
Wil je in gesprek met ons bepalen welke scholing het beste bij jouw school, team of sectie past? 
Neem dan contact met ons op.

Noordhoff bv

Papendorpseweg 97 - Secoya Building B

3528 BJ Utrecht

Postbus 4048

3502 HA Utrecht

www.noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs

Leren houdt nooit op. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. 
Daarom helpt Noordhoff Academy jou verder te ontwikkelen 
als onderwijsprofessional. Bijvoorbeeld met online trainingen 
of trainingen bij jou op school die je wegwijs maken in 
je (digitale) methode. Of met trainingen over formatief 
evalueren of onderwijs en leiderschap. Ook is er een speciaal 
opleidingstraject voor wie zich wil specialiseren in toetsing 
en examinering.

Wil jij je ook verder ontwikkelen? Bekijk het trainingsaanbod, 
meld je aan voor een training of maak een afspraak. We 
denken graag met je mee over een passend scholingsplan 
voor jou, je sectie of je school.

www.noordhoffacademy.nl

Noordhoff 
Academy 
Voor de professionalisering 
van docenten en andere 
onderwijsprofessionals

Voor professionals
Met oog voor de toekomst en passie voor ons 
vak ontwikkelt Noordhoff leermiddelen voor 
het voortgezet onderwijs. Dagelijks leren en 
werken meer dan 1 miljoen leerlingen en 60.000 
docenten met een lesmethode van Noordhoff. 
Denk aan Getal & Ruimte voor wiskunde of 
Nieuw Nederlands voor Nederlands. En daar zijn 
we trots op.

Maar met de kennis die we in huis hebben willen 
we meer doen voor het onderwijs. Daarom 
hebben we Noordhoff Academy opgericht. Voor 
én door onderwijsprofessionals.

Door professionals
Alle trainingen worden gegeven door docenten, 
vakspecialisten en auteurs van methodes van 
Noordhoff. Zij zorgen voor een aanbod dat 
aansluit bij de situatie, visie en identiteit van jouw 
school. Daarnaast zijn er trainingen en webinars 
die je online kunt volgen en congressen die je kunt 
bezoeken.

Het hele jaar door kennis en inspiratie opdoen kan 
ook. Neem een abonnement op wijgevenles.nl en 
bekijk onbeperkt praktijkvideo’s waarin andere 
onderwijsprofessionals laten zien wat hun  
aanpak is.

Onze methoden:

brengt je verder



   

Wanneer je met een nieuwe lesmethode gaat werken of voor
het eerst gaat werken met digitaal lesmateriaal, vereist dat
enige voorbereiding. De een vindt het wiel liever zelf uit,
terwijl de ander het prettig vindt samen met de sectie een
training te volgen.
Noordhoff Academy biedt beide mogelijkheden. Op 
noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs kun je je 
aanmelden voor het leerplatform van Noordhoff Academy: 
Learnlinq. Met je Learnlinq-account kun je vervolgens 
verschillende online 
trainingen volgen. Maar 
je kunt je ook inschrijven 
voor een training bij jou 
op school.

In de training Starten met de gepersonaliseerde leeromgeving 
van je methode leer je onder andere hoe de adaptieve 
leeromgeving bij jouw methode werkt en hoe je deze kunt 
inzetten om het leren te faciliteren. Je oefent met het 
interpreteren van de resultatenpagina’s en de vertaling naar 
vervolgacties.

De trainer gaat in op vragen als: Hoe combineer je boek en 
digitaal lesmateriaal in jouw situatie het beste (blended leren)? 
Hoe speelt het (digitale) lesmateriaal in op formatief toetsen 
en formatief handelen? Hoe kun je differentiëren in instructie 
op basis van de resultatenpagina’s? Daarnaast is er uitgebreid 
aandacht voor leervragen die tijdens de intake door jou en je 
collega’s gesteld zijn.

Kortom, bij Noordhoff Academy kun je op elk instapniveau een 
training volgen. Of je nu net start met digitaal lesgeven of de 
digitale leeromgeving bij je methode al kent en je je didactisch 
verder wilt verdiepen.

Het trainingsaanbod mét een beschrijving vind je op 
noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs.

Trainingen bij lesmethoden

Het voortgezet onderwijs is volop in ontwikkeling. Er is een 
roep om minder te toetsen voor een cijfer en meer formatief 
te handelen. Maar hoe pak je dat aan? Dat leer je tijdens de 
trainingen Formatief evalueren.

Tijdens de praktische training Formatief evalueren met je 
methode leer je hoe je de adaptieve leeromgeving bij je 
methode als basis gebruikt voor een formatieve manier van 
werken met je leerlingen. Daarnaast kun je trainingen volgen 
over thema’s die gerelateerd zijn aan formatief leren, zoals het 
helder formuleren van leerdoelen en succescriteria (feed up) en 
het geven van feedback en feedforward.

Andere didactische vaardigheden
Een overzicht van alle trainingen in didactische vaardigheden 
vind je op noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs.

Trainingen formatief evalueren

Het onderwijs is constant in beweging. Dat vraagt van docenten 
en schoolleiders om richting te kiezen en zich te ontwikkelen. 
Vaak gaat dat niet zonder slag of stoot en soms zoekt een 
school, sectie, team of individuele onderwijsprofessional daar 
begeleiding bij.

Noordhoff Academy werkt samen met experts die ruime 
ervaring hebben met individuele coaching en de begeleiding 
van groepen. Zij hebben kennis en ervaring over de volgende 
onderwerpen:
• Communiceren in een schoolorganisatie
• Teambuilding en teamcoaching
• Persoonlijk leiderschap
• Training Talentontwikkeling
• Executieve functies
• Motivatie en eigenaarschap

Kijk op www.noordhoffacademy.nl voor meer informatie 
over trainingen en begeleidingstrajecten over bovenstaande 
onderwerpen. Staat je onderwerp er niet bij? Neem dan contact 
met ons op. Onze trainers ontwikkelen ook maatwerktrajecten.

Trainingen onderwijsvernieuwing en leiderschap

Wijgevenles.nl

Leren van andere onderwijsprofessionals
Leer van andere professionals en bekijk video’s over 
onderwerpen als gepersonaliseerd leren, formatief evalueren 
en borging van toetskwaliteit en nog veel meer op 
wijgevenles.nl.

Wijgevenles.nl is hét leerplatform waar kennis over onderwijs 
en ervaringen worden verzameld. Neem een abonnement 
en kijk onbeperkt naar praktische tips en ideeën van andere 
onderwijsprofessionals!

Meer informatie? Kijk op wijgevenles.nl.

Van het belang van kwalitatief goede (school)examens 
en kennis over toetsing en examinering in het voortgezet 
onderwijs hoeft niemand meer overtuigd te worden.

Daarnaast willen veel scholen af van de toetscultuur 
waar het vooral draait om cijfers. In de onderwijsvisie van 
scholen klinken termen als gepersonaliseerd leren, formatief 
evalueren en leerdoeldenken. Maar op welke wijze krijg je 
de deskundigheid op het gebied van toetsen en formatief 
evalueren in je school?
En hoe bewaak je de kwaliteit van toetsing en examinering, 
terwijl je tegelijkertijd een omslag wil maken in de 
toetscultuur? Tijdens het opleidingstraject tot Toetsexpert(s) 
voortgezet onderwijs bij jou op school, wordt stapsgewijs 
antwoord gegeven op deze vragen. Aan het eind van het 
traject is het toetsbeleid helder, vormen summatieve en 
formatieve toetsen één geheel en is de kwaliteit van toetsen 
en schoolexamens geborgd.

Meer weten? Download de brochure op 
www.noordhoffacademy.nl/gecertificeerd-toetsexpert- 
voortgezet-onderwijs

Opleiding tot toetsexpert

Ik vond de trainingsavonden 
enorm inspirerend en nuttig. 
Ik ben anders tegen lesgeven 
gaan aankijken. En ik zie nu al 
resultaten!”   

Annemieke van Rheenen van het Dongemond College

“

“

Trainingsaanbod
Scholen zijn constant in beweging. De visie op 
onderwijs wordt verder ontwikkeld, secties kiezen 
voor een nieuwe methode of er is een verschuiving 
naar meer digitaal werken. Tijdens zo’n verandering 
is er vaak behoefte aan scholing.
Bij Noordhoff Academy kun je kiezen uit een groot 
aanbod aan trainingen. De training Starten met de 
gepersonaliseerde leeromgeving van je methode 
kun je gratis online volgen, maar er kan ook een 
trainer naar je school komen om een training 
op maat te geven aan de hele sectie. Je kunt je 
ook aanmelden voor een didactische training, 
bijvoorbeeld over formatief werken of blended 
lesgeven. Ook over onderwijs en leiderschap is 
er een gevarieerd aanbod, met trainingen over 
draagvlak, kwaliteitsborging en vitaliteit van 
personeel. Verder verzorgt Noordhoff Academy 
een opleidingstraject Toetsexpert(s) voortgezet 
onderwijs; een gedegen opleiding die leidt tot 
verbetering van de kwaliteit van toetsen en 
examens mét aandacht voor formatief evalueren. 
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Meer verdiepende trainingen, 
webinars en congressen

Tijdens de sessie werden allerlei 
werkvormen gebruikt om onze 
situatie te analyseren en onze visie 
over gepersonaliseerd leren te 
verwoorden. Dat heeft ons geholpen 
om een duidelijker beeld te vormen 
van waar we naartoe willen. We 
hebben structuur aangebracht in het 
traject en het lukt ons nu ook om 
stappen te zetten.”

Toos Michon, sectordirecteur (tweetalig) vwo/havo op het Elde College

Pre-scan

Instap begin digitaal lesgeven Instap starter Instap gevorderde

= online training

= keuze online training of training op school


