
Pedagogische & didactische vaardigheden
Actief betrokken leerlingen
Vernieuwd! Afstemming in de les
Alle leerlingen betrekken in de les
Complimenten geven en corrigeren
Vernieuwd! Doelmatig samenwerken bevorderen
Vernieuwd! 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
Nieuw! Planmatige zorg
Respectvol gedrag en taalgebruik
Respectvolle omgang van de leerlingen met elkaar
Strategieën voor denken en leren
Vernieuwd! Structuur bieden in het onderwijs- en leerproces
Uitleg en opdrachten controleren
Variatie in werkvormen

21e-eeuwse vaardigheden
Deel 1: Samenwerken en coöperatief leren
Deel 2: Creativiteit
Deel 3: Probleemoplossend vermogen en kritisch denken
Deel 4: ICT en Mediawijsheid

Verdieping
AD(H)D in de klas
Nieuw! Bevorderen van leesmotivatie en leesplezier
De mindsettheorie van Carol Dweck
Nieuw! De zelfsturende leerling
Vernieuwd! Directe instructie bij kleuters
Dyscalculie
Dyslexie
Nieuw! Executieve functies
Filosoferen met kinderen
Kind en rouw
Nieuw! Lesontwerp - De 4 sleutels voor een effectieve les
Vernieuwd! Mediawijzer met social media tools
Mindfulness in de klas
Omgaan met hoogbegaafdheid
Vernieuwd! Passend onderwijs: omgaan met verschillen
Preventieve logopedie
Vorderingen van de leerlingen systematisch volgen en analyseren

Professionele ontwikkeling
De leerkracht handelt professioneel
De leerkracht in ontwikkeling
Persoonlijke effectiviteit voor leerkrachten

Binnenkort verwacht
Afstemming in de les (deel 2)

Autisme in de klas
Communiceren met ouders
Cruciale gespreksvoering
Datagestuurd werken
De vitale medewerker

Gepersonaliseerd leren en 
inzet ICT in de klas

Groepsplanloos werken

Nu nog meer lesvideo's!
De vernieuwde cursussen over 
pedagogische en didactische 

vaardigheden bevatten nu nog 
meer video's van échte lessen 

uit zowel de onderbouw 
als de bovenbouw.

E-learning voor leerkrachten E-learning voor intern begeleiders

E-learning voor schoolleiders

Cursusaanbod voor het hele team

Cursusaanbod Augeo Foundation*

Professionele ontwikkeling
De schoolleider kan oplossingsgericht werken
De schoolleider kan spreken in het openbaar
De schoolleider professionaliseert
De schoolleider regisseert de eigen ontwikkeling

Beleid
Nieuw! 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

NU AL KEUZE UIT MEER DAN 100 CURSUSSEN!

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

Binnenkort verwacht
Flitsbezoeken

BEKIJK ONS CURSUSAANBOD!

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

Systeembeheer
De intern begeleider doet aan systeembeheer
De intern begeleider zorgt voor duidelijke en 

volledige documentatie
De intern begeleider zorgt voor een 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

Analyse en verdieping
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

Kijk voor meer informatie op www.lerarenacademie.nl

of vraag onze catalogus aan.
E-mail: info@e-learningwizard.nl | Telefoon: 06 - 58 71 36 18

Professionele ontwikkeling
Effectief vergaderen
Marketing: het marketing- en communicatieplan
Vernieuwd! Mediawijzer met social media tools
Privacy en de AVG
Werken in een PLG (Professionele Leergemeenschap)

Communiceren over geweld
Cyberpesten
Grensoverschrijdend gedrag door een collega
Huwelijksdwang W2019
Implementeren van de meldcode W2019
Kindcheck W2019

Kinderen veilig (chauffeurs leerlingenvervoer)
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten
Steun bieden aan vluchtelingenkinderen
Trauma-sensitief lesgeven
Werken met een meldcode (leerkrachten & ib’ers)

ICT
Basiscursus Excel voor beginners
Basiscursus PowerPoint voor beginners
Basiscursus Word voor beginners
Basiscursus website bouwen met Wordpress

In ontwikkeling
Cursussen voor onderwijs-
assistenten en MR-leden.

* Met een jaarabonnement heb je ook gratis toegang tot het cursusaanbod van de Augeo Foundation.


