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--------------------------------------------------------------------------------------------------Voorlichting:
(gratis)
Magistrum
(Amersfoort):
9 mei 2012

Pedagogisch Leiderschap

Met ingang van het schooljaar 2012 - 2013 start de NWIP
de cursus "Pedagogisch Leiderschap in de praktijk".

Magistrum
(Amersfoort):
19 sept. 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Betere opbrengsten in de klas en in de school door
opbrengstgericht- en pedagogisch leiderschap’
“In de visie van de NWIP dient er aandacht te zijn voor het
welbevinden van het hele kind. Alleen dan ontstaat er een relatie en
een werksfeer met de docent en de groep waarin de leerling tot zijn of
haar recht komt. Het leren begrijpen van gedrag van de leerlingen en
de groep en daar goed mee kunnen omgaan staat centraal in deze
cursus.”

Wie is Theo Joosten?

De cursus wordt uitgevoerd door Theo Joosten, oud voorzitter van
de bond katholiek primair onderwijs en al vele jaren op nationaal
(NWIP) en internationaal (ICASSI) niveau betrokken bij de
praktische uitwerking van de Individualpsychologie op klasniveau.
Hij heeft als onderwijsadviseur met verschillende schoolteams
volgens deze opzet gewerkt. Ook is hij internationaal docent op
het gebied van Individualpsychologie en onderwijs & opvoeding,
verbonden aan ICASSI, een zomerschool.
Voor wie is deze cursus bedoeld?

De Nederlandse Werkgemeenschap voor Individualpsychologie
(NWIP) biedt in samenwerking met Magistrum deze cursus aan
voor bevoegde leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs.
Er kan zowel individueel als in teamverband aan deze cursus
worden deelgenomen.
Wat staat centraal in deze cursus?

In deze praktijkgerichte cursus staat de versterking van het
pedagogisch leiderschap in de groep centraal. Door het zich eigen
maken van andere opvoedingsmiddelen en –methoden vergroot de
leraar zijn handelingsrepertoire als opvoedkundig leider waardoor
het gedrag en het omgaan met kinderen wordt verbeterd.

Voorlichtingsdagen
Eerst meer informatie over
deze cursus? Bezoek een van
deze introductie middagen.
Woensdag 9 mei 2012
14.30 uur – 16.30 uur
Magistrum te Amersfoort
Woensdag 19 sept 2012
14.30 uur – 16.30 uur
Magistrum te Amersfoort
Bij 12 deelnemers of meer kan
er ook voorlichting op locatie
gegeven worden.
Inhoudelijke informatie
Informatie kan ingewonnen
worden bij Theo Joosten:

tjoosten@planet.nl
Meer Informatie:

www.nwip.nl

Wat zeggen anderen over praktijkgerichte trainingen?

“Veel vormen van professionalisering van docenten – cursussen, studiedagen,workshops – zijn niet
gericht op problematiek in de eigen lespraktijk. Dat is een gemiste kans, stellen de onderzoekers. Naen bijscholing van leraren lijken namelijk het meest effectief als de inhoud vak gerelateerd is en goed
is ingebed in de eigen lespraktijk”.
('Professionele ontwikkeling van leraren' NWO onderzoek, maart 2011
Wat is de opzet van deze cursus?
De cursus gaat nadrukkelijk uit van de (eigen) praktijk. Praktijksituaties vormen de kern
van de bijeenkomsten. Van daaruit wordt verkend hoe die te begrijpen en hoe nieuwe
werkwijzen toe te passen.
De cursusopzet is sterk praktijk gerelateerd, d.w.z. wat wordt geleerd kan de volgende
dag in de groep worden toegepast.
De bijeenkomsten kennen een variatie aan werkvormen, zoals feedback,
casusbesprekingen, groepswerk en praktische oefeningen. Theoretische inzichten worden
gekoppeld aan de praktijk.

Praktische informatie over deze cursus
Planning
• In het eerste jaar: 6 bijeenkomsten; in het tweede jaar 4 plus een afsluitende
bijeenkomst.
• De cursus kan ook op locatie worden gegeven bij voldoende belangstelling.
• De cursusgroep bestaat uit 16 tot 20 deelnemers.
• De cursusbijeenkomsten zijn gepland op woensdagen van 10.00 – 16.00 uur.
• Cursusdagen 2012 – 2013 :
3 oktober, 14 november 2012
16 januari, 14 februari, 21 maart, 25 april 2013
Locatie
• Locatie: In het midden van het land of op een locatie waar de meeste
deelnemers vandaan komen.
• De voorlichting en introductie vindt plaats op woensdag 9 mei en 19 september
2012 in Amersfoort. (geen deelnamekosten)
Tijd en kosten
• Totale tijdsinvestering bedraagt 112 uur (4 ECTS); 56 uur per schooljaar.
• Kosten: € 1.900 (1e jaar €1.100 en 2e jaar € 800)
• Kosten bij eigen locatie en catering: € 1.400 (1e jaar €800 en 2e jaar € 600)
• Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van
Magistrum/NWIP
• Aanmelden bij voorkeur voor het nieuwe schooljaar; 1 juli 2012
Meer
•
•
•

informatie
Over de cursus: www.nwip.nl
Over de NWIP: www.individualpsychologie.nl en www.icassi.net
Meer informatie over aanmelding en voorwaarden: www.magistrum.nl

Direct online inschrijven? Ga naar www.nwip.nl

