
Samenscholen met collega’s



Met een strippenkaart voor € 390,- neem je tien keer 
deel aan een online themasessie naar keuze. 
Gebruik daarvoor bijvoorbeeld jouw persoonlijke 
professionaliseringsbudget.

Doe jij ook mee?

• 
• 
• 
• 
• 

veel ervaring met online professionalisering
hoge waardering
grote opkomst
veel interactie
directe link met de dagelijkse praktijk

goed opgeleide trainers 
met veel ervaring 
voor de klas

een breed aanbod 
van interactieve 
bijeenkomsten

bijeenkomsten die je 
thuis kunt volgen

Fysieke bijeenkomsten voor professionalisering zijn 
tijdrovend, intensief en soms helemáál niet mogelijk. 
Wil jij toch op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs? 
Wil jij jezelf ontwikkelen en je didactisch repertoire verder uitbreiden? 
Kom dan samenscholen met collega’s bij OnderwijsArena.

OnderwijsArena is dé academie voor onderwijsprofessionals met:

Samenscholen met collega’s



Ben je op zoek naar meer verdieping, kijk dan op www.onderwijsarena.nl 
en schrijf je in voor een van de leergangen.

Dus: tot ziens bij één van de themasessies, leergangen, netwerkbijeenkomsten, 
train-de-trainer programma’s of OnderwijsArena inspiratiedagen

Effectief leren

Formatief handelen

Leerstrategieën

Motivatie

Leren en lesgeven met ICT

... en nog veel meer

Een greep uit het aanbod:

Wil jij jouw docenten zelf laten kiezen met welk thema zij 
aan de slag gaan, kies dan voor de OnderwijsArena 
schoolpas. Voor € 995,- ontvang je 40 deelnames. 
Bepaal zelf hoe je die verdeelt. 40 collega’s die allemaal 
zelf één online themasessie kiezen, 20 collega’s die elk 
2 sessies volgen of 2 collega’s die beiden 20 keer 
deelnemen. Het mag allemaal! 
En je kunt altijd een schoolpas bijkopen.En je kunt altijd een schoolpas bijkopen.

Ga all inclusive. Voor € 3900,- krijgen al jouw collega’s 
onbeperkt toegang tot alle online themasessies van 
OnderwijsArena (1 BRIN nummer en maximaal 150 docenten)
Als partner van OnderwijsArena steun je het initiatief en 
denk je mee over de inhoud van het aanbod. 
Je doet daarmee recht aan de verschillen tussen de 
professionaliseringswensen en -behoeftes van jouw professionaliseringswensen en -behoeftes van jouw 
collega’s.

Heeft jouw school een academie of is jouw school 
onderdeel van een bestuur met meerdere scholen, 
Kies dan voor de locatie-overstijgende academiepas. 
Voor € 3900,- krijgen alle collega’s van alle aangesloten Voor € 3900,- krijgen alle collega’s van alle aangesloten 
scholen toegang, tot een maximum van 200 deelnames 
in totaal. 
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