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De Heutink Academie biedt u een academie met een rijk aanbod aan gevalideerde e-modules. 

Deze modules bevatten digitaal lesmateriaal dat u overal en altijd kunt benaderen met behulp 

van uw computer, tablet of smartphone. 

Belangrijk bij e-learning is dat er wordt ingespeeld op individuele behoeften en vragen.  

Iedereen binnen het onderwijs heeft een andere achtergrond en interesse. Hier speelt  

de Heutink Academie op in door het bieden van een divers aanbod. Er zijn 4 verschillende  

manieren om e-learning binnen uw organisatie in te zetten:

 

Deze 4 soorten e-learning leveren een bijdrage aan de professionalisering van de leerkracht  

als individu, professional en als onderdeel van een team. 

Permanente educatie biedt de mogelijkheid om iedereen zelf te laten bepalen  

wat, wanneer, hoe en waar er geleerd wordt. Bovendien bespaart het (reis)tijd  

en is het gemiddeld 60-80% goedkoper dan een vergelijkbare klassikale  

training. E-learning voor het Primair Onderwijs is ingedeeld in studie- 

belastingsuren (SBU) en iedere e-module biedt kennisoverdracht (inclusief  

een kennistoets) en daarnaast opdrachten voor de transfer van kennis naar  

vaardigheden. Professionaliseren is werken aan een verandering in kennis,  

vaardigheden en gedrag (attitude). Ben u geïnteresseerd in uw eigen  

Academie? Wij kunnen u op weg helpen om van uw organisatie ‘een lerende  

organisatie’ te maken.

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht. Sinds  

dat moment gelden de bekwaamheidseisen en moet de school kunnen aantonen dat leraren  

daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden.  

De bekwaamheidseisen kunnen als leidraad worden gebruikt bij het ontwikkelen en onderhouden 

van een bekwaamheidsdossier.

Bekwaamheidseisen worden ook als leidraad gebruikt bij de e-modules voor Primair Onderwijs. 

De leraar is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn onderwijs (vakinhoudelijk bekwaam)  

en de manier waarop zijn leerlingen die inhoud leren (vakdidactisch bekwaam). Daarnaast is  

hij verantwoordelijk voor een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat (pedagogisch  

bekwaam).

In het onderwijs is professioneel werken teamwerk. Om zijn beroep goed te kunnen uitoefenen 

moet de leraar kunnen organiseren, plannen, samenwerken en prioriteiten stellen. Net zoals 

andere professionals binnen en buiten het onderwijs is de leraar verantwoordelijk voor de manier 

waarop hij werkt. De leraar heeft een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte houding. 

Hij wil zich blijven ontwikkelen in zijn werk. Hij vindt het belangrijk om dat samen met zijn collega’s 

te doen. Hieronder ziet u een figuur met een schematische weergave van bovenstaande. 

Bron: Onderwijscoöperatie

UW EIGEN ACADEMIE PROFESSIONALISEREN

Kennis

Vaardigheden

Attitude
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E-LEARNING BEKWAAMHEIDSEISEN

1. Organisatieniveau

2. Teamniveau

3. Persoonlijke ontwikkeling (ambitie)

4. Persoonlijke interesse (goed werkgeverschap)
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Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal  

en middelbaar beroepsonderwijs. Met een registratie geeft de leerkracht aan dat hij/zij zich  

permanent blijft ontwikkelen. Met Registerleraar levert de leerkracht een belangrijke bijdrage 

aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen 

op de kwaliteit van een registerleraar.

Met de Heutink Academie kunt u permanent werken aan een professionele houding. 

Wij adviseren al onze klanten om naast online en individueel leren ook aandacht te besteden  

aan groepsleren en offline leren. De terugkoppeling in een vergadering, gesprek,  

overleg, training (intern of extern) is van groot belang. E-learning wordt effectiever als er  

een mix (blended) plaatsvindt tussen deze werkvormen en leerstijlen. Het zogenaamde  

“blended learning”.

 

Alle e-modules van de Heutink Academie worden aangeboden ter validatie door  

Registerleraar. Het aanbod in deze brochure biedt u een overzicht aan welke bekwaamheids- 

eisen u werkt evenals welke modules op dit moment al gevalideerd zijn door Registerleraar.  

Bekijk de inhoudsopgave hiernaast om snel een module te vinden voor uw professionalisering.

REGISTERLERAAR 
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PROFESSIONELE HOUDING

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Anders kijken naar gedrag SBU 9  ......................................  7  Overblijfmedewerker SBU 6  ...........................................  13
Communiceren met kinderen SBU 6  ................................  8  Passend Onderwijs … de basis SBU 5  ......................  14
Digitaal pesten SBU 5  ...............................................................  9  Passend Onderwijs … de praktijk SBU 9  .................  15
Meldcode kindermishandeling SBU 4  ........................... 10 Voortgangsgesprekken met ouders SBU 4-6  .......  16
Motiveren van leerlingen SBU 9  ....................................... 11 Wat te doen bij een ongeluk SBU 6  ............................  17
Ouderbetrokkenheid SBU 3  ................................................ 12 

Begrijpend lezen modeling SBU 9  .................................. 19 Groene Spelen SBU 4  .........................................................  33
Coöperatief leren SBU 6*  ..................................................... 20 Handelingsgericht werken SBU 9 ................................  34
De basis van … Alles telt SBU 3  ........................................ 21 Intervisie SBU 4  ....................................................................  35
De basis van … Blits SBU 3  ................................................. 22 Een hoogbegaafde leerling, wat nu? SBU 9  ..........  36
De basis van … De wereld in getallen SBU 3 ............. 23 Klassenmanagement SBU 3  ..........................................  37
De basis van … Leesparade SBU 5  ................................. 24 Meervoudige Intelligentie SBU 4  .................................  38
De basis van … Pluspunt SBU 3  ....................................... 25 Ontwikkelingsmateriaal (5 modules) SBU 1  .........  39
De basis van … Rekenrijk SBU 3  ...................................... 26 Opbrengstgericht werken SBU 9  .................................  40
De basis van … Reken Zeker SBU 3  ............................... 27 ParnasSys SBU 6  .................................................................  41
De basis van … Taal/ Spelling op maat SBU 2  .......... 28 Sociale Media in het Onderwijs SBU 6  .....................  42
De basis van … Timboektoe SBU 2 .................................. 29 Talentontwikkeling in de klas SBU 9  .........................  43
De basis van … Veilig Leren Lezen SBU 5  ................... 30 21st Century Skills de basis SBU 2  ............................  44
Digibord voor kleuters SBU 3  ............................................ 31 21st Century Skills in de praktijk SBU 9  .................  45
Directe instructiemodel SBU 6  ......................................... 32 Techniek voor het jonge kind SBU 9  ..........................  46

DL*Taal de basis SBU 6  ........................................................ 49 DL*SEO verdieping SBU 9 (vanaf april 2016)  ................ 
DL*Rekenen de basisSBU 6  ............................................... 50 Referentieniveaus Rekenen SBU 9  ............................  52
DL*SEO de basis SBU 6  ........................................................ 51 Referentieniveaus Taal SBU 9  .......................................  53
DL*Taal verdieping SBU 9 (vanaf april 2016) .....................  
DL*Rekenen verdieping SBU 9 (vanaf april 2016)  .........  

* DL = Doorlopende Leerlijnen 
SEO = Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Modules voor kinderopvang  ................................................ 55  Spelmateriaal: kleur en vorm SBU 1  ........................  58
Rekenontwikkeling voor het jonge kind SBU 9  ........ 56 Spelmateriaal: woordenschat SBU 1  ........................  59
Taalontwikkeling voor het jonge kind SBU 9  .............  57

Map Kennisnet  ........................................................................... 61 Map Scans en Metingen  ...................................................  66
Map ARBO  ..................................................................................... 62 Map Sociale Media  ..............................................................  67
Map IT  ............................................................................................. 63 Map Taal  ....................................................................................  68
Map Management  ..................................................................... 64 Map Vrije tijd  ...........................................................................  69
Map Op het werk  ....................................................................... 65  

Kick off bijeenkomst  ...............................................................  71
Consultatie  ...................................................................................  71
De school als professionele leergemeenschap  .......  71

INHOUD
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  PEDAGOGISCH BEKWAAM

  VAKDIDACTISCH BEKWAAM

  VAKINHOUDELIJK BEKWAAM

  HET JONGE KIND

  OVERIGE MAPPEN

  IMPLEMENTATIE



Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelings- 

gerichte werkwijze en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en  

stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. 

Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn  

handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. 

Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor  

de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. 

Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan  

burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke 

volwassene. Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. De onderstaande eisen 

gelden voor alle leraren. 

In de Heutink Academie kunt u aan deze bekwaamheidseis werken met onderstaande modules:

Anders kijken naar gedrag SBU 9
Communiceren met kinderen SBU 6
Digitaal pesten  SBU 5
Meldcode kindermishandeling SBU 4
Motiveren van leerlingen SBU 9
Ouderbetrokkenheid SBU 3
Overblijfmedewerker SBU 6
Passend Onderwijs … de basis SBU 5
Passend Onderwijs … en nu in de praktijk SBU 9
Voortgangsgesprekken met ouders SBU 4-6
Wat te doen bij een ongeluk SBU 6

PEDAGOGISCHE
BEKWAAMHEID
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PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Heldere koppeling naar de praktijk.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Ingevulde werkvoorbeelden.
• Video’s over het begeleiden van leerlingen.

In deze module professionaliseert  
u zich op het gebied van preventie  
van gedragsproblemen in de praktijk
op het gebied van:
• De veranderingen in de leerlingenzorg.
• Leer- en gedragsproblemen in de klas.
• Samenwerkingsverbanden met instanties en ouders.
• De veranderingen voor het speciaal (basis)onderwijs.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en hand- 
  vatten om uw leerkrachtvaardigheden te versterken in het  
 omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

NIVEAU +++
SBU * 9 (inclusief opdrachten 12 uur)
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: 
uw onderwijs afstemmen op leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften, de toets maken 
en een certificaat halen.

ANDERS KIJKEN
NAAR GEDRAG

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Uw leerkrachthouding is belangrijk bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt verstaan: leerlingen met gedragsstoornissen 
en -problemen. In deze module krijgt u vaardigheden en tips aangeboden om leerlingen met onder andere 
ASS, AD(H)D of een hechtingsstoornis optimaal te begeleiden in de klas. Ook leert u deze leerlingen beter 
te begrijpen door kennis te nemen van wat de stoornis precies inhoudt. U krijgt kennis aangereikt over wat 
AD(H)D is, wat een hechtingsstoornis is en wat verstaan wordt onder ASS. Ook leert u wat het ‘Geef-me-
de-vijf-principe’ inhoudt, wat een oplossingsgericht gesprek is, hoe u een groepsplan gedrag maakt en op 
welke manier u een kindgesprek kunt voeren. In deze module krijgt u concrete informatie en praktische 
tips aangeboden die u direct kunt toepassen in uw lespraktijk. In vier lessen leest én ziet u op welke  
manier de leerkracht een rol speelt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Ter validatie 
aangeboden
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PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Informatieve interviewfragmenten met drs. Justine Hoffman,  

orthopedagoog.
• Authentieke voorbeelden van communicatie tussen  

leraar-leerling: hoe wel/niet?
• Aanvullende materialen ter verdieping op het onderwerp.

In deze module professionaliseert u zich  
in de communicatie met kinderen
Hierbij is aandacht voor:
• Lichaamstaal en onmisbare aspecten tijdens het communiceren.
• De leefwereld en ontwikkeling van leerlingen die van invloed zijn  

bij het communiceren.
• De communicatie in verschillende omgevingen en situaties,  

zoals bij pestgevallen.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal adviezen aangereikt om 
 uw communicatie met leerlingen aangenamer te maken.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6     * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:  
Uw communicatievaardigheden verbeteren  

en ontwikkelen ten gunste van uw contact met  
de leerling, de toets maken en een certificaat halen.

COMMUNICEREN
MET KINDEREN

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Wilt u de communicatie met leerlingen verbeteren?
Kinderen onderwijzen betekent voortdurend met hen communiceren. Een goede communicatie  
is van uiterst belang, bijvoorbeeld bij het vormen van een band tussen leraar en leerling.  
Hoe kunt u daaraan bijdragen? Het volgen van deze module biedt u praktijkgerichte nascholing 
waarbij u, in uw eigen tijd en tempo, kan werken aan uw professionaliteit op het gebied van  
de communicatie met leerlingen.
                  

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Materialen die direct geprint en gebruikt kunnen worden.
• Concrete lesideeën.   
• Stappenplan bij het opstellen van een digitaal pestprotocol.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Verhelderende videofragmenten.

In deze module professionaliseert u zich  
in het omgaan met digitaal pesten    
op het gebied van:
• Uw kennis en vaardigheden wat betreft het signaleren, aanpakken  

en voorkomen van digitaal pesten.
• Het geven van lessen omtrent mediawijsheid ter preventie van  

digitaal pesten.
• Het betrekken van ouders bij het aanpakken en voorkomen van  

digitaal pesten.
• Uw houding ten opzichte van digitaal pesten.
• Het maken van een koppeling tussen theorie en praktijk.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en hand-  
 vatten om digitaal pesten de kop in te drukken en deze vorm  
 van pesten te voorkomen.
NIVEAU ++
SBU * 5
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module 
kunt u beter omgaan met digitaal pesten, 

de toets maken en een certificaat halen.

DIGITAAL PESTEN 
MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Uw rol als leerkracht maakt het verschil bij het aanpakken en voorkomen van digitaal pesten.
Digitaal pesten blijft vaak onopgemerkt voor leerkrachten. Toch komt deze vorm van pesten  
minstens zo vaak voor als traditioneel pesten en kunnen de effecten op het slachtoffer groot 
zijn. Het is daarom belangrijk dat er op school en in de klas aandacht is voor digitaal pesten.  
In deze module krijgt u concrete handvatten voor het omgaan met deze vorm van pesten.  
Na het volgen van 3 lessen kunt u als leerkracht digitaal pesten beter herkennen, aanpakken  
en zoveel mogelijk voorkomen. Ook is het mogelijk om een instaples te volgen over de sociale 
media waar kinderen zich op bevinden. 

Ter validatie 
aangeboden
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PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch én praktisch.
• Stimuleert eenzijdige aanpak van alle collega’s.
• Maken van signalentest.
• Videofragmenten en casussen bespreken binnen schoolteam.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van de meldcode 
Dit op het gebied van:
• Het herkennen van signalen van kindermishandeling.
• De vertaalslag vanuit de basismeldcode naar eigen schoolsituatie.
• Het maken van een gedegen melding.
• Wanneer zelf hulp bieden of hulp inschakelen.

NUTTIG Gemiddeld zit in elke klas een kind dat te maken heeft  
 met kindermishandeling. Door kennis van een goede  
 meldcode grijpen leerkrachten 3x vaker in.
NIVEAU ++
SBU * 4
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
De Meldcode Kindermishandeling efficiënt  
toepassen binnen uw groep, de toets maken  

en een certificaat halen.

MELDCODE KINDER-
MISHANDELING

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Werkt uw school al met een efficiënte meldcode?
Vanaf 1 juli 2013 is de wet ‘Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’  
ingetreden. Om deze meldcode beter te laten functioneren binnen uw school biedt deze  
module u alle nodige informatie, relevante tips en adressen en aanvullende documenten.  
Elke leerkracht werkt in zijn eigen tempo en tijd om zichzelf te professionaliseren middels  
deze praktijkgerichte nascholing.

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Authentieke casussen en oefeningen die helpen bij het toepassen  

van de kennis.
• Expliciete aandacht voor de welbekende Zelfdeterminatietheorie  

en motivatietheorie.
• Actueel en belangrijk thema, voor elke leerling én leerkracht.
• Na elke les volgt een beknopte en puntsgewijze samenvatting.

In deze module professionaliseert u zich  
middels theoretische- en praktijkgerichte  
informatie, op een interactieve manier 
Dit op het gebied van:
• De kennis over motivatie en de belangrijkste achterliggende  

theorieën en inzichten.
• De drie basisbehoeften competentie, autonomie en relationele  

verbondenheid.
• (Indicatoren voor) motivatieproblemen bij leerlingen en de mate  

van uw ondersteuning hierbij.
• De vijf typen motivaties binnen de zelfdeterminatietheorie:  

u beschrijft en herkent deze vijf typen. 

NUTTIG U dient zich ervan bewust te zijn dat u oog heeft voor de motivatie bij 
 de leerlingen. Zo kunt u o.a. het leerproces beter begrijpen. Het ruime 
 aanbod aan kennis en inzichten is hier een voldoende basis voor. 
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 5     * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: inspelen op  
de typen motivatie van de leerlingen om zo  
het leerproces effectief tegemoet te komen,  

de toets maken en een certificaat halen.

MOTIVEREN
VAN LEERLINGEN

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Motivatie is onmisbaar in het leerproces. Hoe draagt u bij aan (het verhogen van) de motivatie bij leerlingen?
Motivatie staat sterk in verband met onder andere de betrokkenheid, doorzettingsvermogen en  
taakgerichtheid van de leerlingen. Bent u nieuwsgierig naar de manier waarop u gedemotiveerde  
leerlingen op een positieve wijze inspireert? Wilt u meer weten over de verschillende type motivaties  
en motivatieproblemen bij leerlingen? En in hoeverre speelt u in op de basisbehoeftes voor motivatie?  
Leer en ontdek hoe u op basis van praktische tips en casussen, ondersteunt door betrouwbare  
wetenschappelijke theorieën, meer informatie krijgt over deze essentiële onderwerpen en meer!   
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PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort, krachtig en praktisch.
• Wetenschappelijk onderbouwd én eenvoudig te begrijpen.
• Kant-en-klare tools. 

In deze module professionaliseert  
u zich in de kennis 
op het gebied van:
• De inhoud van ouderbetrokkenheid en -participatie.
• Het belang van betrokken ouders.
• De betrokkenheid stimuleren.
• Goed communiceren met (lastigere) ouders.

NUTTIG Ook wordt besproken hoe betrokkenheid van verschillende 
 typen ouders aangepakt kan worden.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u  
met uw school: De ouderbetrokkenheid  
en ouderparticipatie vergroten, de toets  

maken en een certificaat halen.

OUDER-
BETROKKENHEID

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Zijn de ouders in uw school betrokken?
Ouderbetrokkenheid en -participatie in de klas is erg belangrijk. Het heeft veel invloed  
op de leerresultaten van de leerlingen. Deze module biedt u alle nodige informatie,  
relevante tips en aanvullende documenten om de ouderbetrokkenheid in uw school en  
eigen groep te bevorderen. In uw eigen tempo en tijd werkt u aan uw professionalisering  
als docent middels deze praktijkgerichte nascholing.

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, kort en krachtig.
• Theoretisch én praktisch.
• Duidelijke stappenplannen, modellen en voorbeelden.

In deze module professionaliseert u zich  
in het functioneren als overblijfmedewerker  
op het gebied van:
• Communicatie met verschillende leeftijdsgroepen.
• Een open gesprek voeren met ouders en collega’s over gedrag van leerlingen.
• Een positieve sfeer creëren, uitpraten van ruzies.
• Zinvolle regels en straffen.
• Complimenten geven.
• Signalen van pesten herkennen, pestprocotol.
• Tafelmanieren, hygiëne en eigen presentatie.

NUTTIG Voor overblijfmedewerkers die meer kwaliteit willen bieden  
 of geïnteresseerden om overblijfmedewerker te worden.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Op een professionele manier aan de slag  
als overblijfmedewerker, de toets maken  

en een certificaat halen.

OVERBLIJF-
MEDEWERKER

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Goede overblijfmedewerkers zijn een noodzaak
Een school heeft veel baat bij goede overblijfmedewerkers: het overblijven verloopt  
rustiger met alle gevolgen van dien. Dit is aangenamer voor de leerlingen, ’s middags  
kan er geconcentreerder gewerkt worden en de leraar is minder tijd kwijt aan het oplossen  
van zaken die tijdens het overblijven wellicht niet goed gingen. Deze module biedt u alle  
nodige informatie, tips en voorbeelden om het overblijven tot een succes te maken.

Ter validatie 
aangeboden



14

15

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en overzichtelijke weergegeven.
• Behandeld een actueel thema.
• Protocollen dyscalculie en dyslexie beschikbaar.
• Gemakkelijk navigeren tussen referenties en  

bijbehorende indicatoren.

In deze module professionaliseert u zich  
op het gebied van:
• De kennis over leidende principes van Passend onderwijs.
• De kennis over belangrijkste basisbegrippen.
• De zeven referenties die centraal staan binnen de school en  

de bijbehorende indicatoren.

NUTTIG Met behulp van de informatie kunt u nagaan of,  
 en in hoeverre, uw school voldoet aan de vereiste  
 basisondersteuning.
NIVEAU ++
SBU * 5
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:  
Nagaan of uw school zodanig is georganiseerd  

om het kwaliteitsniveau te bereiken en behouden,  
de toets maken en een certificaat halen.

PASSEND ONDERWIJS... 
DE BASIS

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Passend onderwijs: binnenkort een feit. Start met de juiste voorbereiding.
Heeft u behoefte aan achtergrondinformatie en uitleg over de basisprincipes- en begrippen  
rond het Passend onderwijs? Dan biedt deze gevalideerde module u alle nodige informatie.  
Zo heeft u inzicht in de mate waarop uw school vereiste afspraken heeft gemaakt en  
het nodige beleid heeft vormgegeven om het nieuwe onderwijssysteem succesvol tegemoet  
te gaan.

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en vooral praktisch.
• Actueel thema.
• U houdt uw eigen werkdocument bij.
• Meer aandacht voor specifieke veranderingen voor u,  

uw groep en school.

In deze module professionaliseert u zich  
middels verdiepende theoretische- en  
praktijkgerichte informatie   
op het gebied van:
• De veranderingen in de leerlingenzorg.
• Leer- en gedragsproblemen in de klas.
• Samenwerkingsverbanden met instanties en ouders.
• De veranderingen voor het speciaal (basis)onderwijs.

NUTTIG Deze module biedt u meer inzicht in de veranderingen 
  die voor u van toepassing zijn.
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Met bruikbare tips en materialen het nieuwe  
onderwijsstelsel tegemoet gaan, de toets  

maken en een certificaat halen.

PASSEND ONDERWIJS...  
EN NU IN DE PRAKTIJK

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Vanaf augustus 2014: Passend onderwijs bij u op school. Bent u er klaar voor?
Het volgen van een e-module over passend onderwijs! Dat moet in 2014 zeker op uw agenda 
staan. Hoe kunt u het beste inspelen op dit nieuwe onderwijssysteem? Deze verdiepende  
module is het vervolg op de module ‘Passend onderwijs’. Zodoende wordt enige voorkennis  
over Passend onderwijs van u verwacht. In uw eigen tempo en tijd werkt u aan uw  
professionalisering als docent in het onderwijs van morgen!
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PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Video’s over voortgangsgesprekken en gesprekstechnieken.

In deze module professionaliseert u zich  
in het voeren van voortgangsgesprekken    
op het gebied van:
• uw kennis en vaardigheden van voortgangsgesprekken in het algemeen.
• gaat u dieper in op de (non-)verbale gesprekstechnieken.
• leert u kennis en vaardigheden van slecht nieuwsgesprekken.
• Maakt u kennis met verschillende typen ‘lastige’ ouders.
• Oefent u uw vaardigheden door middel van opdrachten.
• Houdt u zich bezig met zelfreflectie en zelfevaluatie.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en  
 handvatten om de kwaliteit van uw voortgangsgesprekken  
 met ouders te verhogen.

NIVEAU ++
SBU * 4-6
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: de kwaliteit  
in uw voortgangsgesprekken met ouders verhogen zodat  
een betere en prettigere samenwerking met ouders ontstaat, 

de toets maken en een certificaat halen.

VOORTGANGSGESPREKKEN
MET OUDERS

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Goede en prettige voortgangsgesprekken met ouders, dat wilt u toch ook?
Voor veel leerkrachten blijft het lastig, vervelend en/of eng om voortgangsgesprekken met 
ouders te voeren. Dit is goed te begrijpen, maar niet goed voor de samenwerking tussen u en 
de ouders. Deze samenwerking is juist van belang voor de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van een kind. In deze module krijgt u informatie en praktische handvatten aan-
geboden die uw voortgangsgesprekken verbeteren. In vier lessen leert u de kennis en oefent u 
de vaardigheden die nodig zijn voor voortgangsgesprekken. In een vijfde les krijgt de directie 
ideeën aangeboden om voortgangsgesprekken van leerkrachten nog meer te verbeteren.

Ter validatie 
aangeboden

PEDAGOGISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Theoretisch én praktisch.
• Interactieve benadering.
• Duidelijke weergave van stappen bij hulpverlening.
• EHBO-app.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van het verantwoord handelen  
bij een ongeluk(je)   
op het gebied van:
• Hoe en wanneer alarm slaan, wanneer arts raadplegen.
• Basisregels voor een niet-EHBO-er.
• Soorten ongelukken.
• Achterliggende anatomie.
• Handelingen bij: verslikking, kneuzing/botbreuk, vergiftiging,  

een huid- of brandwond, bloeding en bewusteloosheid.

NUTTIG Voor leerkrachten die weinig kennis hebben van EHBO  
 of deze kennis willen opfrissen.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Verantwoord handelen bij verschillende  

ongeluk(jes), de toets maken en  
een certificaat halen.

WAT TE DOEN 
BIJ EEN ONGELUK

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Weet u hoe u moet handelen bij een ongeluk(je)?
Deze module biedt u alle nodige informatie, relevante tips en aanvullende documenten  
om verantwoord te handelen bij een ongeluk(je) van een leerling. De meest voorkomende  
ongelukjes op het schoolplein worden extra uitgebreid besproken. In uw eigen tempo en tijd  
werkt u aan uw professionalisering als docent middels deze praktijkgerichte nascholing.

Ter validatie 
aangeboden



VAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Videos over begrijpend lezen en ‘modeling’.

In deze module professionaliseert  
u zich in het gebruik van  
Begrijpend Lezen modeling   
op het gebied van:
• Uw kennis en vaardigheden op het vakgebied begrijpend lezen.
• Gaat u dieper in op het aspect ‘modeling’.
• Maakt u de transfer van begrijpend lezen en ‘modeling’ naar andere vakken.
• Oefent u uw vaardigheden door middel van opdrachten.
• Houdt u zich bezig met zelfreflectie en zelfevaluatie.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en 
 handvatten om de kwaliteit van uw begrijpend leesonderwijs 
 te verhogen.
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze modulen kunt u: de kwaliteit in 
uw begrijpend lezen onderwijs verhogen en ‘modeling’ 

inzetten in de klas bij diverse vakgebieden,  
de toets maken en een certificaat halen.

BEGRIJPEND LEZEN 
MODELING
MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Uw rol en instructie zijn van belang bij de prestaties van leerlingen
Iedere leerling leest door de jaren heen vele soorten teksten. Niet alleen tijdens die momenten, 
maar ook bij schoolvakken en in maatschappelijke situaties wordt een beroep gedaan op  
zijn leesvaardigheid. Het is daarom niet opmerkelijk dat u, als leraar, hier voldoende aandacht 
voor heeft. In deze module krijgt u concrete informatie en praktische tips aangeboden die  
u direct kunt toepassen in uw lespraktijk. In vijf lessen leest én ziet u op welke manier  
de leraar een rol speelt in het leesproces van leerlingen.

Definitie

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen,  

in afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school.  

Hij weet die vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit met een professionele,  

ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin de volgende handelingselementen herkenbaar zijn:

• Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn  

leerlingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen.

• Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen. 

• Hij toetst en analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt. 

• Op basis van zijn analyse stelt hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij; zijn onderwijs gaat met de tijd mee. 

In de Heutink-Academie kunt u aan deze bekwaamheidseis werken met onderstaande modules:

Begrijpend lezen modeling SBU 9
Coöperatief leren SBU 6* 
De basis van … Alles telt SBU 3
De basis van … Blits SBU 3
De basis van … De wereld in getallen SBU 3
De basis van … Leesparade SBU 5
De basis van … Pluspunt SBU 3
De basis van … Rekenrijk SBU 3
De basis van … Rekenzeker SBU 3
De basis van … Taal en Spelling op maat SBU 2
De basis van … Timboektoe  SBU 2
De basis van … Veilig Leren Lezen SBU 5
Digibord voor kleuters SBU 3
Directe instructiemodel SBU 6
Groene Spelen SBU 4
Handelingsgericht werken SBU 9
Intervisie SBU 4
Een hoogbegaafde leerling, wat nu? SBU 9
Klassenmanagement SBU 3
Meervoudige Intelligentie SBU 4 
Ontwikkelingsmateriaal  (5 modules)  SBU 1 (per module)
Opbrengstgericht werken SBU 9
ParnasSys SBU 6
Sociale Media in het Onderwijs SBU 6
Talentontwikkeling in de klas SBU 9-12
21st Century Skills de basis SBU 2
21st Century Skills in de praktijk SBU 9
Techniek voor het jonge kind SBU 2

VAKDIDACTISCHE 
BEKWAAMHEID

* bevat ook eisen van 
pedagogische bekwaamheid
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Overstapdocument en voorbeelden materiaal.
• Videofragmenten voor toets- en registratie- en digibordsoftware.
• IGDI-model beschikbaar, gericht op differentiatie in de groep.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Wetenschappelijk onderbouwd én eenvoudig te begrijpen.
• Inspirerende videofragmenten.
• Handvatten om direct praktisch aan de slag te gaan.
• Werkdocument voor persoonlijke ontwikkeling.

In deze module  
professionaliseert u zich  
in het gebruik van Alles telt     
op het gebied van:
• gebruik van materialen, toetsen en software.
• organisatie van de lessen.
• toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met de rekenmethode Alles telt aan de slag,
  ongeacht welke rekenmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert  
u zich in uw praktische kennis  
van coöperatief leren    
op het gebied van:
• De sleutels van coöperatief leren.
• Verschillende coöperatieve werkvormen en de GIPS-voorwaarden.
• Voordelen die coöperatief leren biedt.
• Groepjes samenstellen en groepsdynamica.

NUTTIG Voor leerkrachten die kennis willen maken  
 met coöperatief leren.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
De rekenmethode Alles telt gebruiken  

in uw groep, de toets maken en  
een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:  
groepen samenstellen, leerlingen aan het werk  
zetten met diverse coöperatieve werkvormen,  

de toets maken en een certificaat halen. 

DE BASIS VAN...  
ALLES TELT

COÖPERATIEF
LEREN

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Gaat u binnenkort werken met de rekenmethode Alles telt?
Deze module biedt u de nodige informatie, relevante tips en aanvullende documenten  
om deze rekenmethode efficiënter in te zetten in uw groep. Vooral differentiatie,  
oefenen, herhalen en automatiseren en gebruik van software staat in deze methode  
centraal en wordt u duidelijk na het volgen van de e-module.

Werken uw leerlingen coöperatief?
Het is belangrijk dat leerlingen goed kunnen samenwerken om goed in de samenleving  
te kunnen functioneren. Een goede manier hiervoor is coöperatief leren. Deze module  
biedt u alle nodige informatie, relevante tips en aanvullende documenten om het coöperatief  
leren in uw groep aan te bieden.
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, praktisch en overzichtelijk.
• Overstapdocument en instaptoetsen beschikbaar.
• Illustratieve afbeeldingen en video’s.
• Aanvullende materialen direct beschikbaar.
• Toegespitst op verschillende groepen.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,
 eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Kort en krachtig, al het nodige in één module!
• Tussentijdse verwerkingsopdrachten zorgen voor een interactieve
 module en helpen u om de vertaalslag naar uw lespraktijk te maken.
• Aanvullende documenten en/of formulieren zorgen voor extra gemak
 en ondersteuning bij het gebruiken van Blits.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van De wereld in getallen     
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de lessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met ‘De wereld in getallen’ aan de slag, ongeacht 
 welke rekenmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Blits     
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de taallessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG De lesmethode Blits is makkelijk in te zetten, het vergt  
 niet veel voorbereiding. Verdiep u nu in het lesmateriaal 
 en weet hoe u de komende maanden de lessen rondom
 studievaardigheden moet verzorgen/organiseren.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Direct starten met De wereld in getallen  

in uw groep, de toets maken en een  
certificaat halen.

Na het volgen van deze module 
kunt u Blits als dé methode eens per week 

effectief inzetten, de toets maken
en een certificaat halen.

DE BASIS VAN...  
DE WERELD IN GETALLEN

DE BASIS VAN...
BLITS

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Gaat u binnenkort werken met deze rekenmethode?
Deze module biedt u alle nodige informatie, praktische tips en handige documenten  
om deze rekenmethode efficiënt in te zetten in uw groep. In uw eigen tempo en tijd  
werkt u aan uw professionalisering als docent middels deze praktijkgerichte nascholing.

Hoe & wat: Volg deze module en bereid uzelf voor op het werken met de lesmethode Blits  
voor de studievaardigheden van uw leerlingen.
‘’Meester, waar vind ik de informatie die ik nodig heb bij deze vraag?’’ Wellicht heeft u deze vraag vaak 
gehoord tijdens de lessen. Leerlingen dienen te leren hoe zij informatie kunnen halen uit informatie-
bronnen, zowel teksten, illustraties als schema’s. Daarnaast moeten zij in staat zijn om die informatie 
te ordenen, vergelijken en beoordelen. Dit vraagt om de nodige studievaardigheden, studievaardigheden 
die worden aangeleerd en geoefend met de lesmethode Blits. Bent u benieuwd op welke manier u deze 
methode kunt inzetten? Werk aan uw professionalisering door deze module eens door te nemen.
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Overstapdocument en instaptoets.
• Videofragmenten voor toetsregistratie en software.
• Materialen direct beschikbaar.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,
 eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Aansluiting bij uw leerbehoefte door het zelf bepalen van
 de (klik)routes.
• Tussentijdse interactieve vragen en opdrachten helpen bij de actieve
 kennisverwerking. Toetsregistratieformulieren en groepsplannen
 beschikbaar voor alle groepen, zodat uw werkgemak wordt vergroot.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Pluspunt       
op het gebied van:
• Gebruik van materialen, toetsen en software.
• Organisatie van de lessen.
• Toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met de nieuwe pluspunt aan de slag,  
 ongeacht welke rekenmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Leesparade     
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de taallessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG Of u nu al het één en ander weet, of nog niets,
 in deze module vindt u alle belangrijke informatie om
 met Leesparade aan de slag te gaan in uw groep.
NIVEAU ++
SBU * 5
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module  
kunt u: Pluspunt direct toepassen  

in uw groep, de toets maken en  
een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u  
Leesparade direct adequaat gebruiken  

tijdens de lessen voortgezet technisch lezen,  
de toets maken en een certificaat halen.

DE BASIS VAN...  
PLUSPUNT

DE BASIS VAN...
LEESPARADE

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Gaat u binnenkort werken met deze rekenmethode?
Deze module biedt u alle nodige informatie, relevante tips en aanvullende documenten  
om deze lesmethode efficiënter in te zetten in uw groep. In uw eigen tempo en tijd  
werkt u aan uw professionalisering als docent middels deze praktijkgerichte nascholing.

Voortgezet technisch lezen met de methode Leesparade?
Leesparade is een lesmethode voor groepen 4 t/m 8 met een doorlopende leerlijn in leesbegrip,  
leespromotie en woordenschat. Het unieke kenmerk: het begrijpend lezen is in groep 4 en 5 volledig 
geïntegreerd in de technisch leeslessen. Daarbij is in alle groepen ook aandacht voor leespromotie en 
plezier, hetgeen aansluit op recente wetenschappelijke inzichten. Deze module biedt u praktijkgerichte 
informatie, relevante tips en extra documenten, zodat u met Leesparade direct aan de slag kan.
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Overstapprogramma’s beschikbaar.
• Toespitsing van informatie per groep.
• Prof. Jan van de Craats, wiskundige, is betrokken bij  

de ontwikkeling van Reken Zeker.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en bondig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch gericht.
• Overstapprogramma’s beschikbaar.
• Aandacht voor het bevorderen van uw werkgemak,  

middels ondersteunende documenten.
• Toespitsing van informatie per jaargroep.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Reken Zeker       
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de rekenlessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met Reken Zeker aan de slag, ongeacht welke  
 rekenmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Rekenrijk       
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen, observatie en software.
• De organisatie van de lessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met de nieuwe Rekenrijk aan de slag,  
 ongeacht welke rekenmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 3
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Reken Zeker direct gebruiken tijdens  

de rekenlessen, de toets maken en  
een certificaat halen.

Na het volgen van deze module  
kunt u: Rekenrijk meteen invoeren  

in uw groep, de toets maken en  
een certificaat halen.

DE BASIS VAN...  
REKEN ZEKER

DE BASIS VAN...  
REKENRIJK

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Gaat u binnenkort werken met de nieuwe editie van Reken Zeker?
Reken Zeker is gebaseerd op nieuwe inzichten op het gebied van rekenen. Om met  
deze rekenmethode kwalitatief goed rekenonderwijs te verzorgen, biedt deze e-module  
u alle belangrijke informatie, relevante tips en handige documenten. Door het volgen  
van deze module weet u zeker dat u werkt aan uw professionalisering als leraar  
in het rekenonderwijs. En dat kan in uw eigen tijd en tempo!

Wilt u zich goed voorbereiden op het werken met Rekenrijk?
Deze module biedt u de nodige informatie, relevante tips en aanvullende documenten om  
de rekenmethode efficiënter in te zetten in uw groep. Hierbij staat de professionalisering  
van u, als leraar, centraal. U kunt deze praktijkgerichte nascholing in uw eigen tijd en tempo 
volgen en afsluiten door een certificaat te behalen.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Pluswerkboeken voor meer uitdaging.
• Concrete toelichting op de differentiatie mogelijkheden.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Pluswerkboeken voor meer uitdaging.
• Concrete toelichting op de differentiatie mogelijkheden.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van Timboektoe        
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de lessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG De methode Timboektoe is gebaseerd op de nieuwste  
 kennis en ervaringen uit de onderwijspraktijk.  
 Volg de module om alles te weten te komen.
NIVEAU +
SBU * 2
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert  
u zich in het gebruik  
van Taal en Spelling op Maat       
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de taallessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met Taal en Spelling op maat aan de slag,  
 ongeacht welke taalmethode u hiervoor heeft gebruikt.
NIVEAU +
SBU * 2
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Timboektoe direct gebruiken tijdens de lessen 

voortgezet technisch lezen, de toets maken  
en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:
Taal en Spelling op Maat direct gebruiken 

tijdens de taallessen, de toets maken en  
een certificaat halen.

DE BASIS VAN...  
TIMBOEKTOE

DE BASIS VAN...  
TAAL EN SPELLING OP MAAT

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Aan de slag met Timboektoe voor voortgezet technisch lezen?
Elke leerling leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Om aan elke individuele  
leerling tegemoet te komen, maar toch de groep bij elkaar te houden, maakt Timboektoe  
gebruik van verschillende manieren van differentiëren.
Voor elke leerling stelt u een minimumdoel vast. U geeft klassikale instructie om  
nieuwe stof uit te leggen. Meer weten? Volg de module!

Gaat u binnenkort aan de slag met Taal en Spelling op Maat?
In deze module leert u opbrengstgericht werken, differentiëren en de materialen van  
de methode op de juiste wijze in te zetten. Daarnaast bevat de module relevante tips,  
voorbeelden en door het volgen van deze module weet u zeker dat u werkt aan uw  
professionalisering als leerkracht in het rekenonderwijs. En dat in uw eigen tijd en tempo!

Ter validatie 
aangeboden
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, kort en krachtig.
• Theoretisch én praktisch.
• Leuke ideeën voor inzet in de groep.
• Kant-en-klare lessen.
• Tips voor aanvullende materialen.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Kort en bondig.
• Opdrachten en aantekeningen in een eigen werkdocument.
• Mogelijkheid tot het kiezen van een eigen leerroute die aansluit  

bij uw leerbehoeften.
• Tussentijdse verwerkingsopdrachten zorgen voor een interactieve  

module en helpen u om de vertaalslag naar uw lespraktijk te maken.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van ‘Veilig Leren Lezen’        
op het gebied van:
• Het gebruik van materialen, toetsen en software.
• De organisatie van de lessen.
• Het toepassen van de didactiek en differentiatie.

NUTTIG U kunt met de nieuwe lesmethode aan de slag, 
 ongeacht welke leesmethode u hiervoor heeft gebruikt. 
NIVEAU ++
SBU * 5
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze modulen kunt u:  
Het digibord op verantwoorde wijze inzetten  

in uw groep, de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:  
Veilig Leren Lezen direct inzetten,  

de toets maken en een certificaat halen.

DIGIBORD VOOR KLEUTERS  
DEEL 1 EN 2

DE BASIS VAN...  
VEILIG LEREN LEZEN

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Waarom een digibord in de kleuterklas?
In veel groepen staat al een digibord, maar in de kleutergroepen is dit niet altijd  
vanzelfsprekend. Ook in deze groepen kan het onderwijs verrijkt worden met een digibord.  
Zo kan er een extra leerzame hoek van gemaakt worden, is de inzet heel divers, sluit het  
aan bij de hedendaagse kleuter en ook kinderen van deze leeftijd zijn erg visueel ingesteld.

Werkt u binnenkort met de vernieuwde lesmethode Veilig Leren Lezen?  
Met deze module maakt u een verstandige start!
Voordat u aan de slag gaat met Veilig Leren Lezen, heeft u nu de mogelijkheid om middels  
het volgen van deze module meer informatie te krijgen: wat is nieuw? Welke materialen biedt 
deze lesmethode? Hoe is de opbouw en inhoud? En nog meer! Aanvullende documenten en 
praktische tips helpen u om Veilig Leren Lezen efficiënt(er) te gebruiken. Een verstandige  
stap om deze module te doorlopen! Zo neemt u alle nodige en relevante informatie tot u om 
vervolgens direct met deze lesmethode te werken. 

In module 1 professionaliseert u zich  
in het gebruik van een digibord        
op het gebied van:
• De meerwaarde in de kleutergroep.
• Valkuilen herkennen en vermijden.
• Doordachte keuze maken voor een bord. 
• Inzetten in verschillende groepssamenstellingen. 
• Geschikt online materiaal.

In module 2
• Wanneer het bord wel/niet inzetten.
• Het bord implementeren in de groep.
• Mogelijkheden van het bord leren kennen .
• Inzetten volgens doelen van TULE.
MODULE 1:  MODULE 2:
NIVEAU + NIVEAU +
SBU * 2 SBU * 1
LESSEN 4 LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Opdrachten om de spelvorm eigen te maken.
• Videofragmenten met informatie.
• Spelvoorbeelden direct beschikbaar.
• Naar het boekje van H. van den Einden en R. Pecht,  

‘de Groene spelen voor jong en oud’.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Tussentijdse vragen en opdrachten helpen bij de actieve kennisverwerking.
• Mogelijkheid om een eigen route te volgen die aansluit bij  

uw leerbehoeften.
• Concrete en praktische tips die direct toegepast kunnen worden 

tijdens het lesgeven.
• Aanvullende les over onder andere het voorbereiden van de les 

en het geven van effectieve feedback.

In deze module professionaliseert  
u zich in het gebruik van de spelvorm  
Groene spelen        
waarbij u:
• De meerwaarde leert kennen van Groene spelen.
• Creatief leert kijken naar materialen om te gebruiken  

bij Groene spelen.
• Zelf spelvormen leert bedenken, gericht op de eigen doelgroep.

NUTTIG U hebt direct leuke voorbeelden voor diverse doelgroepen, 
 die u in de praktijk kunt toepassen.
NIVEAU ++
SBU * 4
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van het DIM        
waarbij u:
• Uw kennis en vaardigheden ontwikkelt op het gebied van de relevante  

achterliggende theorieën en inzichten behorend bij het DIM.
• Zich bezighoudt met zelfreflectie en zelfevaluatie met betrekking  

tot uw huidig optreden.
• Meekrijgt welke aandachtpunten en maatregelen er gelden bij  

de verschillende stappen.
• Leert hoe u coöperatief leren kunt inzetten tijdens de les,  

vormgegeven volgens het DIM. 

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, adviezen en lesideeën 
 om de toepassing van het DIM naar uw eigen lespraktijk 
 te vergemakkelijken en ondersteunen. 
NIVEAU +++
SBU * 6
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Groene spelen in de groep als  

spelvorm gebruiken. de toets maken  
en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: middels het Directe 
Instructiemodel zorgen voor effectieve instructie  
gekenmerkt door o.a. structuur en ruimte voor  

differentiatie, de toets maken en een certificaat halen.

GROENE
SPELEN

DIRECTE
INSTRUCTIEMODEL

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Bent u op zoek naar spelvormen om groepsvorming positief te stimuleren?
Rinus en Maartje Pecht bieden u in interviews in deze module de spelvorm “Groene spelen” 
aan. Kenmerkend aan deze spelvorm is dat iedereen nodig is, er geen winnaar of verliezer  
is en het hebben van plezier voorop staat. Niet voor niets worden deze spelen ook wel  
“TOFsport” genoemd.

Wilt u lesgeven volgens het Directe Instructiemodel en/of uw kennis hierover opfrissen?
Het (activerende) directe instructiemodel: als leerkracht heeft u daar vast wel over gehoord  
of gelezen. Bijna alle nieuwe lesmethodes bouwen hun lessen op volgens dit model.  
Zodoende is dit model het meeste gebruikte instructiemodel in het basisonderwijs.  
Maar weet u (nog) uit welke stappen dit model bestaat en hoe u een gestructureerde,  
activerende les kan verzorgen waarbij u ingaat op de verschillen in de klas?  
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Veel interactie.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Mogelijkheden tot blended learning.
• De module is ontwikkeld in samenwerking met Onderwijsadvies. 

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Opdrachten ter bevordering van het leren.
• Informatieve, praktische documenten.
• Inspirerende video’s van praktijkvoorbeelden.
• Direct toe te passen.

In deze module professionaliseert  
u zich in het inzetten van intervisie  
in de schoolorganisatie        
en weet u hoe u een intervisiegroep moet opstarten en waar deze  
aan moet voldoen. U …
• Leert over het intervisiemodel.
• Weet meer over de randvoorwaarden van intervisie.
• Bereidt een intervisiebijeenkomst voor.
• Leert over valkuilen en oplossingen bij intervisie.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en  
 handvatten om intervisiebijeenkomsten op uw school 
 op te starten of te verbeteren.
NIVEAU ++ 
SBU * 4 (incl. verdieping 6 uur)
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in handelingsgericht werken        
waarbij u:
• De relatie leert kennen tussen handelingsgericht werken  

en opbrengstgericht werken.
• Systematisch leert werken aan de hand van de cyclus  

handelingsgericht werken.
• Constructief leert samenwerken met leerlingen en ouders.

NUTTIG Als u met handelingsgericht werken 
 aan de gang gaat en / of bent.
NIVEAU ++
SBU * 9
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: de kwaliteit  
van intervisie binnen uw school verhogen en uw nieuwe 

kennis en vaardigheden inzetten tijdens de intervisie- 
bijeenkomsten, de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:
Direct systematisch, doelmatig de prestaties  
van de leerlingen verbeteren, de toets maken  

en een certificaat halen.

INTERVISIE
HANDELINGSGERICHT 

WERKEN
MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Als professional een levenlang leren
Op scholen wordt veel geleerd, maar vooral door leerlingen. Van u als professional  
wordt ook verwacht dat u een levenlang blijft leren. Trainingen, workshops,  
lezingen etc. zijn manieren om up-to-date te blijven, maar met intervisie maakt u  
het leren persoonlijk. Bij intervisie gaat het om hoe u nog beter kwesties uit  
de dagelijkse praktijk kunt aanpakken.  

Wilt u systematisch, doelmatig en gezamenlijk met ouders en leerlingen  
de prestaties van de leerlingen verbeteren?
Na het volgen van deze module, kunt u op een constructieve manier samenwerken  
met ouders, de school en de leerling zelf om de prestaties van de leerling aan de hand  
van de cyclus handelingsgericht werken te verbeteren. U wordt geïnspireerd door video’s  
van scholen die u voor zijn gegaan in het handelingsgericht werken.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Opdrachten en stellingen om over na te denken.
• Direct toe te passen.
• Praktische informatie inzet computers.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Compleet, uitgebreid, mogelijkheden voor verdieping!
• Tussentijdse verwerkingsopdrachten zorgen voor een interactieve  

module en helpen u om de vertaalslag naar uw lespraktijk te maken.
• Een werkdocument voor blended learning en uw bekwaamheidsdossier.
• Samenvatting en mogelijkheden voor blended learning.
• Mogelijkheid tot differentiatie voor de cursist.
• Mogelijkheid tot opstellen van beleidsplan.

In deze module professionaliseert u zich  
in meer- en hoogbegaafdheid door       
• Te leren hoe u moet signaleren en diagnosticeren.
• Uw kennis over meer- en hoogbegaafdheid te vergroten.
• Kennis en vaardigheden op te doen over begeleiding van  

meer- en hoogbegaafde leerlingen in de praktijk.
• Te kunnen functioneren als coördinator, beleid op te stellen  

en dit te implementeren in de schoolorganisatie.

NUTTIG De module over meer- en hoogbegaafdheid is compleet,  
 heel divers, interactief, spreekt kennis en vaardigheden  
 aan en biedt u veel handvatten om in uw onderwijspraktijk  
 in te zetten.
NIVEAU +++
SBU * 9 (incl. verdieping 12)
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Direct uw klassenmanagement verbeteren  
voor effectiever onderwijs, de toets maken  

en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u als leerkracht  
en/of coördinator structureel een verantwoorde aanpak 

opstellen en realiseren voor meer- en hoogbegaafde  
leerlingen, uw kennis en vaardigheden delen met uw 

schoolorganisatie, de toets maken en een certificaat halen.

In deze module professionaliseert u zich  
in klassenmanagement       
waarbij u:
• De meerwaarde leert kennen van goed klassenmanagement.
• Uw eigen klassenmanagement kritisch analyseert.
• Het belang van ondersteuning vanuit de school begrijpt.
• Ict effectief kunt inzetten.

NUTTIG De tips voor goed klassenmanagement kunt u  
 de volgende dag al toepassen in uw eigen groep.
NIVEAU +
SBU * 3 (incl. verdiepingsstof 4)
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

KLASSEN-
MANAGEMENT

EEN HOOGBEGAAFDE  
LEERLING, WAT NU?

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Wilt u uw klassenmanagement verbeteren?
Klassenmanagement is naast interactie en didactiek een belangrijke pijler voor effectieve  
leerkrachten. In deze module wordt duidelijk wat de achterliggende gedachte is van goed  
klassenmanagement en worden er praktische documenten en tips gegeven die u direct kunt 
toepassen.

Meer willen, meer kunnen, willen leren!
Leerkrachten zijn vaak gericht op leerlingen die de basisdoelen niet zonder hulp kunnen halen. 
Het bieden van verlengde instructie is niet meer weg te denken. De meer- en hoogbegaafde  
leerlingen krijgen netjes extra werk aangeboden, waar ze zelfstandig aan kunnen werken.  
Maar ze willen meer, ze kunnen meer, ze willen leren! En daarvoor is meer nodig dan alleen maar  
extra werk. In deze module meer inzicht en adviezen voor deze doelgroep. Nieuwsgierig geworden?
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VAKDIDACTISCH BEKWAAMVAKDIDACTISCH BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch én praktisch.
• Veel concrete videofragmenten waarbij het materiaal  

direct in de klas wordt ingezet.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort, krachtig en praktisch.
• Wetenschappelijk onderbouwd én eenvoudig te begrijpen.
• Verduidelijkende videofragmenten voor een praktische aanpak.

In deze 5 modules professionaliseert  
u zich in het gebruik  
van ontwikkelingsmaterialen        
op het gebied van:
• Woordenschat.
• Getalbegrip.
• Optellen en aftrekken.
• Kleur en vorm.
• Tellen.

NUTTIG Alle materialen van EDUCO en Toys for Life zijn gekoppeld 
 aan een vakgebied: rekenen, taal en motoriek.
NIVEAU +
SBU * 1
LESSEN 4, 5 à 6 lessen per module * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert  
u zich in het werken met  
meervoudige intelligentie (MI)        
op het gebied van:
• De meervoudige intelligenties omschrijven,  

herkennen en stimuleren bij leerlingen.
• Verschillende visies benoemen.
• Passende werkvormen bij soorten intelligenties.
• Methoden passend bij de theorie van MI.

NUTTIG U krijgt van elk soort intelligentie uitgebreide en 
 praktische informatie om zo in de behoeften van elk kind  
 tegemoet te komen.
NIVEAU +
SBU * 4
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Ontwikkelingsmateriaal inzetten  

in de groepen 1 en 2, de toets maken en  
een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:
Rekening houden met meervoudige  

intelligenties en zo uw onderwijs verrijken,  
de toets maken en een certificaat halen.

ONTWIKKELINGS-
MATERIAAL

MEERVOUDIGE
INTELLIGENTIE

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Gaat u aan de slag met ontwikkelingsmateriaal?
Weet u welke materialen u in kunt zetten voor rangtelwoorden, symbolen, woordenschat,  
verhaalbegrip en andere reken-, taal en motorische kennis en vaardigheden? Volg nu  
de e-modules voor de vakgebieden rekenen en taal.

Spreekt u verschillende soorten intelligenties aan?
Volgens Gardner hebben kinderen verschillende intelligenties. In deze module krijgt u van  
elk soort intelligentie uitgebreide en praktische informatie om zo in de behoeften van elk  
kind tegemoet te komen. U krijgt alle nodige informatie, relevante tips en aanvullende  
documenten om de theorie van meervoudige intelligentie toe te passen in de lessen.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, praktisch en theoretisch.
• Stappen makkelijk te volgen middels praktische voorbeelden  

en video-fragmenten.
• Uitleg over snelle klikroutes.
• Handleidingen zijn te downloaden en altijd bij de hand.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch, praktisch.
• Informatieve, praktische documenten.
• Opdrachten ter bevordering van het leren.
• Inspirerende video’s van praktijkvoorbeelden.
• Direct toe te passen.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van ParnasSys        
op het gebied van:
• De verschillende administratieve functies.
• De handelswijze bij tabbladen ‘groep’ en ‘leerling’.
• Het methodegebonden toetsen.

NUTTIG De toelichtingen bieden u als gebruiker voldoende kennis  
 over de relevante mogelijkheden en instellingen in  
 dit computerprogramma.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in opbrengstgericht werken        
waarbij u:
• De relatie leert kennen tussen opbrengstgericht en  

handelingsgericht werken.
• Systematisch leert werken aan de hand van de Deming-cyclus.
• Toetsresultaten leert analyseren.
• SMART-groepsplannen leert opstellen.

NUTTIG Als u op met opbrengstgericht werken aan de gang gaat  
 en / of bent.
NIVEAU ++
SBU * 9
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.
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Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Alle nodige gegevens invoeren en ParnasSys 

moeiteloos gebruiken, de toets maken  
en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:
Direct systematisch, doelmatig de prestaties  
van de leerlingen verbeteren, de toets maken  

en een certificaat halen.

PARNASSYS
OPBRENGSTGERICHT WERKEN  

IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Aan de slag met ParnasSys?
Deze module biedt u de kennis over een selectie aan belangrijkste functies, instellingen  
en mogelijkheden op het gebied van leerlingadministratie en leerlingvolgsystemen.  
Tijdens het doorlopen van deze module houdt u ParnasSys bij de hand, zodat u direct  
alle stappen kunt volgen en uitvoeren.

Wilt u systematisch en doelmatig de opbrengsten van de leerlingen verbeteren?
Het gaat dan niet alleen om het verbeteren van cognitieve resultaten, maar ook om  
de sociaal-emotionele resultaten en het vergroten van tevredenheid van leerlingen,  
ouders en vervolgonderwijs. U wordt geïnspireerd door video’s van scholen die u voor  
zijn gegaan in het opbrengstgericht werken.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk, 
 eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Inspirerende videofragmenten.
• Praktijkopdrachten voor individueel en groepsleren.
• Concrete handvatten om direct te starten in de klas.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort en krachtig.
• Duidelijk, theoretisch en praktisch gericht.
• Oefeningen ter verwerking/toepassing van de behandelde  

informatie.
• Voorbeelden van toepassingen in de klas.
• Interview met Fiona Stroop, promotor van sociale media.

In deze module professionaliseert u zich  
middels theoretische en praktijkgerichte  
informatie, op een interactieve manier,  
op het gebied van talentontwikkeling       
waarbij u: 
• Verschillende visies op talentontwikkeling kunt benoemen. 
• Geïnspireerd wordt door verschillende videofragmenten. 
• De meervoudige intelligenties kunt omschrijven, herkennen  

en stimuleren bij leerlingen. 
• Werkvormen kunt ontwikkelen en uitvoeren passend bij talentontwikkeling
• Inzicht krijgt in uw eigen talenten en die van collega’s. 

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en 
 handvatten om te werken vanuit de talenten van leerlingen.
NIVEAU +++ 
SBU * 9-12 uur
LESSEN 8 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van sociale media  
op het gebied van:
• De richtlijnen voor het gebruik en beleid in de klas.
• Het geven van de juiste voorlichting en begeleiding  

aan uw groep kinderen.
• Het gebruiken van sociale media als docent, binnen en buiten de klas.

NUTTIG U leert meer over sociale media en u kunt direct  
 toepasbare vervolgstappen zetten. Makkelijk en duidelijk,  
 ook als u niet eerder heeft gewerkt met sociale media.
NIVEAU ++
SBU * 6
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.
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houding Offline leren
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Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: 
op basis van de talenten van leerlingen 

het onderwijs vormgeven, de toets maken 
en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module  
kunt u: Direct sociale media inzetten  

in uw groep, de toets maken en  
een certificaat halen.

TALENTONTWIKKELING 
IN DE KLAS

SOCIALE MEDIA 
IN HET ONDERWIJS

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Werken vanuit de talenten van de leerling
In het Nederlandse onderwijs werken leerkrachten vooral aan de tekorten van leerlingen.  
Bij talentontwikkeling gaan we juist uit van de krachten van de leerlingen. Wanneer je  
de talenten benadrukt zullen  leerlingen gemotiveerder zijn om te werken en zullen zij inzien 
wat nodig is om hun persoonlijke doelen te bereiken. Deze module biedt u informatie en  
handvatten om onderwijs te geven vanuit dit perspectief.    

Wilt u sociale media verstandig inzetten in uw groep?
Sociale media zijn niet meer weg te denken. Voor het onderwijs betekent dit: nieuwe  
uitdagingen, maar ook mooie kansen. Hoe kunt u ervoor zorgen dat sociale media,  
zoals Facebook en Twitter, de kwaliteit van uw lessen ondersteunt? Deze module biedt u  
alle nodige informatie en relevante tips om sociale media adequaat te gebruiken tijdens  
de lessen.

Ter validatie 
aangeboden
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Tussentijdse vragen en opdrachten helpen bij de actieve kennisverwerking.
• Mogelijkheid om een eigen route te volgen die aansluit bij uw leerbehoeften.
• Concrete en praktische tips die direct toegepast kunnen worden  

tijdens het werken met projecten of leerarrangementen.
• Samenwerken met collega’s of andere deelnemers aan de module 

wordt gestimuleerd. U leert niet alleen achter de computer maar  
ook met en van elkaar..

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Mogelijkheid om een eigen route te volgen die aansluit  

bij uw leerbehoeften.
• Concrete tips die toegepast kunnen worden tijdens het werken  

met projecten of leerarrangementen.
• Door middel van interactieve opdrachten en vragen wordt u  

gestimuleerd zelf na te denken en informatie toe te passen.

In deze module professionaliseert u zich in het 
werken met projecten of leerarrangementen
• U haalt de kennis die u al heeft op.
• U leert hoe u een project kunt vormgeven, zodat de vaardigheden  

van de 21st Century Skills worden geoefend. 
• U krijgt handvatten zodat u om kunt gaan met de praktische  

uitvoering van een project of leerarrangement.
• U krijgt handvatten om de ontwikkeling van de kinderen in uw klas te 

volgen met betrekking tot de vaardigheden van de 21st Century Skills. 

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, adviezen en lesideeën  
 om het werken met projecten of leerarrangementen toe te 
 passen in uw eigen lespraktijk. 
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in de kennis over de vaardigheden  
van de 21st Century Skills        
• U leert dat onze samenleving verandert in een kennissamenleving.
• U leert wat het belang is van het oefenen van de vaardigheden  

van de 21st century skills.
• U leert welke vaardigheden vallen onder de 21st century skills  

en hoe ze samen hangen.

NUTTIG U krijgt in een aantal lessen informatie over de 21st century 
 skills en de verdeling over de drie soorten vaardigheden. 
NIVEAU ++
SBU * 3
LESSEN 3 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.
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Online leren

Na het volgen van deze module kunt u middels het werken met 
projecten of leerarrangementen er voor zorgen dat uw leerlingen  

de vaardigheden van de 21st Century Skills oefenen.  
Daarnaast kunt u de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u benoemen welke  
vaardigheden passen bij de 21st Century Skills en waarom 

het van belang is om de vaardigheden te oefenen in uw  
lessen. Daarnaast kunt u de toets maken en een certificaat halen.

21ST CENTURY SKILLS
DE PRAKTIJK

21ST CENTURY SKILLS
DE BASIS

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Wilt u met uw klas werken aan de vaardigheden van de 21st century skills?
In de 21st eeuw worden andere vaardigheden van de leerlingen en werknemers gevraagd  
dan in de voorgaande eeuwen.
Wilt u zich bekwamen in het werken aan de vaardigheden die passen bij de 21st eeuw?  
Wilt u uw leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot mensen die zich in de steeds  
veranderende samenleving kunnen handhaven? Dan is deze praktische module iets voor u.

Wilt u kennis maken met  de vaardigheden van de 21st century skills?
Het onderwijs in de 21st eeuw veranderd. Er worden andere vaardigheden van de leerlingen  
en werknemers gevraagd dan in de voorgaande eeuwen.
Wilt u weten hoe de samenleving is veranderd? Wilt u weten welke vaardigheden bedoeld  
worden met de 21st century skills? Wilt u weten waarom het belangrijk is om de vaardigheden 
met kinderen te oefenen? Dan is deze module iets voor u.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Tussentijdse vragen en opdrachten helpen bij de actieve kennisverwerking.
• Mogelijkheid om een eigen route te volgen die aansluit bij  

uw leerbehoeften.
• Concrete en praktische tips voor het aanbieden van techniekonderwijs.
• Kant en klaar te downloaden materialen om direct in de klas aan  

de slag te kunnen gaan. 

In deze module professionaliseert u zich  
in het aanbieden van techniekonderwijs  
aan kleuters
U ontwikkelt uw kennis over relevante achterliggende theorieën  
over techniek en de didactiek voor techniekonderwijs. Tevens krijgt u 
praktische handvatten voor het aanbieden van techniekonderwijs in  
uw kleuterklas. Geschikte materialen en methoden worden besproken. 
De module biedt tevens een les met kant en klare materialen die  
u kunt downloaden en meteen in de klas kunt gebruiken.   

NUTTIG U leert meer over techniek voor het jonge kind en u kunt  
 direct toepasbare vervolgstappen zetten. Makkelijk en  
 duidelijk, ook als u niet eerder heeft gewerkt met techniek.
NIVEAU +
SBU * 2
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: In uw kleutergroep  
aan de slag met techniekonderwijs. U kunt leerlingen  

enthousiasmeren voor techniek en hen verwondering laten  
ervaren over de wereld om hen heen. Ook kunt u met de didactiek 

voor techniekonderwijs leerlingen zelf laten experimenteren.  

TECHNIEK
VOOR HET JONGE KIND

MAP PRIMAIR ONDERWIJS/JONGE KIND

Wilt u techniekonderwijs een plekje geven in uw kleuterklas? 
Vanaf 2020 wordt techniekonderwijs een verplicht onderdeel van het primair onderwijs.  
Veel informatie over techniek is echter gericht op de bovenbouw. Wilt u in uw kleutergroep  
alvast aan de slag met techniekonderwijs, maar weet u nog niet zo goed hoe? Deze module 
biedt praktische richtlijnen en handvatten om u te helpen de wereld van techniek samen  
met uw kleutergroep te ontdekken.  



VAKINHOUDELIJK BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Bijpassende video’s over onder andere observeren en het belang  

van spelling 
• Praktische suggesties.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van de referentieniveaus en 
leerlijnen per groep door:
• Dieper in te gaan op uw rol als leerkracht.
• Het maken van de vertaalslag naar de praktijk.
• Het bijhouden van uw kennis op het gebied van de leerlijnen.
• Vaardigheden in de praktijk te oefenen en hierop te reflecteren.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en 
 handvatten om de kwaliteit van uw taalonderwijs 
 te verhogen.
NIVEAU ++
SBU * 4
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: 
de kwaliteit in uw taalonderwijs verhogen 

en inzetten in uw klas, de toets maken 
en een certificaat halen.

LEERLIJNEN TAAL:
DE BASIS

MAP PRIMAIR ONDERWIJS

Houdt uw kennis over de leerlijnen up to date en zie wat voor rol u als leerkracht hierin kunt spelen
Sinds 2010 is het referentiekader in het leven geroepen om de overgangen op het gebied van taal en reke-
nen binnen het onderwijs beter te laten verlopen. Het referentiekader neemt daarin het basis- en speciaal 
(basis)onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mee. Deze module 
biedt u als leerkracht meer inzicht in de algemeen geldende referentieniveaus én de leerlijnen.  
Naast algemene informatie over de doorlopende leerlijnen van taal en de referentieniveaus worden ook 
de leerlijnen per (cluster)groep behandeld. Hierdoor krijgt u niet alleen inzicht in de leerlijnen voor uw 
eigen groep, maar ook in de leerlijnen binnen de overige groepen van uw school. Dit bevordert een goede 
aansluiting tussen de groepen en laat u kritisch kijken naar uw huidige taalonderwijs en -methode. 

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst.  

Hij ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn  

leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden  

leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene  

vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. 

In de Heutink-Academie kunt u aan deze bekwaamheidseis werken met onderstaande modules:

Doorlopende leerlijnen Taal de basis SBU 6
Doorlopende leerlijnen Rekenen de basis SBU 6
Doorlopende leerlijnen Sociaal Emotionele Ontwikkeling de basis* SBU 6
Doorlopende leerlijnen Taal verdieping (vanaf april 2016) SBU 9
Doorlopende leerlijnen Rekenen verdieping (vanaf april 2016) SBU 9
Doorlopende leerlijnen Sociaal Emotionele Ontwikkeling verdieping*  
(vanaf april 2016) SBU 9
Referentieniveaus Rekenen SBU 9
Referentieniveaus Taal SBU 9

*bevat ook eisen van pedagogische bekwaamheid

VAKINHOUDELIJKE
BEKWAAMHEID
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Ter validatie 
aangeboden
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Bijpassende video’s over onder andere het groepsvormingsproces  

op scholen.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten in een werkdocument.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s, gericht op de praktijk.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.
• Informatieve video’s.

In deze module professionaliseert u zich  
in het in kaart brengen van het sociaal- 
emotionele klimaat en het vormgeven  
van lessen rondom dit onderwerp binnen  
uw klas of school, door:       
• Analyses over uw eigen handelen, maar ook van het klimaat op 

school uit te voeren.
• Het groepsvormingsproces in kaart te brengen.
• Het vertalen van de theorie naar de praktijk.
• Vaardigheden in de praktijk te oefenen en hierop te reflecteren.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en  
 handvatten om de kwaliteit van het sociaal-emotionele  
 onderwijs te verhogen.
NIVEAU ++
SBU * 4
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van de referentieniveaus en 
leerlijnen per groep door:
• Dieper in te gaan op uw rol als leerkracht.
• Het maken van de vertaalslag naar de praktijk.
• Het bijhouden van uw kennis op het gebied van de leerlijnen.
• Vaardigheden in de praktijk te oefenen en hierop te reflecteren.
• Kritisch te kijken naar uw huidige methode.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en 
 handvatten om de kwaliteit van uw rekenonderwijs 
 te verhogen
NIVEAU ++
SBU * 4
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: 
de kwaliteit van de sociaal-emotionele lessen verhogen 

en inzetten in uw klas, de toets maken 
en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: 
de kwaliteit in uw rekenonderwijs verhogen 

en inzetten in uw klas, de toets maken 
en een certificaat halen.

LEERLIJNEN SOC.-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING: DE BASIS

LEERLIJNEN REKENEN:
DE BASIS

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen op de basisschool
Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat ze een goede sociaal-emotionele basis hebben.  
Daarom is het goed om hier op school de nodige aandacht aan te besteden. In deze module wordt  
eerst een belangrijke introductie gegeven over het leerklimaat binnen uw eigen klas of school.  
Daarnaast worden handvaten aangeboden waar u als leerkracht mee aan de slag kunt in de praktijk.  
In de lessen na de introductie kunt u voor uw eigen (cluster)groep de leerlijnen op het gebied van  
sociaal-emotionele ontwikkeling doorlopen. U leert de vertaalslag te maken van de theorie naar  
de praktijk om zo de sociaal-emotionele lessen inhoudelijk goed op te zetten en uit te voeren. 

Breng de leerlijnen voor rekenen in kaart voor alle groepen!
Sinds 2010 is het referentiekader in het leven geroepen om de overgangen op het gebied van taal en 
rekenen binnen het onderwijs beter te laten verlopen. Het referentiekader neemt daarin het basis- en 
speciaal (basis)onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mee. 
Deze module biedt u als leerkracht meer inzicht in de algemeen geldende referentieniveaus én de  
leerlijnen. Naast algemene informatie over de doorlopende leerlijnen van rekenen en de referentie-
niveaus worden ook de leerlijnen per groep behandeld in deze module. Hierdoor krijgt u niet alleen 
inzicht in de leerlijnen voor uw eigen groep, maar ook in de leerlijnen binnen de overige groepen van  
uw school. Dit bevordert een goede aansluiting tussen de groepen en laat u kritisch kijken naar uw  
huidige rekenonderwijs én -methode. 
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Ter validatie 
aangeboden

Ter validatie 
aangeboden



VAKINHOUDELIJK BEKWAAMVAKINHOUDELIJK BEKWAAM

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch én praktisch.
• Opzetten van een taalbeleidsplan.
• Persoonlijke ontwikkeling van leerkracht in kaart brengen.
• Aandacht voor schoolbrede ontwikkeling.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Werkopdrachten zorgen voor een actieve verwerking van informatie  

en inzet van uw kennis en inzichten op een creatieve manier.
• Stapsgewijs opstellen van een rekenbeleidsplan.
• Mogelijkheden tot blended learning voor het schoolpersoneel.
• Een werkdocument is beschikbaar waarin u alle antwoorden  

en aantekeningen kwijt kunt. 

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van de Referentieniveaus        
op het gebied van:
• Doelgerichter taalonderwijs geven.
• Een betere doorlopende leerlijn voor taal aanbieden.
• Accenten verleggen binnen het huidige taalonderwijs.
• Het kritisch bekijken van het huidige taalbeleid.
• De leerprestaties eenduidiger in beeld brengen en doorgeven  

aan vervolgonderwijs.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal adviezen aangereikt om 
 uw communicatie met kinderen aangenamer te maken.
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van de Referentieniveaus       
op het gebied van:
• De theoretische achtergrond van het referentiekader.
• De achtergronden van de rekendomeinen in relatie tot  

het fundamenteel- en/of streefniveau.
• Doelgerichter rekenonderwijs geven.
• Het huidige rekenonderwijs kritisch bekijken.
• Accenten verleggen binnen het huidige rekenonderwijs.

NUTTIG U heeft inzicht in de richtlijnen voor het rekenonderwijs en 
 weet de vertaalslag te maken naar uw eigen lespraktijk. 
 Zodoende werkt u aan het verbeteren van het onderwijs 
 bij u op school. 
NIVEAU +++
SBU * 9
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:
Taalonderwijs aanbieden van nog  
betere kwaliteit, de toets maken en  

een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: 
Rekenonderwijs aanbieden  
van nog betere kwaliteit, 

de toets maken en een certificaat halen.

REFERENTIENIVEAUS
TAAL 

REFERENTIENIVEAUS
REKENEN

MAP PRIMAIR ONDERWIJSMAP PRIMAIR ONDERWIJS

Referentieniveaus Taal kennen en toepassen in de lessen
Vanaf 1 augustus 2010 is de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ van kracht.  
Deze wet geldt ook voor het basisonderwijs en gebruikt het referentiekader voor de (aanpassing 
van) lesmethoden, leermiddelen en toetsen. Het is daarom van belang dat de leerkracht de  
juiste kennis bezit. Deze module biedt u alle nodige informatie, relevante tips en aanvullende  
documenten om kwalitatief onderwijs aan te kunnen bieden volgens de referentieniveaus Taal.

Wilt u doelgerichter rekenonderwijs geven en/of kritisch naar het huidige rekenonderwijs kijken?
De richtlijnen voor taal en rekenen, opgenomen in en gevormd tot het referentiekader, vormen 
de basis voor het taal- en rekenonderwijs op de Nederlandse basisscholen. Wat moet u weten 
over deze referentieniveaus? Hoe levert u een bijdrage aan de schoolontwikkeling?  
Naast de theorie leert u in deze module ook hoe u in uw werkveld het e.e.a. kan doorvoeren  
en/of realiseren. Hoewel er overeenkomsten zitten in deze module (en inhoud) en de module  
‘Referentieniveaus Taal’, biedt deze module u specifieke informatie over het rekenonderwijs.  
Zo worden de vier rekendomeinen behandeld en werkt u aan een rekenbeleid voor uw school. 
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HET JONGE KIND

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Theoretisch en praktisch.
• Videofragmenten bieden een visuele representatie en aanvullende 

informatie waar nodig.
• Samenwerking met experts en professionals.
• Voorbeelden helpen u de informatie te verwerken en toe te passen  

in praktijksituaties.

Aanbod map Het Jonge Kind      

NUTTIG De onderwerpen en thema’s, zoals ontwikkelingsmateriaal 
 voor woordenschat, blijven hedendaags en van essentieel 
 belang voor een aangename en productieve werkomgeving.
NIVEAU + en ++ 
SBU * min. 1,  max. 4 uur * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Na het volgen van een module kunt u: vernieuwend,  
effectief en direct aan de slag in uw kinderopvangorganisatie 
en werken aan uw eigen professionaliteit op de werkvloer,  

de toets maken en een certificaat halen.

MAP HET JONGE KIND

Zoekt u korte praktische cursussen voor uw kinderopvangorganisatie?  
Bekijk ons aanbod in de nieuwe map Het Jonge Kind!
De cursussen in het pakket Het Jonge Kind helpen de pedagogisch medewerker op de werkvloer. 
In de praktische e-learning modules worden veel praktijkvoorbeelden behandeld om zo de kennis 
gelijk in de praktijk te brengen. De afwisseling van video, theorie, achtergrondinformatie,  
praktijkvoorbeelden, opdrachten en interactie maken dat deze cursussen kort en krachtig! 

In deze brochure zijn de modules van primair onderwijs ingedeeld in bekwaamheidseisen.  

In de map Het Jonge Kind zijn drie modules welke geschikt zijn voor zowel leerkrachten  

in de onderbouw van het primair onderwijs als voor pedagogisch medewerkers.

Voor de leerkrachten in het primair onderwijs hebben we hieronder beschreven aan welke  

bekwaamheidseisen u kunt werken als u deze modules volgt.

In de Heutink Academie kunt u aan de vakdidactische bekwaamheidseisen werken met  

onderstaande modules:

Rekenontwikkeling van het jonge kind SBU 9
Taalontwikkeling van het jonge kind SBU 9
Spelmateriaal: kleur en vorm SBU 1
Spelmateriaal woordenschat SBU 1

BEKWAAMHEIDSEISEN
HET JONGE KIND

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

BEGELEIDING ALLEMAAL TAAL, 
ONTWIKKELINGSGERICHT 

WERKEN, HACCP EN MEER…
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• Begeleiding bij allemaal taal. 
• Meldcode Kindermishandeling 

(versie kinderopvang).
• Groene spelen voor  

de Kinderopvang.
• Ontwikkelingsgericht werken  

in de kinderopvang.
• HACCP.

• Spelmateriaal: tussendoel  
woordenschat.

• Integraal Kind Centrum (IKC).
• Spelmateriaal: kleur en vorm.
• Rekenontwikkeling van  

het jonge kind.
• Taalontwikkeling van het jonge kind.
• Techniek voor het jonge kind.



HET JONGE KINDHET JONGE KIND

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Toespitsing op de praktijk.
• Veel praktijkvoorbeelden in de vorm van video’s en spelsuggesties.
• Opdrachten in samenwerking met collega’s.
• Aanvullende en verdiepende literatuur.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaats onafhankelijk,  

in eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Helder geschreven.
• Theoretisch maar vooral praktisch.
• Concrete en praktische tips die direct toegepast kunnen worden  

bij activiteiten.
• Tussentijdse vragen en opdrachten helpen bij de actieve  

kennisverwerking.
• Mogelijkheid om een eigen route te volgen die aansluit  

bij uw leerbehoeften.

In deze module professionaliseert u zich  
in het stimuleren van de taalontwikkeling  
van het jonge kind
• U wordt meegenomen in de taalontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar.
• Er worden verschillende fasen in de ontwikkeling beschreven die u van 

specifieke informatie voorzien.
• U oefent de vaardigheden door het maken van opdrachten en het toe-

passen van opgedane kennis in de praktijk.
• U werkt samen met collega’s aan het professionaliseren op het gebied 

van taalontwikkeling.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal praktijkvoorbeelden, handige tips,  
 opdrachten en adviezen om de taalontwikkeling van jonge  
 kinderen zo goed mogelijk te kunnen stimuleren.
NIVEAU ++
SBU * 9
LESSEN 6 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het stimuleren van de rekenontwikkeling  
van jonge kinderen bij u op de kinderopvang
• Ontwikkelt u kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van  

de rekenontwikkeling van en de rekenleerlijn voor het jonge kind.
• worden impliciet en expliciet koppelingen gemaakt met relevante 

wetenschappelijke inzichten.
• krijgt u activiteiten toegereikt die u direct met de kinderen kunt uitvoeren;
• krijgt u heldere praktijkvoorbeelden te zien.
• wordt u door tips en aanwijzingen duidelijk hoe u op systematische 

wijze aandacht heeft voor de rekenontwikkeling van de kinderen.

NUTTIG U krijgt bij deze cursus volop praktijkvoorbeelden, 
 opdrachten, tips en ideeën voor activiteiten aangereikt om 
 de vertaling van het geleerde naar de praktijk te 
 vergemakkelijken en te ondersteunen. 
NIVEAU ++ SBU * 9-12
LESSEN 7 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:  
de taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren  

door middel van de vele praktische voorbeelden,  
de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: 
op een systematische wijze de rekenontwikkeling 

van jonge kinderen stimuleren.

TAALONTWIKKELING
VAN HET JONGE KIND

REKENONTWIKKELING
VAN HET JONGE KIND

MAP HET JONGE KINDMAP HET JONGE KIND

Hoe kunt u de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren?
Er wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge 
kinderen. Vanaf het moment dat een kind geboren wordt ontwikkelt het kind zich, ook op het gebied  
van taal. Ieder kind leest door de jaren heen vele soorten teksten. Niet alleen tijdens die momenten, 
maar ook bij schoolvakken en in maatschappelijke situaties wordt een beroep gedaan op de lees- 
vaardigheid. Het is daarom van belang dat u hier voldoende aandacht voor heeft. 
In deze module krijgt u concrete informatie en praktische tips aangeboden die u direct kunt toepassen 
in de praktijk. In vijf lessen leest én ziet u op welke manier u een rol speelt in het leesproces van  
kinderen.

Wilt u de kinderen bij u in de opvang optimaal stimuleren in hun ontwikkeling, ook op het vlak  
van rekenen?
Het belang van een goede beheersing van taal en rekenen wordt in het onderwijs volop onder de  
aandacht gebracht. Het begin van een goede vaardigheid op deze twee gebieden worden echter gelegd 
vóórdat kinderen naar school gaan. De periode dat jonge kinderen bij u op de opvang doorbrengen! 
Weet u zo voorbeelden van alledaagse situaties op te noemen waarbij kinderen of uzelf rekenvaardig-
heden nodig hebben? Weet u dat rekenen méér is dan het uitvoeren van sommetjes?
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HET JONGE KINDHET JONGE KIND

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten voor in de praktijk.
• Video’s over woordenschatontwikkeling bij jonge kinderen.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Opdrachten voor in de praktijk.
• Video’s over de toepassing van kleuren en vormen.

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van woordenschatontwikkeling 
bij jonge kinderen op het gebied van:  
• Uw kennis en vaardigheden over de ontwikkeling van woordenschat 

bij het jonge kind.
• Het gebruiken van de Educo en Toys for life materialen bij  

woordenschat.
• Maakt u kennis met verschillende werkvormen om woorden aan te leren.
• Oefent u vaardigheden om woordenschat te vergroten bij jonge kinderen.
• Houdt u zich bezig met zelfreflectie en zelfevaluatie.

NUTTIG U krijgt een ruim aantal opdrachten, tips, adviezen en 
 handvatten om de kwaliteit van het aanleren van nieuwe  
 woorden bij jonge kinderen te verhogen. 
NIVEAU + 
SBU * 1
LESSEN 4 * = Studiebelastingsuren

In deze module professionaliseert u zich  
in het gebruik van een leerlijn voor  
jongen kinderen op het gebied van:  
• Uw kennis en vaardigheden over de leerlijn ‘kleur en vorm’.
• Verschillende spellen die bijdragen aan de herkenning van kleur.
• Kennis over verschillende werkvormen voor het herkennen  

van vormen door kleuters.
• Kennis over wat jonge kinderen moeten weten op het gebied  

van kleurnuances.
• Vaardigheden door middel van opdrachten.

NUTTIG U krijgt tips, opdrachten en adviezen om met behulp  
 van kleuren en vormen het aanvankelijk rekenonderwijs  
 bij kleuters vorm te geven. 
NIVEAU + 
SBU * 1
LESSEN 5 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:  
verschillende werkvormen toepassen 
bij het aanleren van nieuwe woorden, 
de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: de kwaliteit  
in uw aanvankelijk rekenonderwijs aan kleuters verhogen, 

verschillende werkvormen toepassen bij de leerlijn  
‘kleur en vorm’, de toets maken en een certificaat halen.

SPELMATERIAAL:
WOORDENSCHAT

SPELMATERIAAL:
KLEUR EN VORM

MAP HET JONGE KINDMAP HET JONGE KIND

Helpt u mee aan het uitbreiden van de woordenschat bij jonge kinderen? 
Jonge kinderen leren dagelijks nieuwe woorden. Dit gebeurt op school, maar ook in de omgeving  
waarin zij opgroeien. In deze module leert u hoe u de woordenschat bij jonge kinderen kunt vergroten.  
U maakt kennis met de materialen van Educo en Toys for life. Daarnaast maakt u kennis met  
verschillende strategieën om nieuwe woorden bij jonge kinderen aan te leren. De module staat vol  
met concrete informatie en praktische tips die u direct kunt toepassen in de praktijk. In vier lessen 
 leest én ontdekt u op welke manier u woordenschat kunt aanbieden bij jonge kinderen. 

Aandacht voor de leerlijn ‘kleur en vorm’ bij jonge kinderen
Het leren herkennen van kleuren en vormen bereidt jonge kinderen voor op het leren rekenen op  
de basisschool. Hoe dat zit? Daar komt u achter tijdens het volgen van deze module. In vijf lessen  
leest én ziet u op welke manier u de verschillende materialen van Educo en Toys for life kunt  
gebruiken bij de ontwikkelingsleerlijn ‘kleur en vorm’. U krijgt concrete informatie, video’s en  
praktische tips aangeboden die u direct kunt gebruiken in de praktijk. 
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OVERIGE MAPPEN

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Toetsing voor een Lerende Organisatie.
• Korte, kernachtige en zeer praktische cursussen.
• Direct in de praktijk toe te passen.
• Zeer relevante onderwerpen voor alle leerkrachten in het onderwijs.
• Ook voor schoolbestuurders!

In de cursussen professionaliseert u zich 
in brede zin op onderwerpen  
uit het moderne onderwijs beschikbaar  
gesteld door Kennisnet       
met betrekking tot:
• De meest relevante en belangrijkste theorieën, (achtergrond) 

informatie en praktijkopdrachten.
• Het verbeteren van uw professionele kennis, vaardigheden en attitude  

ten opzichte van internet, Social media, mediawijsheid en meer.

NUTTIG De cursussen bieden u de nodige informatie, tips en 
 handvatten om vandaag nog haalbare veranderingen te 
 brengen in de omgang met mediawijsheid, veilig internet, 
 Social media en meer.  
NIVEAU + en ++ 
TIJDSDUUR Min. 10 minuten, max. 45 minuten

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: mediawijsheid,  
internet, Social media en meer onderwerpen  

van het moderne onderwijs verantwoord inzetten binnen 
uw bestuur, school en klas, de toetsen maken  

en een certificaat halen.

MEDIAWIJSHEID, 
SOCIALE MEDIA OP SCHOOL, 
VEILIG INTERNET EN MEER
MAP KENNISNET (INCLUSIEF BIJ MAP PRIMAIR ONDERWIJS)

Meer weten over veilig internet, multimedia of Bring Your Own Device (BYOD)?  
In de map Kennisnet vindt u dit en nog meer! 
De naam Kennisnet is in onderwijsland bij velen bekend. Kennisnet heeft nu ook online  
cursusmateriaal beschikbaar over onderwerpen zoals veilig internet, Social Media en meer. 
Kennisnet is een instantie die belangrijke producten voor het moderne onderwijs ontwikkelt. 
Uiteraard zijn deze producten ook voor nascholing en professionalisering van belang. 
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OVERIGE MAPPENOVERIGE MAPPEN

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Kort, krachtig en praktisch.
• Oefeningen en opdrachten helpen uw vaardigheden te ontwikkelen.
• Verduidelijkende videofragmenten voor een praktische en snelle  

aanpak.
• Beschikbaarheid van naslagwerken. 
• Keuze uit cursussen voor zowel beginners als gevorderden.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang). 
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Kort en krachtig.
• Gebruik van duidelijke videofragmenten en illustratieve afbeeldingen.
• Tussentijdse opdrachten helpen u direct de informatie te verwerken  

en toe te passen.
• Tips en adviezen ondersteunen het toepassen in het geleerde  

in uw eigen werksituatie.

In de cursussen professionaliseert u zich in  
het gebruik van een computerprogramma        
op het gebied van:
• Uw kennis en vaardigheden met betrekking tot de relevante functies  

en mogelijkheden.
• De nieuwe opties en mogelijkheden die laatste versies van  

het programma kent.

NUTTIG Als gebruiker bieden de toelichtingen, videofragmenten  
 en achtergrondinformatie u voldoende kennis over het  
 computerprogramma om zelf meteen aan de slag te kunnen.
NIVEAU min. + (beginners), max. +++ (gevorderden) 
SBU * min. 1, max. 20 uur
LESSEN 5-17 * = Studiebelastingsuren

In de cursussen professionaliseert u zich  
op het gebied van Arbo-gerelateerde zaken       
met betrekking tot:
• Uw eigen bijdrage, rol of optreden in geval van o.a. pesten,  

agressie of ongeval.
• Het bewustwordingsproces rondom uw veiligheid en die van uw collega’s.
• De beknopte theoretische achtergronden en de vertaalslag daarvan  

naar uw werksituatie.
• Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

NUTTIG U kunt direct aan de slag met het uitwerken of verbeteren 
 van uw Arbo-beleid en zo bijdragen aan een aangename 
 en/of veiligere (werk)omgeving
NIVEAU + of ++ 
SBU * max. 4 uur
LESSEN max. 6 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u: met de opgedane  
basiskennis en -vaardigheden moeiteloos gebruikmaken  

van (de behandelde functies van) het computer- 
programma, de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u: uzelf en  
uw omgeving een stap verder helpen in het opvolgen  

van gezondheids,- en veiligheidsvoorschriften,  
de toets maken en een certificaat halen.

EXCEL, OUTLOOK, OFFICE,  
POWERPOINT EN MEER…

MET EEN BEELDSCHERM  
WERKEN, OMGAAN MET STRESS 

EN MEER… MAP IT

MAP ARBO

Wilt u uzelf bijscholen op het gebied van IT? Of vraagt u zich af hoe een bepaalde functie  
uitgevoerd moet worden?
Het volgen van een gehele opleiding om uw computerbasisvaardigheden te ontwikkelen  
in niet nodig! Het IT pakket biedt u een uitgebreid aanbod van IT-cursussen en versies van  
IT programma’s, zodat u binnen enkele minuten of dagen nieuwe kennis opdoet of uw kennis  
opfrist. En dit in uw eigen tempo en tijd. Er zijn onder andere overstapcursussen beschikbaar 
die informatie bieden over de verschillen met voorgaande versies van computerprogramma’s. 
Ook zijn de cursussen geschikt om u te verdiepen in een bepaald programma(onderdeel). 

Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw team is het van belang: veiligheid op het werk!  
Hoe goed bent u op de hoogte van de risico’s, voorwaarden en regels?
De cursussen uit de map Arbo ondersteunen de werkzaamheden en gezondheid van de  
medewerkers en organisatie. Deze cursussen gaan in op onderwerpen zoals omgaan met  
pesten en de veiligheid op het werk. Verfris of doe nieuwe kennis op over Arbo-gerelateerde 
zaken en zet de stap naar een gezonder en veiliger werkomgeving! 
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Theoretisch en praktisch.
• Videofragmenten bieden een visuele representatie en aanvullende  

informatie waar nodig.
• Samenwerking met experts en professionals.
• Voorbeelden helpen u de informatie te verwerken en toe te passen  

in praktijksituaties.
• Beschikbaarheid van webinars over extra specifieke onderwerpen,  

besproken door experts.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Nederlandse en Engelse cursussen.
• Extra webinars over actuele en specifieke onderwerpen.
• Basis en verdiepende cursussen die aansluiten bij uw leerbehoeften, 

en niveau.
• Cursussen zijn gebaseerd op belangrijke (wetenschappelijke)  

theorieën, bekende publicaties of informatie van experts. 

In de cursussen professionaliseert u zich  
op het gebied van onderwerpen gerelateerd  
aan alledaagse situaties op de werkvloer 
met betrekking tot onder andere:
• Uw eigen rol en invloed, waarin u middels zelfreflectie meer  

inzicht krijgt.
• Het verbeteren van de productiviteit en de kwaliteit van het werk.
• De omgang met collega’s en de sfeer in het team.

NUTTIG De onderwerpen en thema’s, zoals samenwerken of innovatie
 & creativiteit, blijven hedendaags en van essentieel belang 
 voor een aangename en productieve werkomgeving
NIVEAU min. + , max. +++  
SBU * min. 1,  max. 16 uur
LESSEN max. 8 * = Studiebelastingsuren

In de cursussen professionaliseert u zich  
op onderwerpen gerelateerd  
aan management en HRM       
met betrekking tot:
• De meest relevante en belangrijkste theorieën en (achtergrond)informatie.
• Het verbeteren van uw professionele houding en prestaties ten gunste  

van organisatiedoelstellingen.
• Het reflecteren, evalueren en verbeteren van uw huidige management  

en HR(M)-beleid.

NUTTIG De cursussen bieden u de nodige informatie, tips en 
 handvatten om vandaag nog haalbare veranderingen te  
 brengen in de meest voorkomende zaken binnen  
 uw management of HR(M).
NIVEAU min. + (basiscursussen), max. +++ (verdiepende cursussen) 
SBU * min. 1, max. 20 uur
LESSEN 4-9 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u:  
effectief en adequaat werken aan uw eigen  

professionaliteit op de werkvloer,  
de toets maken en een certificaat halen.

Na het volgen van deze module kunt u:  
verantwoordelijk en strategisch een bijdrage leveren  

aan het management/HR(M),  
de toets maken en een certificaat halen.

BOEKHOUDEN, PLANNEN  
EN ORGANISEREN,  

SAMENWERKEN EN MEER…’  

ARBEIDSVERZUIM, FINANCE  
FOR NON-FINANCIALS EN MEER

MAP OP HET WERK

MAP MANAGEMENT

Kunt u een korte praktische cursus gebruiken over algemene onderwerpen met betrekking 
tot uw werk(omgeving)? U hoeft niet langer te zoeken!
De cursussen in het pakket Op het werk helpen de medewerker en manager op de werkvloer.  
In de praktische e-learning modules worden theorie en praktijkvoorbeelden behandeld om  
zo de kennis gelijk in de praktijk te brengen. De afwisseling van video, theorie, achtergrond-
informatie, praktijkvoorbeelden, opdrachten en interactie maken dat deze cursussen  
geschikt zijn voor een brede doelgroep. 

Meer weten over arbeidsverzuim, leiderschap, HRM, innoveren of talentmanagement?  
In de map Management vindt u dit en nog meer! 
Aan het managementpakket binnen de Academie hebben vele professionals en hoogleraren 
meegewerkt. De cursussen geven daarmee niet alleen waardevolle theoretische informatie, 
maar ook persoonlijke visies op het onderwerp en uitleg door video’s met de professional  
in kwestie. Ook zitten er waardevolle verdiepingsstukken, opdrachten en interactie in,  
zodat u als manager direct aan de slag kunt. 
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Duidelijk, theoretisch en praktisch.
• Oefeningen helpen bij de verwerking en/of toepassing van de kennis. 
• Illustratieve afbeeldingen en handige videofragmenten zorgen voor 

extra hulp en helderheid bij de toepassing en uitvoering van handelingen.
• Ideaal voor beginners en/of onervaren gebruikers: stap voor stap  

raakt u bekend met social media. 

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Na de scan wordt u een vervolgcursus aangeboden.
• Wetenschappelijk ontwikkelde scans en metingen.
• Gericht op verschillende competenties en doelgroepen.
• Scans zijn valide en betrouwbaar.

In deze cursus professionaliseert u zich  
in het gebruik van Social media 
op het gebied van:
• De algemene feitjes met betrekking tot de globale achtergrond  

van specifieke social media.
• Het aanmaken van accounts.
• De basisinstellingen- en mogelijkheden.
• De gedragcodes en de veiligheid.
• Het inzetten van social media, zoals Prezi en LinkedIn,  

voor zakelijke doeleinden.

NUTTIG U ontdekt of verrijkt meteen uw online/digitale wereld  
 en u weet de werkwijze van social media beter.
NIVEAU + of ++ 
SBU * min. 1, max. 8
LESSEN 3-11 * = Studiebelastingsuren

Aanbod scans en metingen       
… communicatiestijl   … drijfveren
… conflicthantering  … het nieuwe werken
… timemanagement  … leiderschap
… klantgerichtheid  … managementeffectiviteit
… ontwikkelstijl  … Big Five persoonlijkheid 
        (normgroep in ontwikkeling)

NUTTIG De scans en metingen houden u een spiegel voor  
 en bieden u naderhand een uitgebreid, valide en  
 betrouwbaar rapport gericht op uw resultaten en u kunt  
 direct starten met een vervolgcursus (indien aanwezig).
NIVEAU + en ++   
TIJDSDUUR SBU 8

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online lerenProfessionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u met  
de door u aangemaakte accounts direct aan de slag  

en al uw mogelijkheden verkennen,  
de toets maken en een certificaat halen.

Na het maken van een psychologische test kunt u: betrouwbaar, 
valide en verantwoord vaststellen hoe u uw vaardigheden  
kunt verbeteren op het door u gekozen onderwerpen en  

een vervolgcursus maken passend bij het onderwerp.

LINKEDIN, FACEBOOK,  
PREZI EN MEER…

PSYCHOLOGISCHE TESTEN, 
ONTWIKKELSTIJL,CONFLICT-

HANTERING, TIMEMANAGEMENT MAP SOCIAL MEDIA

MAP SCANS EN METINGEN

Voor persoonlijk of zakelijk gebruik; voor uzelf of voor de leerlingen… de modules  
uit de map Social media kunt u niet overslaan! Hoe handig bent u in het gebruik  
van Prezi of LinkedIn? 
Iedereen heeft wel een account op Facebook of upload foto’s op Instagram. Leerlingen zijn  
hier inmiddels niet onbekend mee en ‘linken’, ‘tweeten’ en delen er op los. Niet alleen deze  
jongeren, maar zeker ook volwassenen hebben online een heus sociaal netwerk opgebouwd.  
Bent u van plan om een account aan te maken, u online te profileren of bent u simpelweg  
nieuwsgierig naar de modules? Neem een kijkje in de map en volg een cursus!

Een betrouwbaar beeld om uw talent meer kans te geven!  
Scans en metingen worden aangeboden om uzelf een spiegel te kunnen voorhouden met geen 
andere reden dan dat u zich op belangrijke punten persoonlijk kunt ontwikkelen. Zonder scans en 
metingen is dat in feite nauwelijks mogelijk. Dit omdat het bij de onderwerpen waarover de scans 
en metingen gaan, gaat over vaardigheden in plaats van over kennis. Het is belangrijk om in  
een spiegel te kunnen kijken en vast te kunnen stellen wat er te verbeteren is in de vaardigheden. 
Scans en metingen vormen een logische aanvulling op het bestaande aanbod aan cursussen.
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Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Theoretisch én praktisch.
• Handvatten en tips om direct praktisch aan de slag te kunnen.
• Illustratieve afbeeldingen en videofragmenten.
• Overzichtelijke inhoudsopgave maakt het navigeren op onderwerpen  

gemakkelijk.

Pluspunten van de module
• Learning-on-demand: tijdsonafhankelijk, plaatsonafhankelijk,  

eigen tempo, altijd beschikbaar (één of twee jaar toegang).
• Eenvoudig, geen onnodig stampwerk.
• Praktisch toepasbaar.
• Zowel basiscursussen als uitgebreide cursussen beschikbaar.
• Overzichtelijke inhoudsopgave maakt het navigeren door de modules  

op onderwerpen gemakkelijk.
• Geluidsfragmenten en voorleesfuncties leren u de juiste uitspraak  

en intonatie.
• Handige en interessante links naar sites en woordenboeken.

In de cursussen professionaliseert u op het  
gebied van specifieke vrijetijdsbestedingen       
waarbij u:
• Basiskennis of verdiepende kennis opdoet over desbetreffende  

onderwerpen.
• Uw vaardigheden oefent door middel van opdrachten en  

stap-voor-stap instructies.

NUTTIG Met behulp van de cursus leert u de basistechnieken 
 en fijne kneepjes van uw hobby en kunt u het geleerde 
 direct oefenen en toepassen. 
NIVEAU + of ++  
SBU * 10 uur
LESSEN 10-20 * = Studiebelastingsuren

In deze cursus professionaliseert u zich  
in (het gebruik van) een vreemde taal        
op het gebied van:
• Uw kennis over beknopte grammaticale regels en achtergrond- 

informatie over de taal en/of cultuur.
• Alledaagse situaties, zoals het begroeten, het bestellen van eten  

en tijdens het winkelen.
• Alledaagse zakelijke gesprekssituaties, zoals gesprekken over  

bedrijfsproducten, prijzen, financiën en akkoorden.

NUTTIG U krijgt een gevarieerd aanbod aan gespreksonderwerpen, 
 ondersteund door geluidsfragmenten en korte geschreven 
 teksten, om uw taalvaardigheden te ontwikkelen.
NIVEAU min. + (basiscursussen), max. +++ (uitgebreide cursussen)
SBU * min. 10, max. 50 uur
LESSEN 10-25 * = Studiebelastingsuren

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink .nl.

Vraag uw Heutink adviseur voor een presentatie op uw school over ‘De lerende organisatie’  
m.b.v. e-learning. Vraag een proefaccount aan via www.heutink.nl.

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Professionele
houding Offline leren

Individueel

Groepsleren

Online leren

Na het volgen van deze module kunt u met de relevante 
vaardigheden en technieken uw vrije tijd voortaan 

volop besteden aan uw hobby’s, op een bekwame manier 
zodat u resultaat boekt. 

Na het volgen van deze module kunt u:  
mondeling en schriftelijk communiceren  

in uw alledaagse privé en/of zakelijke situaties,  
de toets maken en een certificaat halen.

DIGITALE FOTOGRAFIE, GITAAR 
SPELEN, BLOEMSCHIKKEN EN 

MEER…

ENGELS, DUITS, ITALIAANS, 
SPAANS EN MEER…

MAP VRIJE TIJD

MAP TAAL

Besteedt u uw vrije tijd aan hobby’s zoals keyboard of gitaar spelen? Wilt u tijdens  
het eerstvolgende familiediner indruk maken met uw kennis over wijn? 
Bekijk dan de interessante en leuke cursussen uit de map Vrije tijd! U hoeft niet langer  
een langdurige of dure cursus te volgen. In enkele dagen leert u algemene weetjes en  
basiskennis over verschillende uiteenlopende onderwerpen. Experts en vakmensen helpen  
u daarbij. U leert iets nieuws of breidt uw vaardigheden verder uit. In uw eigen tijd en tempo, 
waar u maar wilt!

Heeft u altijd al in uw eigen tempo een vreemde taal willen leren? 
Of u uit eigen belangstelling een taal wilt leren, omdat u op vakantie gaat of omdat u de taal nodig heeft  
op het werk, de taalcursussen uit het Heutink aanbod bieden u de geschikte mogelijkheid hiervoor.  
Het taalpakket bestaat uit taalcursussen voor zowel privé als zakelijk gebruik. Alle e-learning modules 
zijn opgezet om de basis te leren van de taal, inclusief grammatica en achtergrondinformatie van het land. 
Binnen het taalpakket zijn ook cursussen beschikbaar voor niet-Nederlands sprekenden, zoals Engels-
Nederlands en Pools-Nederlands. Door middel van geluidsfragmenten leert u de juiste uitspraak. 
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Nadat u een e-module heeft gevolgd kunt u dit afsluiten met een kennistoets. Na het behalen 

van deze toets ontvangt u een bijbehorend certificaat welke u kunt uploaden bij Registerleraar 

en/of kunt opslaan in uw bekwaamheidsdossier. 

Met name als het gebruik van uw eigen academie organisatiebreed wordt ingezet, is het belang 

van goede toetsing en registratie van de studievoortgang per medewerker groot. Binnen uw 

eigen academie bieden we de LMS-module, wat staat voor Leer Management Systeem. Via deze 

module wordt geregistreerd wat de studievoortgang per deelnemer is. Ook wordt via het LMS 

de uitslag van eventuele toetsen geregistreerd en worden er na het behalen van het gewenste 

resultaat digitale certificaten uitgereikt. 

DIRECT KNOW
 

“Hoe we presteren is niet afhankelijk van wat we leren, 

maar hoe we over de juiste informatie op het juiste moment kunnen beschikken” 

Prof Dr. Ir. Kasper Boon

Met DirectKnow wordt het gemakkelijk om op ieder gewenst moment de juiste informatie tot je  

te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je even niet meer weet hoe die bewerking in Word ook alweer 

ging. Op zo’n moment mis je een klein stukje kennis die je helpt om beter te functioneren.  

Dan komt DirectKnow om de hoek kijken. Hiermee krijg je toegang tot relevante essentials.  

DirectKnow is te gebruiken op computer, tablet en telefoon.

Voor meer informatie vraag uw Heutink adviseur.

Na de aanschaf van een e-learning pakket met een eigen portal is de volgende stap  

het implementatieproces. Hoe maakt u van uw organisatie een “Lerende Organisatie”,  

welke afspraken moeten er worden gemaakt en hoe brengt u uw hele organisatie op de hoogte  

van het officiële startmoment? 

KICK OFF BIJEENKOMST
Tijdens een Kick off bijeenkomst wordt er een start gemaakt met Uw eigen Academie. U en  

uw werknemers worden enthousiast gemaakt en uitgedaagd middels interactieve vragen en  

voorbeelden uit de praktijk. Belangrijk bij de kick off bijeenkomst is dat u wegwijs wordt in  

de online leeromgeving (inloggen, praktische zaken, e-modules, toetsing, certificaten, LMS) en  

kennismaakt met achtergronden van e-learning, plan van aanpak en ’de Lerende Organisatie’. 

CONSULTATIE
Indien u de implementatie gaat begeleiden binnen uw organisatie dan kunnen wij u hierbij  

ondersteunen en adviseren. Bij consultatie is er een afspraak op locatie kort na de kick off  

bijeenkomst. Tijdens deze afspraak wordt het plan van aanpak uitgebreid met u doorgesproken. 

Hierin komen zaken aan de orde als kennis, vaardigheden en attitude bij e-learning, professionele 

houding, mogelijkheden tot blended learning en aspecten als werkdocumenten/bekwaamheids-

dossier. Ook krijgt u een toelichting op de documenten aanwezig bij de e-modules gericht  

op directie en leidinggevenden. Kortom wie vervult welke rol en hoe kan deze vervult worden.  

Vervolgens is er in de consultatie ruimte voor een telefonische afspraak welke in het teken staat 

van evalueren van de gang van zaken, bespreken van het plan van aanpak en gemaakte afspraken 

en vragen beantwoorden. Hoe verloopt het werken met de e-learning? De consultant heeft tijdens 

dit evaluatiegesprek ook statistieken vanuit het LMS voor u op een rij gezet. (LMS staat voor  

LeerManagementSysteem). 

DE SCHOOL ALS PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP
Wilt u zich verder scholen als coach en coördinator van de Lerende Organisatie? Dan kunt u  

deze cursus volgen van 3 collegedagen welke wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel 

uitmaakt van een opleiding die erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs  

en door de Stichting post-HBO. Tijdens deze cursus leert u meer over de concepten Lerende  

Organisatie en Professionele Leergemeenschap en kunt u op grond van nader onderzoek bepalen 

welke aspecten uw organisatie (nog) nodig heeft om de visie, missie en ambitie van de school waar 

te maken. Kortom een mooie manier om de implementatie van Uw eigen Academie vorm te geven 

binnen uw bestuur of school. 

Voor meer informatie en prijzen vraag uw Heutink adviseur.

TOETSING EN REGISTRATIE 
VAN DE STUDIEVOORTGANG

IMPLEMENTATIE

HET LMS

UW EIGEN ACADEMIE
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