
Wilt u de leerkrachtvaardigheden en leiderschapsvaardigheden binnen uw bestuur of samenwerkingsverband een 
stevige impuls geven? Dat doet u met Teach en Lead Like a Champion. De CED-Groep staat u hierbij graag terzijde. 
Teach Like a Champion is geïnspireerd op het eerder verschenen succesvolle boek van Doug Lemov. Hierin beschrijft hij 
62 technieken, oftewel vaardigheden, die iedere leerkracht kan inzetten om een topleerkracht te worden en het verschil te
maken in zijn of haar klas. Lead Like a Champion, mede gebaseerd op Leverage Leadership van Paul Bambrick-Santoyo
geeft schoolleiders handvatten hoe zij hun tijd het meest effectief kunnen besteden. Excellente schoolleiders hebben 
succes, omdat ze, zo blijkt uit de praktijk, prioriteit geven aan de ontwikkeling van hun leerkrachten. Teach en Lead Like a
Champion kunnen eventueel ook samen een krachtige impuls opleveren voor uw bestuur en/of samenwerkingsverband.
Wij vertellen u graag hoe! Direct contact: r.jacobs@cedgroep.nl, 06 12425896.

Voor u geselecteerd
In deze flyer een kort overzicht van de mogelijkheden voor besturen en samenwerkingsverbanden. Desgewenst verzorgen
wij de coördinatie van de inschrijvingen voor u en regelen wij een geschikte locatie (Dit geldt voor het totale aandbod!).

Basiscursus Teach Like a Champion
Deze cursus is met 28 RU opgenomen in registerleraar.nl
De basiscursus is gebaseerd op het gelijknamige boek van Doug Lemov dat de CED-Groep 
vertaalde voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de cursus behandelen we de belangrijkste
basistechnieken. Dit zijn technieken die te maken hebben met het realiseren van een
sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van
een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. Uw leerkrachten leren concreet te
kijken naar welk gedrag leerlingen van hen nodig hebben om zelf ook gewenst gedrag
te kunnen vertonen. Hulpvragen vanuit het team vormen de leidraad. Centraal uit-
gangspunt is dat het gedrag van kinderen pas kan veranderen, als ook het gedrag van
de leerkracht verandert.

Verdiepingscursus Teach Like a Champion
Deze aansluitende cursus is voor leerkrachten die de basiscursus al gevolgd 
hebben en hun expertise verder willen vergroten. De hoeveelheid technieken wordt
uitgebreid. In deze cursus gaan we dieper in op technieken, waarmee het 
controleren van begrip en het vergroten van het deelname- en denk-ratio van 
leerlingen centraal gezet wordt (Hoe zorg ik er als leerkracht voor dat veel leerlingen
actief deelnemen en ‘echt denkwerk’ verrichten).

Expertise voor uw leerkrachten
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Op locatie
Alle bovenstaande cursussen kunnen ook op locatie worden gegeven voor een schoolteam. De kosten van een 
op maat traject zijn dan afhankelijk van het aantal deelnemers en eventuele afspraken over de begeleiding bij 
implementatie. Ook kan daarbij worden afgeweken van de inhoud van de basiscursus.

Basiscursus Teach Like a Champion voor het jonge kind
In deze cursus maken leerkrachten die met jonge kinderen werken kennis met enkele praktische en concreet 
uitgewerkte Teach-technieken, specifiek toegespitst op het jonge kind. Ze ontwikkelen of verdiepen hun vaardig-
heden aan de hand van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Er wordt gewerkt met
voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk en een relatie gelegd met opbrengstgericht
werken. De technieken die in de cursus aan bod komen, gaan in op het neerzetten van een sterke gedragscultuur,
het hebben van hoge verwachtingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. 

Expertise voor uw leerkrachten van jonge kinderen 
(groep 1 t/m 2 en leerkrachten van start/0-groepen)

Inspiratieworkshop Teach voor stichting/bestuur op locatie
Een inspiratiemiddag leent zich prima als opzichzelfstaande activiteit, als kennismaking of als kick-off van een
breder Teach-traject. De presentatie is flexibel in te zetten, zodat het altijd past bij de wensen en mogelijkheden
van uw school. U kunt kiezen uit:
- Een korte presentatie op school: uitgangspunten van Teach en kennismaking met een aantal technieken. 
- Een inspiratiebijeenkomst met acteurs in een aansprekende en dynamische voorstelling, waarin de Teach-

technieken met u worden gedeeld. Acteurs van The Big Mo Impro Show verzorgen hierbij interactieve sketches
waarin de technieken op speelse wijze worden voorgedaan. Na afloop kunt u direct met de belangrijkste 
technieken aan de slag.

Inspiratieworkshops-en bijeenkomsten

Lead Like a Champion 
Dit traject is gecertificeerd als formeel aanbod bij de deelthema’s ‘Professionele Leergemeenschap’ en ‘Onderzoeks-
matig werken’ uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. 
Excellente schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van hun leerkrachten. Ze besteden veel tijd aan 
observeren in de klas en feedback geven. Belangrijke begrippen hierbij zijn: datagestuurde instructie, professio-
nalisering van het team en het scheppen van een schoolcultuur gericht op leren. Maar hóé doet u dat en waar haalt
u de tijd vandaan? In de training Lead Like a Champion leert en ervaart u hoe opbrengstgericht leiderschap werkt.
De training is opgebouwd uit een introductie, vijf modules en het Persoonlijk Koers Onderzoek (PKO). 

Teachcoördinator 
Deze cursus is gericht op hen die de basiscursus Teach Like a Champion hebben gevolgd en zich willen speciali-
seren tot Teachcoördinator. De Teachcoördinator houdt zich binnen de school bezig met coaching, begeleiding en
professionalisering van collega’s op het gebied van de technieken en het gedachtegoed uit Teach Like a Champion. 

Expertise voor directies en coördinatoren

facebook.com/teachnederland twitter.com/teachnederland

Meer informatie
Neem contact op via teachlikeachampion@cedgroep.nl
of kijk op www.teachnederland.nl


