training, coaching, advies en begeleiding

Direct aan de slag met blijvend beter onderwijs!
Cedin is dé organisatie voor iedereen die de kwaliteit van zijn onderwijs duurzaam wil
versterken. Dagelijks trainen, coachen en adviseren wij onderwijsprofessionals in heel
Nederland. Dat doen we altijd praktijkgericht, zodat je er morgen mee verder kunt.
Daarnaast biedt Cedin jeugdhulp, leerlingenzorg en dyslexiezorg voor kinderen en jongeren
van 0-18 jaar met milde tot complexe problemen. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de
opvoeding en leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo
brengen wij onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.

Benieuwd of wij je kunnen helpen?

Bel ons: 088 020 0300

Wij geloven dat iedereen zich kan
ontwikkelen, altijd!

Je kunt bij Cedin terecht voor training, coaching, advies en begeleiding op het
gebied van onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Taal en lezen
Rekenen
Hoogbegaafdheid
Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Meertaligheid
Leiderschap
Het anders organiseren van je onderwijs

Ook kun je bij ons terecht voor:
•
•

Detachering van interim professionals (directeur, IB’er of orthopedagoog)
Onderzoek naar en monitoring van onderwijskwaliteit en –opbrengsten.

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij geloven erin dat ieder mens
zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen,
kansen creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang.

Training

Wij bieden een breed scala aan trainingen
voor professionals in het onderwijs. Je kunt
bij ons terecht voor zowel basistrainingen als
verdiepende trainingen. Wij zorgen er altijd voor
dat een training aansluit bij de dagelijkse praktijk
van de deelnemers. Indien gewenst maken
wij de training volledig op maat.
Advies en begeleiding

Wij adviseren over uiteenlopende vraagstukken
en begeleiden bij de uitvoering. Denk bijvoorbeeld
aan kwaliteitsverbetering, het anders organiseren
van je onderwijs, professionele cultuur en
samenwerken.
Coaching

Onze coaches helpen onderwijsprofessionals of
teams wanneer zij vastlopen. Bijvoorbeeld als er
minder werkplezier is of er belemmeringen in
het werk zijn. Een coach helpt te ontdekken waar
iemand goed in is en waar de kwaliteiten liggen.
Ook kunnen wij onderwijsinhoudelijk coachen op
allerlei thema’s.

Volg

onze trainingen:
Online

Bij jou op school (incompany)

Op één van onze trainingslocaties

Als onderdeel binnen de academie
van je schoolbestuur

Door heel nederland!
Kijk voor het actuele aanbod op www.cedinonderwijs.nl

Experts in onderwijs en zorg!
Ook wanneer een leerling extra hulp nodig heeft kun je bij ons terecht. Wij bieden schoolmaatschappelijk
werk, specialistische ondersteuning op zorgniveau 3 en verzorgen onderzoek en diagnostiek naar leer- en
gedagsproblemen. Onze kracht is dat wij terug kunnen vallen op expertise en ervaring in zowel het onderwijs als
de jeugdzorg. Bij Cedin werken, naast onze onderwijsadviseurs, multidisciplinaire teams met daarin kinder- en
jeugdpsychiaters, postacademisch geschoolde gedragswetenschappers, basis orthopedagogen/psychologen en
HBO-pedagogen.

Passend Onderwijs
Wij geven handelingsgerichte adviezen aan onderwijsprofessionals voor het bieden van Passend Onderwijs
aan leerlingen die extra hulp of meer uitdaging nodig hebben. Denk hierbij aan leerlingen met leer- of
gedragsproblemen, (hoog)begaafde leerlingen, maar ook aan leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen
of te maken hebben met een (chronische) aandoening.
Uitgeverij Eduforce en Cedin:

een unieke samenwerking
Uitgeverij Eduforce ontwikkelt onderwijsmaterialen voor het basisonderwijs. De uitgeverij is onderdeel
van Cedin en er is een sterke koppeling tussen Eduforce uitgaven en de Cedin dienstverlening. De
onderwijsadviseurs zijn betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en staan voor scholen
klaar om trainingen en implementatietrajecten op maat te verzorgen.

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op.

www.cedinonderwijs.nl
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