Trainingsaanbod 2017 - 2018
Trainingsspecialist mbo én hbo

Verder is een aantal van onze trainingen

Door de jaren heen hebben wij duizenden

gevalideerd door registerleraar.nl. Deze staan

docenten getraind en zijn onze trainers actief

vermeld op onze site.

(geweest) voor bijna alle mbo-instellingen in
Nederland. Ook trainen wij steeds meer in

Meer dan trainingen alleen

het hbo. Voor zowel mbo als hbo bieden wij

U kunt bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld:

trainingen voor docenten en begeleiders,

• Coaching on the job van loopbaan-

onderwijsontwikkelaars, examenfunctionaris-

begeleiders en examencommissies of

sen en teams.

ondersteuning bij het pedagogisch-didactisch
handelen van docenten(teams).

De CINOP Academie is en blijft uw specialist

• Interactieve thema-, en kennisdagen over

in examinering. Daarnaast weten scholen ons

taalonderwijs (Toekomstbestendige taal-

te vinden op thema’s zoals flexibilisering,

les en Mediawijsheid in de les Nederlands)

curriculumontwikkeling, taal en rekenen,

en 21e eeuwse vaardigheden (Classroom

blended learning en team- en kwaliteits-

Escape21).

management.
Meer weten?
In deze folder treft u een overzicht aan van

Heeft u vragen over het trainingsaanbod

meer dan 30 trainingen waarmee wij u graag

of bent u benieuwd naar onze maatwerk-

van dienst zijn. Allemaal incompany en

mogelijkheden?

direct toepasbaar in de praktijk.
Neem gerust contact op voor een
De prijzen zijn gebaseerd op groepen van

vrijblijvend gesprek: 073-6800800 of

maximaal 15 deelnemers. Een train-de-trainer

cinopacademie@cinop.nl.

variant is altijd mogelijk. Deelnemers
ontvangen een bewijs van deelname.
De CINOP Academie is door het Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als
erkend opleider aangemerkt. Hierdoor geldt
voor alle trainingen een btw vrijstelling.

Werkwijze en over ons
Altijd incompany

Altijd de cirkel rond

In onze werkwijze gaan we uit van uw

Na afloop evalueert de trainer met de deel-

specifieke scholingsvraag. We bieden onze

nemers het leerproces en de opbrengst. Dit

trainingen daarom altijd incompany aan.

koppelen we terug aan de opdrachtgever.
Net als vrijblijvend onderwijskundig advies.

Altijd maatwerk
In grote lijnen (inhoud, duur en vorm) staan

Altijd verder kijken

de trainingen van de CINOP Academie vast.

Door de nauwe verbinding met het advieswerk

Maar in de uitvoering passen we de training

verrijken onze trainers continu hun praktijk-

aan op de situatie van uw eigen school.

kennis en weten ze hoe een training past
binnen de hedendaagse onderwijscontext.

Altijd gericht op de groep
Onze trainers sluiten zoveel mogelijk aan bij

Onderdeel van CINOP Advies

de verschillende leerstijlen van de deelnemers

In onze adviesorganisatie zijn ongeveer 50

en willen op een prettige manier in verbinding

consultants werkzaam waarvan een deel

staan met de groep.

trainingen verzorgt. De CINOP Academie
bestaat uit een (vast) team van trainers en

Altijd bij de tijd

adviseurs. Als expert in het beroepsonderwijs

Naast onze inhoudelijke expertise investeren we

biedt CINOP Advies een breed scala aan

in slimme (online) werk- en leervormen. Niet

diensten zoals advisering, procesbegeleiding,

voor de show, maar gewoon wanneer het werkt.

instrumentontwikkeling, coaching, en
train-de-trainertrajecten op het gebied van

Altijd een goed begin

examinering, herontwerp, flexibilisering, taal

Vooraf gaan we met u in gesprek over:

en rekenen, 21e-eeuwse vaardigheden en

• Wat is de aanleiding van uw scholingsvraag?

kwaliteitsontwikkeling.

• Op welke specifieke ontwikkelingen kan
de trainer inspelen?
• Hoe kan de training bijdragen aan gewenste
verbeteringen?

Met deze ervaring kunnen we voor nagenoeg
elke onderwijskundige vraag een training
ontwikkelen of passende oplossing bedenken.

• Is er behoefte aan aanvullend advies,
coaching of intervisie?
• (Hoe) richten we de digitale leeromgeving in?

CINOP is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Kijk op www.cinopadvies.nl voor meer info.

Overzicht trainingen MBO
Onderwijs en begeleiding
Naam training

Duur

Prijs per groep

•
•
•
•
•
•

32 uur
32 uur
3,5 dag
4 dagen
1 dagdeel
4 dagdelen

€ 1.450 p.p.
€ 1.450 p.p.
€ 7.450
€ 8.000
€ 1.450
€ 5.800

Naam training

Duur

Prijs per groep

• Kennismaking onderzoekskader Inspectie 2017
• Zelfevaluatie onderwijsteams
• Toetsing en examinering voor onderwijsteams

1 dagdeel
1 dag
1 dag

€ 1.450
€ 2.000
€ 2.000

Naam training

Duur

Prijs per groep

Kwaliteitsborging examinering
• Examenaudits opzetten en uitvoeren
• Examencommissie: aan de slag (basistraining)

2 dagen
2 dagen

€ 4.000
€ 4.000

Construeren en vaststellen
• Construeren examens (kwalificatiedossier en/of keuzedeel)
• Vaststellen examens (kwalificatiedossier en/of keuzedeel)
• Construeren instellingsexamen NL
• Construeren instellingsexamen MVT
• Examenconstructeur en -vaststeller NL (combinatietraining)
• Examenconstructeur en -vaststeller MVT (combinatietraining)

2 dagen
1 dag
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen

€ 4.000
€ 2.000
€ 6.000
€ 6.000
€ 6.000
€ 6.000

Assessoren
• Assessor
• Praktijkassessor
• Taalassessor NL
• Taalassessor MVT
• Taalassessor voor vakdocenten

2 dagen
1 dag
2 dagen
2 dagen
2 dagen

€ 4.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

Diplomeren en vrijstellingen
• Valideren van leer- en werkervaring

1 dag

€ 2.000

Overig
• Toetsing en examinering studenten met functiebeperking

1 dagdeel

€ 1.450

Ontwerpen van blended learning*
Online begeleiden van studenten*
Curriculumontwikkeling
Onderwijslogistiek
Studeren met een functiebeperking (basistraining)
Didactiek rekenonderwijs: basis en verdieping**

Onderwijsteam en kwaliteit

Examinering

Overzicht trainingen HBO
Flexibilisering
Naam training

Duur

Prijs per groep

•
•
•
•

1 dag
1 dag
1 dag
n.t.b.

€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
Op aanvraag

Formuleren van leeruitkomsten
Ontwikkelen van rubrics (op basis van leeruitkomsten)
Online begeleiden van studenten
Leerwegonafhankelijk toetsen BKE-trainers (train-de-trainer)

Examinering
Naam training

Duur

Prijs per groep

• Assessor
• Assessor (train-de-trainer)

2 dagen
n.t.b.

€ 4.000
Op aanvraag

Naam training

Duur

Prijs per groep

• Ontwerpen van blended learning*
• Studeren met een functiebeperking (basistraining)*

32 uur
32 uur

€ 1.450 p.p.
€ 1.450 p.p.

Blended learning

* Open inschrijving (prijs per persoon). Blended vormgegeven: met name online leren onder begeleiding van
een e-coach, plus twee face-to-face bijeenkomsten.
** Verschillende andere modules mogelijk
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