Training Passend onderwijs
Wat leuk dat je meer wilt weten over de training! Je kunt hier meer lezen over:
1. De meerwaarde van de training
2. Voor welke doelgroep de training is ontwikkeld
3. Investering en resultaat
4. Wat levert het op
5. De inhoud van de bijeenkomsten.
1. Deze training is echt iets voor jou en/of je team wanneer je:
- Wilt weten wat passend onderwijs is voor jou als leerkracht
- Vaardigheden wilt ontwikkelen in het omgaan met alle verschillen in de groep
- Het beste uit je leerling wilt halen
- De onderwijsbehoeften van kinderen in kaart wilt brengen
- Je onderwijs wilt aanpassen zodat het recht doet aan wat de leerling nodig heeft
- Preventief wilt handelen binnen de klas en de school
2. Voor wie:
- Leerkrachten
- Ondersteunend personeel
- Intern begeleiders
- Schoolteams
- Buitenschoolse opvang en/of clubs
3. Investeringsoverzicht en resultaat
uitvoering
3x2 uur

Zelfstudie/huiswerk kosten
4 uur
€295,-*

register
9jTXmsbyjT

resultaat
certificaat

* Per persoon bij een open training met minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.
Deze training wordt ook incompany aangeboden. In overleg passen we de training aan op de
wensen en behoeften van de organisatie. Het tarief wordt dan per traject berekend.
De training 'Passend onderwijs' is gevalideerd door het Registerleraar. Je kunt de cursus met
10 registeruren toevoegen aan je register. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

4. Wat levert het op:
Na de training:
- Weet je wat passend voor jou als leerkracht betekent
- Ken je de belangrijkste kenmerken van de kinderen en de diversiteit binnen
jouw groep.
- Weet jij hoe je in kunt spelen op de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen,
- Weet jij hoe jij met jouw leerkrachtgedrag aan kan sluiten bij de leerling
- Heb je een effectief systeem bedacht van regels en routines voor de groep en de individuele
leerling.

5. Inhoud van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1
- Verschil in gedrag en niveau van kinderen
- Jouw handelen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften
- Een positieve grondhouding en mindset
- Een veilige plek voor ieder kind in jouw groep
Bijeenkomst 2
- Gedrag analyseren en leren begrijpen
- Preventief handelen binnen de klas en de school
- Invloed uitoefenen op negatief gedrag
- Werken aan talent
- Intervisie
Bijeenkomst 3
- Een passend aanbod creëren
- Differentiatie in instructie, werkvormen en begeleiding
- Intervisie

