

omschreven. De good practice en het organisatiemodel voegen veel toe. Zeker een aanrader!”

Rekenonderwijs – Automatiseren: “Op onze school zijn wij bezig met het verbeteren 

van het rekenonderwijs. Deze cursus is hier een hele goede aanvulling op.”

Spel en begeleiding: “Leuke en leerzame cursus. Zet je wel aan het denken en 

laat je goed kijken naar de kinderen en het klaslokaal.”

Werken met stappenplannen in de les: “Duidelijke uitleg en voorbeelden. 

Goede vragen. Mooie cursus, veel geleerd!”



Kennisplein: deel je kennis met collega’s

Binnen jullie eigen school is natuurlijk heel veel expertise aanwezig. Wanneer er onder jullie 

schoolbestuur meerdere scholen vallen, heb je tientallen tot honderden directe collega’s met een 

schat aan kennis en ervaring. Maar ken je ze ook? Weet je wie waar verstand van heeft en deel je die 

kennis ook met elkaar? Met ons Kennisplein leer je jouw collega’s kennen en leg je eenvoudig contact.

 Maak een persoonlijk profiel aan
 Vermeld je specialisme

 Geef je interesses aan

 Nodig collega’s uit voor een testimonial

 Waardeer de specialismen van je collega’s

 Zoek collega’s op naam, specialisme, interesse of school

 Leg eenvoudig contact via mail of chat

Handig! Chat met collega’s

Onderdeel van de academie is een handige chatfunctie. Je 

kunt met collega’s chatten van je eigen school, maar ook met 

collega’s van de andere scholen in jullie eigen academie. 

  De chatfunctie is altijd beschikbaar, op elke plek in de 

 academie. Dus ook in de e-learningcursussen.

 Zo kun je gemakkelijk, vanaf je eigen werk- of thuisplek, 

 samen met collega’s, een cursus volgen.

 Deel je vragen en ervaringen via de chatfunctie.

 Je kunt ook een groep aanmaken en zo met meerdere 

 collega’s tegelijk chatten. Handig voor je werkgroep of PLG!

Tip
Met de teamworkshop uit ons all-in-abonnement zet je in een handomdraai een compleet scholingsprogramma neer!

Tip!
Samen werken aan beter onderwijs met de Leidraad structurele onderwijsverbetering

Wanneer je e-learning inzet voor teamscholing om samen te werken aan nog beter onderwijs, kijk dan 

eens naar onze ‘Leidraad structurele onderwijsverbetering’. Je vindt deze Leidraad aan het eind van 

elke cursus.

In de Leidraad staat een stappenplan om samen met je collega’s aan de slag te gaan met concrete 

vraagstukken van jullie school. Zo werken veel scholen aan het verbeteren van instructiegedrag. Hoe 

je dat aanpakt, hebben we voor jullie uitgewerkt in de e-learning Verbeteren van instructiegedrag met 
de Leidraad structurele onderwijsverbetering. 

Maak een persoonlijk 
profiel aan en deel jouw 
specialisme.

Zoek en vind collega’s op 
expertise en leg contact 
via mail of chat.

Chat met collega’s of maak een groep aan 
en chat met meerdere collega’s tegelijk. 
Handig voor werkgroepen of tijdens het 
werken in PLG’s!



Scholingsplein: voeg eigen scholingsbijeenkomsten toe

Binnen het schoolbestuur organiseer je vaak gedurende het jaar scholingsbijeenkomsten, waar 

medewerkers zich voor kunnen aanmelden. Door te kiezen voor de extra optie ‘Scholingsplein’ kun je 

in de eigen academie deze scholingsbijeenkomsten toevoegen en de deelnemers eenvoudig beheren.

In de academie zie je dan niet alleen de e-learning staan, maar ook de eigen scholingsbijeenkomsten. 

Op die manier vinden medewerkers alle scholing op één plek en kunnen ze zich eenvoudig 
aanmelden.

 Voeg de eigen scholingsbijeenkomsten toe aan de academie

 Deelnemers kunnen zich eenvoudig aanmelden met één klik op de knop
 Upload bijbehorende documenten (zoals presentaties) die ook na de bijeenkomst voor de   

 deelnemers beschikbaar blijven

 Kies of de schoolleider wel of niet toestemming moet geven voor de deelname

 Beheer deelnemerslijsten (en de wachtlijst)

 Ken certificaten toe aan de deelnemers (of een bewijs van deelname)
 De deelnemers vinden hun certificaat in hun persoonlijke dossier. Daar vinden ze ook alle

 informatie over de scholingsbijeenkomst.

Managementdashboard: houd overzicht

Het managementdashboard geeft je als directeur of bestuurder inzicht in de professionalisering op 

jouw school of binnen het bestuur. Je ziet bijvoorbeeld:

 Welke e-learning is populair?

 Hoe worden de cursussen gewaardeerd?

 Hoeveel cursussen zijn er gevolgd?

Zoom in voor details

Je ziet in één oogopslag de belangrijkste kengetallen. Daarnaast kun je inzoomen op de details. Als 
schooldirecteur zie je alleen de gegevens van je eigen school. Op bestuursniveau kun je de voortgang 

op álle scholen monitoren.

In de academie staan alle 

scholingsbijeenkomsten 
overzichtelijk op een rij.

Voer stap voor stap alle informatie over de 
scholingsbijeenkomst in.

In het dashboard beheer je eenvoudig de 
aanmeldingen en de wachtlijst.

In één oogopslag alle gegevens in beeld.

De schooldirecteur ziet in het 
managementdashboard precies welke 
scholing de medewerkers volgen.



Begeleiding: we doen het samen

De afgelopen tien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het begeleiden van scholen en besturen 

die onze e-learning inzetten voor het ontwikkelen van hun school tot een lerende organisatie. Die 

kennis en ervaring delen we graag met onze klanten. Wij ondersteunen je met de start van de 

academie (implementatie) en bieden elk jaar weer service op maat.

    Jaarlijkse teamintroductie of updatetraining & evaluatie

    Elk jaar een voucher voor een teamworkshop naar keuze

    Begeleiding door adviseur Leren & Ontwikkelen (bijvoorbeeld 

    met onze implementatiewijzer, coaching of een directieworkshop)

    Lever het schoolplan in voor advies over passende e-learning

    Nieuwsbrieven met handige tips en actuele cursussen

    Catalogus voor elke medewerker

    Training om zelf e-learning te maken

Onze adviseur Leren & Ontwikkelen is dé informatiebron voor schooldirecteuren/besturen en zet zich 
in om je te begeleiden en te coachen bij het ontwikkelen van een lerende organisatie voor duurzaam 

beter onderwijs. Zo werken we samen aan de beste leerkracht voor ieder kind.

De voordelen van een lerende organisatie
Karla Okken: “In een lerende organisatie zie je flexibele en zich ontwikkelende mensen die nieuwe 
ideeën genereren, kennis delen, experimenteren en reflecteren op hun eigen handelen. Leren en 
onderzoeken is een normaal onderdeel van hun werk. Wie wil dat niet, medewerkers die altijd actuele 

kennis en vaardigheden hebben en deze graag up-to-date houden en waar mogelijk nieuwe kennis 

toevoegen? 

Met de inzet en de ondersteuning van de academie werk je aan een lerende organisatie met een 

sterke leercultuur in een veilige omgeving. Medewerkers krijgen de gelegenheid om regelmatig hun 

comfortzone te verlaten en leren vertrouwen op hun vermogen om problemen op te lossen door 

bestaande kennis te vergroten, nieuwe kennis op te doen en te experimenteren.”

Tarieven

Op Lerarenacademie.nl kun je als individu zelf een abonnement afsluiten voor toegang tot 

alle e-learning. Maar voor een school is het al snel voordeliger om te kiezen voor een eigen 

schoolacademie. Met onze Strippenkaart heb je voor 99 euro per persoon per jaar al een complete 

academie. 

Met onze abonnementen kies je maatwerk voor jullie school:

 Strippenkaart: Elke medewerker heeft toegang tot alle e-learning en kan het complete aanbod 

 bekijken. Gemiddeld mag elke medewerker één cursus volgen en afronden.
 All-in-abonnement: Volg net zoveel e-learning als je wilt: onbeperkt toegang tot álle 

 e-learningcursussen van de Lerarenacademie.

 Cursuspakket:

     E-learning voor leerkrachten

     E-learning voor onderwijsassistenten

     E-learning voor pedagogisch medewerkers

     E-learning voor intern begeleiders

     E-learning voor schoolleiders

     E-learning voor onderwijsondersteunend personeel

     E-learning voor MR-leden

     Notendopcursussen

     Podcasts

     E-learning stichting leerKRACHT

     Leerblokken Edutrainers basispakket

 Pluspakket Edutrainers Digitale geletterdheid en didactiek: 

     Apps en tools, Flip je les, Google Workspace of Microsoft 365

     AVG-pakket

 E-learning kindermishandeling en sociale veiligheid:

     Alle cursussen van de Augeo Foundation voor het primair onderwijs

     Alle cursussen van de Augeo Foundation voor de kinderopvang

 Academie op eigen domeinnaam

 Academie in eigen huisstijl (bibliotheekfunctie)

 Kennisplein (chat, profiel, collega’s)
 Scholingsplein (invoeren en beheren eigen scholingsbijeenkomsten)

 Catalogus Lerarenacademie of in de eigen huisstijl

 Managementdashboard

 Functionaliteit om zelf e-learning te maken

 Training om zelf e-learning te maken

 Voucher per team voor workshop naar keuze

 Introductie- of updatetraining inclusief evaluatie

 Begeleiding door adviseur Leren & Ontwikkelen

 Nieuwsbrieven (6 tot 8 per jaar via mail)

Alles-in-eenmaatwerk
“Er zijn geen verborgen kosten. In het tarief van een abonnement is alle service, hosting en support 

inbegrepen. Dus ook ons managementdashboard, een jaarlijkse introductie- of updatetraining voor 

je team, een catalogus voor elke medewerker en een eigen nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Neem dan 

contact met me op. Dan maken we een afspraak en kom ik graag langs om jullie wensen en de 

mogelijkheden voor maatwerk te bespreken.”

Karla Okken, adviseur Leren & Ontwikkelen 

E-mail: karla@e-learningwizard.nl  |  Telefoon 06 – 19 63 18 32

Leg een stevig fundament onder de 

lerende organisatie met ons Ontwikkelhuis.

Lees het artikel van Karla 

Okken over het Ontwikkelhuis 

in onze Kennisbank.

Een complete academie, 

inclusief álle e-learning, 

is met onze voordelige 

Strippenkaart al mogelijk 

vanaf 99 euro p.p./jaar!

Klaas Bellinga, directeur E-learning Wizard

klaas@e-learningwizard.nl | 06 - 51 50 33 07

Stuur je schoolplan in voor advies over 
passende e-learning bij de ontwikkeldoelen.



De 10 van E-learning Wizard

De Lerarenacademie is een totaalconcept om met nascholing te werken aan duurzaam beter 

onderwijs en een lerende organisatie. Kies voor compleet met een eigen academie:

1. COMPLEET: Het grootste aanbod e-learningcursussen voor basisscholen en IKC’s.

2. B(L)IJ IN JE VAK: Focus op de essentie van je beroep met specifieke e-learning voor jouw vak.
3. KIES WAT BIJ JOU PAST: Individueel leren of met het team in jullie eigen academie.

4. DEEL JE KENNIS: Vind je collega’s op het Kennisplein en deel kennis en ervaringen.

5. AL JE PROFESSIONALISERING OP ÉÉN PLEK: Meld je aan voor de eigen scholingsbijeenkomsten  

 op het Scholingsplein.

6. OVERZICHT: Al je scholing en certificaten handig bij elkaar in je persoonlijke dossier.
7. STUURINFORMATIE: Voor de schoolleiding – Volg de ontwikkeling in het managementdashboard.

8. ALTIJD BIJ: Elke maand nieuwe cursussen en zoeken op onderwerp in cursussen       

 (bibliotheekfunctie).

9. SAMEN LEREN: Naar een lerende organisatie voor duurzaam beter onderwijs.

10. WE DOEN HET SAMEN: Begeleiding & coaching op maat.

Probeer het zelf!
Neem contact met ons op en probeer het zelf. We maken graag geheel vrijblijvend een afspraak om 

jullie wensen en de mogelijkheden te bespreken. Natuurlijk krijg je van ons dan toegang tot onze Test 

Academie om zelf – met een aantal collega’s – alle mogelijkheden te proberen. 

Meer informatie?
Neem contact op met onze Adviseur Klantacademies Joost Loeve 

of een van onze andere collega’s.

Telefoon:  06 – 81 98 58 09

E-mail:  joost@e-learningwizard.nl 

Helpdesk
Ook onze collega’s van de helpdesk helpen je graag!

Telefoon:  0596 – 85 54 51

E-mail: info@e-learningwizard.nl

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

www.e-learningwizard.nl

Lerarenacademie
Blij in je vak!


