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Samen leren innoveren!

Beroepsbeelden1

Nascholing en voortgezette professionalisering
primair onderwijs

Het beroep van leerkracht is prachtig, belangrijk,
maar ook complex. Leerkrachten kunnen zich in hun
beroep blijven vernieuwen en ontwikkelen. Om die
ontwikkelingsmogelijkheden goed zichtbaar te maken bieden
we graag een inspirerend en uitdagend ontwikkelperspectief.
Een beroepsbeeld waarin ontwikkelingsmogelijkheden
zichtbaar worden.

Samen leren innoveren. Met dit motto biedt het ECNO
een kleurrijk palet aan professionaliseringsmogelijkheden
in het primair onderwijs. De laatste jaren doen wij dit met
Stenden Professionals. In deze brochure stellen we de vele
ontwikkelmogelijkheden aan je voor.
Wellicht heb je al een uitgesproken idee over een bepaalde
opleiding die je wilt volgen. Of misschien wil je je eerst
oriënteren op wat er zoal mogelijk is om je verder te
bekwamen of een nieuwe weg in te slaan in je loopbaan.
De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd en zeker niet in één
brochure samen te vatten. Bezoek daarom ook eens onze
website: www.ecno.nl.
Natuurlijk kun je altijd rechtstreeks contact met ons
opnemen om je vragen en wensen te bespreken. Naast het
geven van individuele adviezen, praten we ook graag met
teams en directies om de nascholingsactiviteiten nauw te
laten aansluiten bij het personeels- en professionaliseringsbeleid van de school. Want persoonlijke ontwikkeling en
schoolontwikkeling gaan bij het ECNO hand in hand.
Namens alle trainers en adviseurs wens ik je veel succes
met het kiezen van een leerzaam traject!
Met een vriendelijke groet,
Alexander van der Weide
ECNO - NHL Stenden Hogeschool
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naar andere domeinen. Daarmee ontstaat een waaier aan
ontwikkelingsmogelijkheden.
NHL Stenden Hogeschool biedt een ruime keuze aan
opleidingsmogelijkheden voor leerkrachten in die werkzaam
willen zijn in het primair onderwijs. Van starter tot meester;
wij bieden een doorgaande lijn van opleiden en voortgezette
professionalisering.
Het portfolio van het ECNO bestaat voor het primair onderwijs
uit aanbod in alle domeinen. Altijd betreft het voortgezette
professionalisering voor starters en ervaren leerkrachten.

Welkom bij het ECNO

Ontwikkeling van loopbaan- en carrièrepaden
in het onderwijs

Het ECNO werkt ruim 25 jaar aan samen leren om onze
onderwijsprofessionals op te leiden tot wendbare en
toekomstgerichte leerkrachten, leraren en docenten.
Daarbij focussen we op het leren innoveren van en met
de onderwijssector, zodat onze toekomstige leraren werk
vinden in toekomstbestendige onderwijsorganisaties.
Hierdoor brengen we het geheel van opgedane ervaring en
leerontwikkeling weer terug in de opleiding (Pabo, 2e graads
lerarenopleidingen en voortgezette professionalisering ECNO),
waardoor we een kringloop van vernieuwing realiseren en met
alle betrokkenen samen leren innoveren!

Primaire processen

In deze brochure vind je een beknopte beschrijving van onze
post-hbo-opleidingen voor het primair onderwijs. Je ontdekt
de essentie van de opleiding, hoe lang de opleiding duurt en
wat de opleidingslocatie is.
Opnieuw studeren kost geld. Weet je dat er een
Tegemoetkoming Leraren is? Verderop in deze brochure
vertellen we je er meer over.
Uitgebreide informatie over de opleidingen, de docenten,
de lesstof, de lesdata, enz. kun je vinden op
www.ecno.nl/opleidingsoverzicht.

Het
leren van
leerlingen

Beleid en organiseren
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Een leerkracht is in elk geval bekwaam en actief in het
eerste domein, maar kan dat combineren met de drie
andere domeinen. In elk van deze domeinen kunnen leraren
zich ontwikkelen en verdiepen: van in opleiding, naar
startend, naar ervaren, naar meesterschap. Tegelijk kunnen
leerkrachten gedurende hun loopbaan zich verbreden

Ontwikkelen van onderwijs

Overzicht alle opleidingen

In de kern schetsen we een beroepsbeeld waarin we vier
domeinen onderscheiden:
1. Het ondersteunen van het leren van leerlingen.
2. Het ontwikkelen van onderwijs.
3. Het organiseren van onderwijs.
4. Het ondersteunen van het leren van collega’s.

Ondersteunen van collega’s

Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei
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van leraren in het onderwijs
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Onze post-hbo-opleidingen

Cultuurbegeleider

Taalcoördinator

Intern Begeleider

Werk je in het basisonderwijs en wil je een voortrekkers- en
begeleidende rol vervullen bij het taalonderwijs op jouw
school? De post-hbo-opleiding voor Taalcoördinator leidt je
op tot specialist taalonderwijs.

Er komt veel bij kijken om intern begeleider te zijn: de
zorgplicht, de LB-functie, passend onderwijs, samenwerken
met jeugdzorgpartners en de vraag naar expertise door
ouders en collega’s. Tijdens de post-hbo- opleiding Intern
Begeleider ontwikkel je competenties om coach, begeleider
en vraagbaak voor je collega’s te zijn of adviseur voor de
directie. Je doet ervaring en deskundigheid op in effectief
zorgbeleid die getoetst is in de praktijk. We bieden je veel
praktijkvoorbeelden direct te gebruiken modellen en een
duidelijke, overzichtelijke zorgstructuur. Wat je vandaag leert,
kun je morgen toepassen in de praktijk!

Wat kun je na de opleiding Taalcoördinator?
Als taalcoördinator ondersteun je het team van je school bij
het geven van goed taalonderwijs, waardoor je de kansen
van kinderen vergroot. Interactief taalonderwijs is daarbij
het uitgangspunt voor de mondelinge taalontwikkeling,
de (beginnende) geletterdheid (waaronder lezen), het
taalbewustzijn en de woordenschatontwikkeling.
Studieduur		 2 jaar
Start 				 8 oktober 2018
Locatie			Groningen, bij voldoende aanmeldingen
start de opleiding ook in Leeuwarden

Studieduur		 1 jaar
Start 				 24 september 2018
Locatie			Groningen
Kosten			€ 2.995,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Kosten			€ 2.100,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

Wil je meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van
cultuuronderwijs om bijvoorbeeld een leerlijn te ontwikkelen
voor jouw school? Wil je collega’s op school begeleiden om
ook goed cultuuronderwijs te geven? Tijdens de post-hboopleiding Cultuurbegeleider verwerf je de competenties
die daarvoor nodig zijn.
Wat kun je na de opleiding Cultuurbegeleider?
Na het doorlopen van de opleiding kun je als cultuurbegeleider aantoonbaar in aanmerking komen voor een
LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met
taakverzwarende elementen.
Studieduur		 1,5 jaar		
Start 				 najaar 2018
Locatie			Meppel
Kosten			€ 2.450,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Jonge Kind specialist
Met de post-hbo-opleiding Jonge kind specialist ben je in
staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge
kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet
dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van
het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet de ontwikkeling
van het jonge kind te observeren en te registreren in het
leerlingvolgsysteem van jouw school. Door het opzetten
van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team
kennisoverdracht kunt realiseren.
Studieduur		 1 jaar
Start 				 19 september 2018
Locatie			Groningen of Leeuwarden
Kosten			€ 2.295,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Gedragsspecialist
Rekencoördinator
Breng het reken-wiskundeonderwijs op jouw school op
een hoger niveau
Een rekencoördinator specialiseert zich in het vormgeven van
interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de
eigen school. De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een
gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten uit
de basisschool te scholen voor de taak van rekencoördinator
in de eigen school of op bovenschools niveau.
Wat kun je na de opleiding Rekencoördinator?
Na de opleiding kun je als rekencoördinator een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs
op jouw school.
Studieduur		 1 of 1,5 jaar		
Start 				20 september 2018 (Groningen) en
25 september 2018 (Leeuwarden)
Locatie			 Groningen (1 jaar) - Leeuwarden (1,5 jaar)
Kosten			€ 2.195,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt

Leraar Nederlands voor
anderstalige leerlingen (NT2)
Het vak ‘taal’ neemt op de basisschool een groot deel van
het leerrooster in beslag. Om deel te nemen aan deze lessen
moeten de anderstalige kinderen eigenlijk al Nederlands
beheersen willen zij optimaal kunnen profiteren van de
lessen op school en zich verder kunnen ontwikkelen. De
aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan
anderstaligen is daarom de laatste jaren sterk toegenomen,
evenals de behoefte aan NT2-specialisten. De post-hboopleiding Leraar Nederlands voor anderstalige leerlingen
(NT2) voorziet in deze behoefte.
Voor wie is de opleiding bedoeld?
De opleiding is geschikt voor leraren in het primair onderwijs,
leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en
leraren in eerste opvanglocaties (asielzoekersscholen en
internationale schakelklassen).
Studieduur		 1 jaar		
Start 				najaar 2018
Locatie			 Assen - Groningen - Leeuwarden
Kosten			€ 2.995,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Als gedragsspecialist heb je zicht op en houd je rekening
met de eigen stijl van je leerlingen. Je realiseert op een
verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch
klimaat voor alle leerlingen. Tijdens de tweejarige post-hbobasisopleiding Gedragsspecialist verwerf je de competenties
die je daarvoor nodig hebt.
Wat kun je na de post-hbo-basisopleiding Gedragsspecialist?
Na de opleiding ben je in staat om een onderbouwde visie
te geven op omgaan met gedrag en deze te koppelen aan
de visie van de school. Je hebt geleerd om te werken met
een groepsplan voor gedrag en maakt gebruik van de drie
verschillende preventieniveaus. Daarnaast ben je in staat om
collega’s individueel, maar ook als team te begeleiden naar
een doelgerichtere manier van werken met betrekking tot
het gedrag van leerlingen.
Studieduur		 2 jaar 		
Start 				 26 september 2018
Locatie			Meppel - Groningen
Kosten			€ 2.195,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

ingeschreven in het Abituriëntenregister.
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Beeldbegeleiding

Specialist Wetenschap en Technologie

Het werken met beeldmateriaal in het onderwijs blijkt al
gedurende lange tijd één van de meest effectieve vormen
van begeleiding van de leerkracht. Met name het begeleiden
vanuit kwaliteit en mogelijkheden van de leerkracht draagt
bij aan de ontwikkeling.

De post-hbo-opleiding Specialist Wetenschap en Technologie
is erop gericht een ‘kartrekker wetenschap en techniek’ op te
leiden om een brede schoolontwikkeling te waarborgen. Uit
onderzoek, maar ook uit praktijkervaringen, is gebleken dat
dit een belangrijke voorwaarde is voor borging, continuïteit
en vernieuwing van het wetenschap- en techniekonderwijs
binnen de school.

Wat kun je na de training Beeldbegeleiding?
In de training maak je kennis met de beginselen van
beeldbegeleiding, waarbij jouw eigen beeldmateriaal
centraal staat. Je leert de beelden te analyseren, keuzes te
maken en samen met de docent een begeleidingstraject
op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Daarbij gebruik
je korte beeldopnames van de lessituatie en van de
begeleidingsgesprekken. Na de training ben je je bewust van
de kracht en effectiviteit van werken met beelden en kun je
zorgvuldig omgaan met beeldbegeleiding.

Vakspecialist Muziek
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te
verbeteren, werken scholen en culturele instellingen sinds
2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie
met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van
dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de
beweging waarbinnen publieke en private partijen zich
de komende jaren gezamenlijk inzetten voor structureel
muziekonderwijs op de basisschool. Een van de manieren om
dit te realiseren is de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek.
Wat kun je na de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek?
Na het behalen van de post-hbo-opleiding Vakspecialist
Muziek kun je als bevoegd leraar basisonderwijs binnen de
school aparte muziektaken vervullen. Je ruilt bijvoorbeeld
met collega’s van klas om muziekles te geven. Maar het kan
ook zijn dat je alleen wordt aangesteld om muzieklessen aan
verschillende groepen te geven of binnen een cluster op
verschillende scholen werkzaam te zijn als vakdocent muziek.
Tevens zijn er alumni van de opleiding die buiten het onderwijs
muzieklessen verzorgen.
Studieduur		 1 jaar 		
Start 				19 september 2018 (Meppel) en
21 september 2018 (Leeuwarden)
Locatie			Meppel - Leeuwarden
Kosten			€ 1.995,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Specialist Sportieve en Gezonde School
Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op
basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in
hun vel zitten, presteren namelijk ook beter. Wil jij een
sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van
gezondheid en bewegen? Dan is deze post-hbo-opleiding
Specialist Sportieve en Gezonde School wellicht iets voor jou!
Om een Sportieve en Gezonde School te worden, heb je als
school leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die
bewegen en gezondheid een prominente plaats geven in
hun basisschool.
Studieduur		 1 jaar
Start 				 najaar 2018
Locatie			Nog niet bekend
Kosten			Omdat de opleiding tijdens de pilotfase
in 2018-2019 grotendeels wordt bekostigd
vanuit subsidie, kun je in 2018-2019
(eenmalig) tegen een gereduceerd
bedrag van € 600,- deelnemen. Normaliter
bedragen de kosten voor deze post-hboopleiding circa € 2.250,-.

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt

Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt

ingeschreven in het Abituriëntenregister.

ingeschreven in het Abituriëntenregister.

6

Studieduur		 1 jaar
Start 				 najaar 2018
Locatie			Groningen of Leeuwarden
Kosten			€ 1.950,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur en apparatuur.

Wat kun je na de opleiding Specialist Wetenschap en
Technologie?
Na de opleiding ben jij die expert die op een effectieve
manier innovatie in het basisonderwijs kan doorvoeren.
Studieduur		 1 jaar
Start 				 najaar 2018
Locatie			Emmen
Kosten			€ 2.195,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Oriëntatie op educatief leiderschap
Ben je werkzaam in het primair onderwijs en ben je toe aan
een volgende stap of nieuwe uitdaging? Wil je meer weten
over educatief leiderschap? ECNO biedt je de mogelijkheid
om in vier dagdelen kennis te maken met verschillende
aspecten van leiderschap in het onderwijs. Deze kennismaking
kan je helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding op het
gebied van leiderschap.
In de oriëntatie krijg je zicht op diverse krachtenvelden die
spelen in het onderwijs en hoe jij als leidinggevende hierin
kunt opereren. Na afloop van de cursus:
> heb je een beeld van jezelf in relatie tot je visie, je doelen,
je drijfveren en je mogelijke leiderschapscompetenties;
> ben je op de hoogte van de belangrijkste principes van
teamontwikkeling;
> ben je op de hoogte van de belangrijkste aspecten van
schoolontwikkeling;
> heb je zicht op de eventuele vervolgstappen die je wilt
gaan zetten.

Schoolleider Basisbekwaam
Ben je werkzaam in het basisonderwijs en heb je de ambitie
om schoolleider te worden? Ben je teamleider of schoolleider?
Wil je op jouw manier goede kwalitatieve onderwijskundige
processen aansturen? Wil je dat kinderen en leerkrachten
volledig tot hun recht komen? Zoek je een opleiding die jou
hierbij ondersteunt, je verder helpt in jouw professionele
ontwikkeling en registratie in het Schoolleidersregister PO
mogelijk maakt? Dan biedt de opleiding tot Schoolleider
Basisbekwaam je goede startmogelijkheden.
Studieduur		 1 jaar
Start 				 5 september 2018
Locatie			Bakkeveen
Kosten			€ 5.700,- inclusief catering. Exclusief
literatuur en additionele testen.
Onze schoolleidersopleidingen werden in maart 2016 gevisiteerd. Onze

Studieduur		 4 bijeenkomsten
Start 				 4 oktober 2018 en 14 maart 2019
Locatie			Groningen
Kosten			€ 850,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

deelnemers kunnen zich registreren als Schoolleider in het Schoolleidersregister PO.
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Schoolleider Vakbekwaam

Leidinggeven aan IKC ontwikkeling

Heb je met goed gevolg de opleiding Schoolleider
Basisbekwaam afgerond of een vergelijkbare opleiding
gevolgd? Dan is de opleiding tot Schoolleider Vakbekwaam
iets voor jou. Aan de hand van een eigen onderzoek ga
je aan de slag met een kwaliteitsaspect in jouw school en
geef je leiding aan een verbetertraject ten behoeve van de
schoolontwikkeling.

Leergroep voor schoolleiders met ambitie!
Heb je als schoolleider de ambitie om je - samen met een
kinderopvangorganisatie - door te ontwikkelen naar een
Integraal Kind Centrum? Dan is de leergroep Leidinggeven aan
IKC ontwikkeling een mooie opstap. In vijf bijeenkomsten leer
je een gezamenlijke visie centraal te stellen en in samenhang
met diverse partners een ontwikkeltraject uit te denken en
uit te werken. De betekenis van het IKC voor het kind en de
medewerkers zet je centraal. Je vergelijkt ideeën met elkaar en
zet concrete stappen op weg naar je eigen IKC.

Wat kun je na de opleiding Schoolleider Vakbekwaam?
Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot professioneel onderzoek. Je
ontwikkelt een eigen visie op onderwijskundig leiderschap
en weet verschillende strategieën, concepten en theorieën
te benutten voor de schoolontwikkeling in je werkomgeving.
Je beheerst aantoonbaar de beroepscompetenties schoolleider PO op vormgevend niveau en je kunt je registeren in
het Schoolleidersregister PO als Registerdirecteur Onderwijs.

Studieduur		 5 bijeenkomsten
Start 				 30 oktober 2018
Locatie			Groningen
Kosten			€ 1.275,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.
Onze schoolleidersopleidingen werden in maart 2016 gevisiteerd. Onze

Studieduur		 1 jaar 		
Start 				18 en 19 september 2018 (tweedaagse)
Locatie			Bakkeveen
Kosten			€ 5.700,- inclusief catering. Exclusief
literatuur en additionele testen.
Onze schoolleidersopleidingen werden in maart 2016 gevisiteerd. Onze
deelnemers kunnen zich registreren als Schoolleider in het Schoolleidersregister PO.

deelnemers kunnen zich registreren als Schoolleider in het Schoolleidersregister PO.

Onze cursussen
Leesspecialist

Coach in het onderwijs

De leesspecialist heeft ook in Nederland zijn intrede gedaan
en heeft als taak dat elk kind leert lezen. Scholen kiezen vaak
voor het verbeteren van het leesonderwijs als basis van de
kwaliteitszorg. Tijdens de cursus Leesspecialist verwerf je de
vaardigheden om op jouw school het leesonderwijs verder te
verbeteren.

Ben je op zoek naar een stevige basis voor het uitbreiden van
je coachvaardigheden? Verschuift jouw rol als leraar/docent
steeds meer naar de rol van coach van leerlingen? Of begeleid
je startende of ervaren collega’s? Heb je veel ervaring in het
voeren van begeleidingsgesprekken en wil je jouw repertoire
uitbreiden? Dan is de opleiding Coach in het onderwijs jou op
het lijf geschreven.

Studieduur		 1 jaar / 5 bijeenkomsten
Start 				 12 september 2018
Locatie			Assen - Groningen
Kosten			 € 735,-

Spellingspecialist
Veel kinderen hebben moeite met spelling. Wat kun je daar
als leraar aan doen? Hoe verbeter je je spellingonderwijs en
daarmee je resultaten? Wat doe je met zwakke en goede
spellers? De cursus Spellingspecialist richt zich op het
verbeteren van spellingonderwijs en op de dagelijkse aanpak
van spellingproblemen. We leren je om te komen tot de meest
efficiënte aanpak voor jouw leerlingen.
Studieduur		 1 jaar / 5 bijeenkomsten
Start 				 19 september 2018
Locatie			Assen - Groningen
Kosten			 € 735,-

95% AVI E3

Of het nu gaat om het coachend begeleiden van leerlingen,
studenten of collega’s; de basis is vergelijkbaar.
De opleiding Coach in het onderwijs biedt naast het
verstevigen van deze basis een uitbreiding van jouw
bekwaamheid als coach. De opleiding is gericht op een
brede algemene basis als coach, waarin we je verschillende
methoden aanreiken. Je krijgt de mogelijkheid om deze brede
basis in te zetten voor je eigen doelgroep: leerlingen,collega’s
of anderen. Na deze opleiding is het mogelijk je verder te
verdiepen in een specifiekere richting.
De opleiding bestaat uit 10 contactdagen, waarin je
verschillende methoden en technieken krijgt aangereikt,
gekoppeld aan oefeningen in jouw eigen praktijk met jouw
beoogde doelgroep als coach/gecoachte.
Studieduur		 1 jaar / 10 bijeenkomsten		
Start 				 18 september 2018
Locatie			Groningen
Kosten			€ 3.000,- inclusief lesmateriaal, catering.
Exclusief literatuur.

Het ECNO zoekt maximaal 15 leerkrachten van groep 3 die
komend schooljaar voor dit leesdoel willen gaan. Doelgericht
begeleiden we je met jouw groep 3 op weg naar het leesdoel
AVI E3. Je vergroot je kennis ten aanzien van het aanvankelijk
lezen in groep 3. Daarnaast leest 95% van de kinderen in
groep 3 aan het eind van het schooljaar op het niveau E3.
Studieduur
Start 		
Locatie		
Kosten			
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1 jaar / 5 bijeenkomsten
26 september 2018
Assen - Groningen
€ 735,-
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Korte cursussen
>F
 ries lezen en spreken voor niet-Friestalige leerkrachten
in het basisonderwijs
> Foech Frysk foar it basisûnderwiis
> Frysk Foech Opfriskursus foar it basisûnderwiis
> Begrijpen met je handen
> Didactische coach
Meer info op www.ecno.nl.

Workshops/masterclasses
> 2
 1st Century Challenge - Kennismaking
> 21st Century Challenge – Unplugged
> 21st Century Challenge – Gamification
Meer info op www.ecno.nl.

Incompany
Building Learning Power
Hoe bereid je een jonge generatie voor om te leven in een
snel veranderende maatschappij? Hoe haal je het beste uit
je leerlingen en verhoog je de resultaten van je school als
geheel? Building Learning Power biedt hiervoor een antwoord
dat gebaseerd is op onderzoek in de praktijk.
Building Learning Power (BLP) ontwikkelt het lerend vermogen
bij leerlingen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat
het creëren van een leercultuur in de groep en in de school in
het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch
gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te
lossen.

Een incompany opleiding of cursus
aanvragen
Alle opleidingen en cursussen in deze brochure worden
ook incompany aangeboden.
Je kunt als school, samenwerkingsverband van scholen
of schoolbestuur het initiatief nemen om een eigen
opleidingstraject te organiseren. Belangrijkste voordeel is
dat we de inhoud van het traject in nauw overleg met jouw
organisatie in alle aspecten afstemmen op de leerdoelen
en verwachtingen van jouw medewerkers. Wij kunnen dit
eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen
school. Voor een incompany opleidingstraject brengen we
een offerte uit.
Wil je meer weten over de mogelijkheden of ben je
geïnteresseerd in een incompany opleidingstraject en wil
je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Bel of mail dan met het ECNO-secretariaat: 058 251 2900
of stuur je vraag naar ecno@nhl.nl.

Tegemoetkomingen
Opnieuw studeren kost geld. Weet je dat er een
Tegemoetkoming Leraren is? Daarnaast zijn er nog meer
financiële regelingen waarvoor jij mogelijk in aanmerking
komt. Kijk voor meer informatie over tegemoetkomingen
op www.duo.nl/particulier/leraar.

Meteen inschrijven?
Ga naar www.ecno.nl/inschrijfformulier.

De uitgangspunten en fundamenten van BLP passen
naadloos bij de kernwaarden nieuwsgierig, inspirerend
en resultaatgericht. Vanuit co-creatie gaan onze trainers/
adviseurs graag met je in gesprek en ontwerpen we samen
een route die bij jouw school past. Zo maken we optimaal
gebruik van jouw kennis van de specifieke school en onze
vaardigheid om het lerend vermogen van scholen een impuls
te geven.
Dertig scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben
reeds kennisgemaakt met Building Learning Power.
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Contact
Het ECNO heeft een locatie in
Groningen en Assen. Daarnaast
verzorgt het ECNO opleidingen en
trainingen op andere locaties, onder
andere in Leeuwarden, Meppel en
Bakkeveen.

Contactgegevens
ECNO
Eemsgolaan 17
9727 DW Groningen
Zeemanstraat 1
9406 BZ Assen
058 251 2900
ecno@nhl.nl

Postadres
Postbus 804
9700 AV Groningen
Volg ons op Facebook;
ecno.nhl

