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Iselinge Academie

Iselinge Academie realiseert samen 

met Iselinge Hogeschool de scholing 

voor onderwijsprofessionals in de regio 

Oost-Nederland. Dit doen we onder het 

motto ‘Dichtbij huis verder specialiseren 

in onderwijs’ vanuit onze locatie in 

Doetinchem. 

Ons aanbod past binnen het beleid 

van een Leven Lang Ontwikkelen. Met 

de post-hbo-opleidingen, masters en 

teamscholing van Iselinge Academie 

kun je tijdens je hele loopbaan blijven 

groeien als onderwijsprofessional.

Post-hbo-opleidingen

Intern begeleider
School Video Interactie Begeleiding
Taalcoördinator
Rekencoördinator
Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie
Jonge Kind Specialist
Specialist onderwijsbehoeften en gedrag
Bevoegdheid bewegingsonderwijs primair 
onderwijs

Masters

Leren en Innoveren
Passend Meesterschap

Teamscholing

Maatwerk in overleg met u



Een post- 
hbo-opleiding 

is ook op je eigen 
locatie mogelijk.

Post-hbo-opleidingen

Een post-hbo-opleiding is een aanvulling op je pabodiploma waarmee je je kennis en 

vaardigheden als onderwijsprofessional verdiept. Na afronding ontvang je een officieel 

erkend diploma. Kies de opleiding die bij je past en geef actief richting aan je loopbaan 

in het onderwijs

Post-hbo-opleiding

Intern begeleider 

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van 
leerlingenzorg met elkaar. Wil je de zorgstructuur 
op jouw school opzetten en aanspreekpunt 
zijn voor collega-leerkrachten met zorgvragen? 
Deze opleiding helpt je voortvarende stappen te 
zetten naar de rol van innovator en begeleider in 
leerlingenzorg. 

Post-hbo-opleiding

School Video Interactie 
Begeleiding (SVIB) 
School Video Interactie Begeleiding is een positieve 
en uiterst krachtige coachingsmethodiek, die 
aanzet tot reflectie, verandering en ontwikkeling. 
Als SVIB-coach leer je oplossingsgericht andere 
leerkrachten coachen op basis van filmopnames 
uit de onderwijspraktijk. Hierbij kijk je niet naar 
wat beter kan, maar juist naar geslaagde 
interacties en interventies. Je stimuleert je 
collega’s deze te versterken en voort te bouwen op 
succeservaringen.

Kijk voor meer informatie op 

www.iselingeacademie.nl



Post-hbo-opleiding 

Taalcoördinator 
Is taalonderwijs ‘zeg maar echt jouw ding’? Wil 
je je teamgenoten hier ook enthousiast voor 
maken? Ze ondersteunen? De kwaliteit van het 
taalonderwijs op jouw school bewaken? En 
veranderingen op planmatige wijze realiseren? 
De opleiding tot taalcoördinator leert je alles 
over taalbeleid, interactief taalonderwijs en het 
enthousiasmeren van collega’s.

Post-hbo-opleiding 

Rekencoördinator 
Is het tijd om over te stappen op een volledig 
digitale methode? Hoe gaan we op onze school 
om met dyscalculie? Welke aanpak kiezen we 
voor het project Passende Perspectieven? Wat 
hebben de referentieniveaus onze school te 
zeggen? En: hoe dagen we sterke rekenaars uit, 
terwijl we zwakke rekenaars ondersteunen? Als 
rekencoördinator weet je het antwoord op deze 
vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de school.  



Post-hbo-opleiding 

Specialist Hoogbegaafd-
heid en Differentiatie 
Leer hoe je beleid vormgeeft dat passend 
onderwijs aan het hoogbegaafde kind mogelijk 
maakt. Tijdens de opleiding tot specialist 
hoogbegaafdheid en differentiatie voer je 
een praktijkgericht onderzoek uit. Je leert een 
initiërende en stimulerende rol aan te nemen met 
betrekking tot hoogbegaafdheid in de school. 
Als specialist ben je het aanspreekpunt voor 
collega’s en ouders. Je takenpakket stem je af met 
directie en docententeam. De eenjarige opleiding 
Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie 
(SHBD) geeft jou de handvatten om het verschil te 
maken voor het hoogbegaafde kind.

Post-hbo-opleiding 

Jonge Kind Specialist 
Wil jij kleuters op een speelse manier stimuleren 
en een rijke leeromgeving bieden? Wil je onderwijs 
onderbouwen vanuit literatuur? En wil jij het 
onderwijsbeleid van jonge kinderen vormgeven? 
Kortom: wil jij expert worden op het gebied van het 
jonge kind? Dan is Jonge Kind Specialist de post-
hbo-opleiding die bij jou past.

Kijk voor meer informatie op 

www.iselingeacademie.nl



Post-hbo-opleiding

Specialist onderwijs-
behoeften en gedrag
Heb je interesse in leer-, gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen? Ontdek hoe je deze 
signaleert en hoe je ermee omgaat in de groep. 
Welke praktische tips helpen echt, wat is jouw 
persoonlijke stijl en hoe creëer je een veilig 
pedagogisch leerklimaat? Je leert ook je collega’s 
begeleiden bij specifieke casussen.

Kijk voor meer informatie op 

www.iselingeacademie.nl

Post-hbo-opleiding

Bevoegdheid bewegings-
onderwijs primair onder-
wijs 
Ben je ná 1 september 2000 gestart met de 
pabo, dan kun je als leerkracht alleen in groep 
1 en 2 bewegingslessen geven. Wie een 
bevoegdheid wil voor de hogere groepen moet 
zich verder specialiseren. Dat kan via de ALO 
óf via deze speciale post-hbo-opleiding. Je 
kunt de bevoegdheid halen in drie blokken. Elk 
afgerond blok geeft recht op een deelcertificaat 
met een tijdelijke bevoegdheid voor alle groepen 
van de basisschool gedurende twee jaar. Deze 
deelcertificaten zijn, net als het einddiploma, 
landelijk erkend.



Masters

Volg je een master, dan combineer je de praktijkkennis van het hbo met de academische 

vaardigheden van het wetenschappelijk onderwijs. Een mastergraad is voor veel 

schoolbesturen een voorwaarde wanneer je wilt opklimmen naar een hogere 

functieschaal.

Master

Leren & Innoveren
Het doorvoeren van vernieuwingen en het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit is een 
weerbarstig proces dat staat of valt met de 
aansturing ervan. In de master Leren en Innoveren 
ontwikkel je de kwaliteiten van teacher leader die 
noodzakelijk zijn om een dergelijk innovatieproces 
in je school te starten en begeleiden.

Kijk voor meer informatie op 

www.iselingeacademie.nl

Master 

Passend Meesterschap
De focus binnen de masteropleiding Passend 
Meesterschap ligt op ‘de leraar als persoon’. In 
twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional 
die de meest uitdagende situaties in de eigen 
groep het hoofd kan bieden. Je ontdekt bovendien 
hoe je ieder kind de kans geeft zijn eigen 
waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. 
Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, 
maar te waarderen en benutten. Dit vraagt van jou 
een onderzoekende houding gericht op je eigen 
attitude, kennis en vaardigheden

Radiant Lerarenopleidingen is een 
samenwerkingsverband van negen hogescholen.
Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen 
wij kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling 
en praktijkgericht onderzoek. Iselinge Academie 
biedt de masters Leren en Innoveren en Passend 
Meesterschap aan in samenwerking met Iselinge 
Hogeschool en Radiant Lerarenopleidingen.



Teamscholing

Vanaf een minimaal aantal deelnemers verzorgt Iselinge Academie post-

hbo-opleidingen op locatie, zoals uw school. Daarnaast ontwikkelen we ook 

maatwerktrainingen, waarbij uw leervraag het uitgangspunt is. Deze teamscholing 

stemmen we af op uw school of bestuur, en verzorgen we op een locatie naar keuze. 

De voordelen van teamtrainingen op maat zijn:
• De cursusinhoud sluit aan op uw specifieke 

onderwijsbehoefte.
• U bepaalt de lesdagen en -tijden.
• Er is geen investering nodig in reistijd en -kosten.

Onze docenten hebben een brede expertise en 
geven trainingen op het vlak van:
• het jonge kind;
• instrumentele vaardigheden (taal, lezen, 

rekenen);
• instructie en klassenmanagement;
• gedrag; 
• coaching en begeleiding; 
• ondersteuning van startende leerkrachten;
• voortgezette professionalisering van 

klassenassistenten/klassenondersteuners;
• en nog veel meer, neem gerust contact op bij 

specifieke leervragen.
 
Kijk voor meer informatie op www.iselingeacademie.nl
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