
1. Informatiesessie  
Heb jij een collega die nog niet eerder heeft gewerkt  heeft met onze  
leermiddelen? Dan is de online informatiesessie zeer geschikt. Tijdens deze 
sessie van drie kwartier gaan we in op:  
 
 De wetenschappelijke onderbouwing van het leermiddel. 

 Hoe kan het leermiddel op school ingezet worden? 

 De belangrijkste functies binnen het leermiddel.  

De online informatiesessies worden het hele schooljaar door georganiseerd 
en vinden online plaats. De inhoud heeft een algemeen karakter en is vooral 
gericht op een eerste kennismaking  en dus ook bij uitstek geschikt voor  
bijvoorbeeld nieuwe collega’s.    

2. Basisimplementatie 
 
 We gaan in op zowel de theoretische als de praktische  
 uitgangspunten bij de inzet van het leermiddel. 
 Je gaat zelf aan de slag met het leermiddel. We geven je praktische   
 voorbeelden van toepassingen in de dagelijkse praktijk.  
 We gaan in op jullie specifieke hulpvraag. We maken afspraken over 
 hoe het leermiddel het meest effectief kan worden ingezet in jouw   
 onderwijs.

Studiebelasting:   - 3 uur  
Aantal deelnemers:  - maximaal 10 per groep 

3. Begeleiding van leerkrachten en/ of leerlingen 
Naast de basisimplementatie begeleiden wij groepjes leerlingen en/of  
individuele leerkrachten in het gebruik van het leermiddel.  
Tijdens de basistraining wordt met de school bepaald hoe het  
leermiddel wordt ingezet. Op basis daarvan biedt de trainer  
een training op maat. 

Studiebelasting:   - 3 uur voor de basistraining  
   + aanvullend maatwerk 

  

 
 
 www.brightskills.nl  -  info@brightskills.nl  -  013 204 7022

Maak bij het invoeren van een nieuw leermiddel gebruik van een effectieve  
training of een van onze implementatietrajecten. Een goede implementatie 
draagt bij aan een breed draagvlak voor het leermiddel en hogere  
leeropbrengsten. De experts van Brightskills staan voor je klaar om jou bij een 
goede implementatie te helpen. 
 
Kies hieronder wat bij jouw schoolsituatie past.  

Brightskills Onderwijs Ondersteuning

Trainingen en implementatietrajecten

 Kosten: Gratis

 Schrijf hier in. 

Kosten: € 1.200, 

Neem contact op. 

Online

Op locatie

Op locatie

Neem contact op. 

Kosten: maatwerk
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