Opleiding voor coaches
De coachopleiding van Martie Slooter is een begrip in het onderwijs.
Ze heeft haar jarenlange praktijkervaring als coach vertaald in een
opleiding, boek en coachingsapp: De zes rollen van de leraar.
Start 21-09-2020: Opleiding docentbegeleider
Met deze opleiding kunt u snel aan de slag met het opleiden en trainen
van, en feedback geven aan collega's. We gebruiken het boek De zes
rollen van de leraar op niveau 1.
Start 11-09-2020 Opleiding voor coaches - de basis
U leert een reflectief coachingsgesprek te voeren waarbij de leraar
eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. U leert ook omgaan met
weerstanden.
Start 08-10-2020: Opleiding voor coaches - gevorderd
U verdiept uw kennis en vaardigheden voor het coachen van starters,
zij-instromers en ervaren leraren. De inhoud van onze gesprekken
wordt gebaseerd op het boek De zes rollen van de leraar.
Start 26-11-2020: Opleiding voor coaches - excellent
U leert werken met (belemmerende) overtuigingen van collega's die
moeite hebben met veranderingen, met objectief naar zichzelf kijken
en met het omgaan met feedback. U leert of u moet sturen of coachen.
Start 28-10-2020: Opleiding voor coaches - coach van de zes rollen
van de leraar
U leert ontwikkelingsgericht coachen op de zes rollen van de leraar,
gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en wat de
doorlopende leerlijn van leraren (rubrics) voor ons werk betekent.
Start 04-12-2020: Masterclass voor coaches- intuïtie
Professioneel coachen vereist zelfbewustzijn, zelfkennis, compassie en
maximale evenwaardigheid met de ander. U leert daarnaast optimaal
gebruik te maken van uw intuïtie.
Start 15-01-2021 Masterclass voor coaches - bipolariteit
U leert uw coachingstechnieken combineren met inzichten uit de
psychologie onder andere de bipolaire levenshouding, de ouder-kind
dimensies in ieder van ons.

Inductie
programma
Onderzoek en ervaring wijst
uit dat de optimale
voorbereiding voor de nieuwe
leraar een combinatie is van
een training én begeleiding
van de opleider/coach op
school.
Met dit inductieprogramma
staat uw school stevig in de
startblokken. Uw leraren staan
met vertrouwen voor de klas
en u voorkomt vroegtijdig
uitvallen.
martieslooteracademie.nl/inductie

Training voor leidinggevenden en coaches
Beoordelen van en feedback geven aan leraren
Eendaagse op 28-08-2020 en 02-10-2020
Na deze eendaagse kunt u objectief een oordeel en feedback geven
over het concreet waarneembaar gedrag van de leraar, zijn interactie
met leerlingen en kwaliteit van zijn lessen.
Training voor leraren
Start 04-09-2020: De rol van de coach: de zesde rol

NIEUW

Leer uw leerlingen op een coachende manier te begeleiden. Hoe
maakt u de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces? Leer stap voor
stap zijn all-round coach te worden.

www.martieslooteracademie.nl

Martie Slooter Academie
T: 06-1588 0034
E: info@martie-slooter.nl

De zes rollen-app©
NIEUW

NIEUW

Voor de leraar

Voor coaches/IB'ers

Inzicht in uw lesgeven en grip
op je ontwikkeling: dat kan met
de Zes rollen-app voor de
leraar.

Deze app geeft u als coach/
intern begeleider inzicht in de
effectiviteit van de lessen en
waar de leraar staat in de
verschillende rollen van het
lesgeven. Én met welke
concrete stappen hij zijn
lessen kan verbeteren. U
observeert de lessen met uw
app, waar, wanneer en zo
vaak u wilt. Dus ook op
verschillende scholen.

U checkt uw eigen lessen, vult
een zelfevaluaties in en u kunt
eenvoudig leerling-enquêtes
verzenden. De app geeft u aan
waar u staat in uw ontwikkeling.
U krijgt direct concrete
aanwijzingen om stap voor stap
tot een hoger niveau te komen.
U werkt met uw persoonlijke
app waar,
wanneer en zo vaak u wilt.

Prijs: 139 euro incl. boek en
online coaching

Na een lesobservatie geeft de
app u een overzichtelijke
rapportage waarmee u de
leraar ontwikkelingsgerichte
feedback kunt geven. Zo kunt
u samen volgens de methode
van De zes rollen van de leraar
stap voor stap werken naar
een hoger niveau van
lesgeven.
Prijs: vanaf 364 euro incl.
boek en online begeleiding

martieslooteracademie.nl/app

martieslooteracademie.nl/app

U kunt met de app ook uw
coach of leidinggevende laten
zien hoe u zich de afgelopen
periode hebt ontwikkeld en wat
uw volgende stappen zijn.

Voor de school
Objectieve lesobservaties om
de kwaliteit
van lessen op uw
App
voor scholen
school te verbeteren - dat kan
met de Zes rollen-app©.
De app maakt het voor u
mogelijk leraren zorgvuldige,
ontwikkelingsgerichte
feedback te geven. Ook
kunnen leraren elkaars
lessen beoordelen. Samen
werkt u systematisch aan de
kwaliteit van het onderwijs,
de ontwikkeling van leraren
en goed personeelsbeleid.
De app is gebaseerd op
wetenschappelijk onderbouwde indicatoren, waaronder
de indicatoren van de leraar
als coach. De app is uniek
door de koppeling van het
leraargedrag aan het
leerlinggedrag.
Prijs op aanvraag
martieslooteracademie.nl/app

Webinars over online lesgeven
23-06-2020
15-06-2020
26-06-2020
24-06-2020

15.45 uur - Werken met Teams - de basis
15.45 uur - Lesson up - de basis
15.45 uur - Interactief lesgeven
15.45 uur - Coachen van leerlingen

i.s.m.
Webinars gemist? Bekijk de Webinarserie over De zes
rollen van de leraar in een online omgeving
Online werkplaats: de zes rollen in een online omgeving

www.martieslooteracademie.nl

