OPLEIDING EXCELLENTE
LEERKRACHT PO

De basis van succes
De leerkracht is cruciaal voor de leerprestaties en het plezier van
leerlingen. Investeren in uw professionele ontwikkeling heeft dan
ook direct een positief effect op de ontwikkeling van uw leerlingen.
Maar wat heeft u nodig om de talenten van kinderen maximaal
te benutten? In de basis zijn dat de kerncompetenties, zoals de
interpersoonlijke, organisatorische, pedagogische en didactische
vaardigheden. De opleiding van de Inschool Academie, Irisz en NTOEffekt brengt leerkrachten een stap verder. Leerkrachten versterken
en verdiepen hun competenties. Welke invloed heeft het handelen
van de leerkracht op het welbevinden van het kind? Hoe zorgt goed
klassenmanagement voor opbrengstgerichte resultaten? Wat kan
een excellente leerkracht betekenen voor de rest van de school?
Deze vraagstukken en meer komen aan bod in de opleiding tot
Excellente leerkracht primair onderwijs (PO).

“Prestaties van leerlingen nemen toe als leerkrachten
de ruimte krijgen om hun kwaliteiten te ontwikkelen
en die van hun collega’s te bevorderen”

Inschool Academie, Irisz en NTO-Effekt
De opleiding tot Excellente leerkracht maakt onderdeel uit van de Inschool
Academie en wordt uitgevoerd met onderwijsadviesgroep Irisz en NTOEffekt. Vanuit deze samenwerking is de certificering van de tweejarige
opleiding tot Excellente leerkracht PO in gang gezet. Deelnemers krijgen,
na een succesvolle afronding van alle modules, een landelijk erkend PostHBO diploma. De opleidingen worden zowel incompany als individueel
aangeboden.
Opleidingsconcept
De opleiding tot Excellente leerkracht is praktijkgericht en op maat.
Wat u leert, is direct toepasbaar in uw werksituatie. Centraal staat
de vraag: Hoe kunnen excellente leerkrachten een bijdrage leveren
aan de innovatie en de ontwikkelingen binnen de school? Tijdens de
opleiding wordt u aangesproken op zelfsturing en zelfontwikkeling,
maar ook op samenwerkend en oplossingsgericht leren. De gevarieerde
modulebijeenkomsten sluiten aan bij uw situatie en de opdrachten zijn
direct in de praktijk toepasbaar. Kortom: resultaatgericht, praktijkgericht
en efficiënt.

“Investeren in jezelf betekent investeren
in je leerlingen”
Programma
De tweejarige opleiding start met een uitgebreid assessment en bestaat
vervolgens uit zeven modules. De totale studielast van de opleiding komt
neer op 420 studiebelastinguren. Dit staat gelijk aan 15 ECTS (European
Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de praktijk lichter
ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen
werkzaamheden.
Voor wie is de opleiding geschikt?
De opleiding is bedoeld voor ambitieuze leerkrachten die zich in hun
functie als leerkracht verder willen professionaliseren. Zij zijn in het bezit
van een diploma leerkracht basisonderwijs en werken minimaal drie
dagen per week op één school. Zo kunnen de opdrachten direct in de eigen
praktijk worden toegepast.
Diploma
Iedere module wordt afgesloten met een opdracht waarbij gebruikt wordt
gemaakt van verschillende werkvormen. Gedurende de opleiding vullen
leerkrachten het persoonlijk portfolio in. Dat maakt onderdeel uit van de
eindbeoordeling. Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvangt de

Het volgen van de opleiding biedt u:
- Een directe verbetering van de lesvaardigheden, doordat u door ervaren en
gediplomeerde veldexperts leert reflecteren op uw eigen handelen
- Kennis over de attitude, vaardigheden en rollen van de excellente leerkracht
- Pedagogische en didactische aspecten voor een goede onderwijsondersteuning
- Theorie over het leervermogen van kinderen in relatie tot het handelen van
leerkrachten
- Actuele kennis over passend onderwijs
- Overdrachtsvaardigheden, zoals effectieve instructie en goed
klassenmanagement vanuit handelingsgericht denken en werken
- Communicatievaardigheden op alle niveaus (kind, ouders, team en directie)
- Coachende vaardigheden
- Inzicht en instrumenten om veranderingsprocessen op gang te krijgen en te
houden
- Doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen
- Werken vanuit het principe van duurzaam leren, afgestemd op de veranderende
toekomst waarin kinderen leren en leven

leerkracht, bij accreditatie, het diploma Excellente
leerkracht (15 ECTS) vanuit de Stichting Post HBO.
U wordt opgenomen in het landelijk register. Vanuit
de Inschool Academie, Irisz en NTO-Effekt ontvangt
u een instituutsdiploma met een specificatie van de
inhoud van de opleiding.

Praktische en inhoudelijke informatie
Is dit de juiste opleiding voor u of voor uw collega’s?
Kijk dan op de website voor meer informatie. Hierop
staat het aanmeldingsformulier, de voorlopige
planning, de modules, de uitvoeringslocaties en
een kostenoverzicht. Medewerkers van de Inschool
Academie, Irisz en NTO-Effekt helpen u natuurlijk
ook graag. Neem hiervoor contact op met een van
de aanbieders. De contactinformatie vindt u op de
achterzijde.

TITEL BROCHURE KOMT
HIER TE STAAN

postadres
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam

bezoekadres
Maasdijk 137
2676 AD Maasdijk

bezoekadres
Maarweg 19
6447 BL Merkelbeek

bezoekadres
Postjesweg 175
1062 JN Amsterdam

T: 0174 - 44 13 33
F: 0174 - 44 13 39
info@nto-effekt.nl
www.nto-effekt.nl

T: +316 - 10 14 96 16
info@irisz.me
www.irisz.me

T: 020 - 346 06 61
opleidingen@inschoolacademie.nl
www.inschoolacademie.nl
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