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>	Leren van twee absolute topcoaches
>	Inzichten in welke vaardigheden gevraagd
worden van jouw leerlingen in de toekomst
>	Je krijgt tips en trucs om vanuit coaching
tot betere leerlingenprestaties te komen.

Robin
van Galen
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Drummen
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10 november 2020
Overal om je heen hoor je geluiden dat de rol van de leraar in de toekomst gaat veranderen.
Het is een fabel dat leerkrachten vandaag de dag alleen rechtlijnig kennis overdragen door
te zenden, zenden, zenden. Dat is allang niet meer. Maar toch gaat de rol van de leraar wel
veranderen. Er zal steeds meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de l eerling als
eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling en wordt daarbij b
 egeleid door jou. Dat vraagt
meer om coaching dan om onderwijzen.
In één middag krijg je van twee top ‘coaches’ de nieuwste inzichten én tips en trucs om
jezelf te ontwikkelen tot ‘onderwijscoach’. Zo ben jij toekomstbestendig voor de komende
schooljaren.

“Ik vond de wijze
waarop Robin van Galen
zijn ervaringen als coach in de
sport verbond met en vertaalde
naar de rol van coach in het
onderwijs zeer motiverend
en inspirerend.”
deelnemer

Robin van Galen
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> Coach Olympisch waterpoloteam
> Voormalig docent economie
> Professioneel spreker op het thema coaching
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PROGRAMMA 10 NOVEMBER 2020
15.00 - 15.30 uur - Toegang digitale leeromgeving
15.30 - 16.30 uur - Robin van Galen

VAN GOED NAAR GOUD!

>	Transformatie van leraar naar leercoach
>	‘Leiding geven’ aan +/- 30 ‘individuen’
>	Klaar zijn voor de toekomst
>	De leraar 2.0

16.30 - 16.45 uur - Pauze
16.45 - 17.45 uur - Sjef Drummen

GEHEEL ANDERE LEERBENADERING

>	Onderwijs beter laten aansluiten op maatschappelijke behoefte
>	Denkproces voor een geheel andere benadering van leren
>	Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk,
geen zittenblijvers, geen schoolboeken
>	De ideale leeromgeving

“Zijn onderwijsvisie en manier van
omdenken is
een enorme
inspiratiebron!”
deelnemer

WAT NEEM JE MEE?
>	Inzicht in de transformatie van leraar naar ‘onderwijscoach’
>	Je leert welke manier van toekomstgericht lesgeven wordt
gevraagd en hoe je je daarop kunt voorbereiden
>	Inzichten in welke vaardigheden gevraagd worden van jouw
leerlingen in de toekomst
>	Je krijgt tips en trucs om vanuit coaching tot betere
leerlingenprestaties te komen

Leren
coachen
10 november
2020
Van € 199,-

€ 49,-

(vrijgesteld van btw)

Sjef Drummen

1

> Schoolleider ‘meest innovatie school van Nederland’
> Out of the ‘onderwijs’box denker
> Onderwijsvernieuwer

Digitaal bij
jou thuis of
op school
Voor meer informatie of direct inschrijven:

www.lerarenvannu.nl
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LEREN COACHEN:
VAN LERAAR NAAR LEERCOACH
10 november 2020

CONTACT
Kijk voor meer informatie of om direct in te schrijven op

www.lerarenvannu.nl
Heb je vragen of opmerkingen?

Van € 199,-

€ 49,-

(vrijgesteld van btw)

info@lerarenvannu.nl
030-30 35 099

Geschikt voor

PO, VO,
MBO

GEBRUIK JOUW PERSOONLIJKE BUDGET
Zet jouw persoonlijke professionaliseringsbudget in!
PO: € 500,-*
* zie

VO: € 600,-*

detailinformatie hierover in de cao PO en cao VO.
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