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Veel scholen voor primair onderwijs werken handelings- 
gericht. In de praktijk zien we leraren dikwijls worstelen om 
tegemoet te komen aan de veelheid van ondersteunings- 
vragen.  Met deze training doe je als leraar kennis en  
vaardigheden op om ondersteuning echt handen en voeten  
te geven in je klassenpraktijk.

Handelingsgericht werken, differentiatie…. Het klinkt  
allemaal prachtig. Maar hoe doe je dit nu echt? Hoe kan je 
hier handen en voeten aangeven in de praktijk. Je werkt je 
een slag in de rondte en toch ga je vaak naar huis met het 
gevoel dat je tekort bent geschoten en niet al je leerlingen 
optimaal hebt kunnen bedien. Herken je dat? Dan is deze 
training iets voor jou!

In deze training passeren onderwerpen en thema’s uit onze 
post HBO opleiding ‘excellente leraar’. Geen cursus groeps- 
plannen invullen of andere administratie. In de kern leer je je 
leerlingen zelf eigenaarschap te nemen in hun ondersteuning.  
Dit doen we door goed te snappen wat er omgaat in die  
koppies (breinleren) en sterk in te zetten op pedagogiek, 
relatie en interactie!

Schrijf je in voor de hele training of één van de modules via 
onze website. Wil je de trainingen bij jou op locatie, neem dan 
contact op voor onze incompany mogelijkheiden.  

Excellente Leerkracht

De opzet 
De training bestaat uit drie lesdagen.  
De modules zijn ook los te volgen. 
 
Module 1
Eigenaarschap in ondersteunings- 
behoeften
Het klassenmanagement staat vaak 
onder druk bij een veelheid aan ver-
schillende ondersteuningsbehoeften. 
Leer over executieve functies en het 
versterken van procesvaardigheden  
bij leerlingen. 

Module 2
Breinleren
Als je snapt hoe hersenen werken, leer 
je makkelijker. Je leert hoe dat werkt 
bij leerlingen. Je leert over passende  
instructies en verwerking voor het 
actief verwerken van leerstof.

Module 3
Relatie & interactie
Het gaat in deze module om de leraar 
in de rol van coach. Je leert hoe je met 
jouw interactie het leren en ontwikkel-
en van de leerling kan stimuleren en 
versterken.
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