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Uitnodiging inspiratiebijeenkomsten W&T in najaar 2018 (kosteloos) 

 

voor individuele leerkrachten en directeuren van basisscholen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding voor één van de inspiratieworkshops kan vanaf heden tot 24 september via:  aanmeldingsformulier inspiratie-

workshops.   Via de onderstreepte doorlinks in het lichtblauwe blok boven, kom je steeds uit bij de beschrijving van 

betreffende inspiratieworkshop. Zie verder ook www.kwto.nl   en  informatie inspiratieworkshops W&T 
 

 

KWTO organiseert in het najaar van 2018 

(begin oktober – medio november) 

inspiratieworkshops voor leerkrachten en 

directeuren van basisscholen. Het gaat 

steeds om een eenmalige bijeenkomst van 

2,5 à 3 uur die aangeboden wordt door de 

educatieve nascholing van één van de 

volgende 4 organisaties: Saxion, KPZ, Viaa 

en Denkenkunjeleren. 

De inspiratieworkshops zijn gebaseerd op de 

nascholing W&T die betreffende aanbieders voor 

schoolteams verzorgen. Deelname is kosteloos 

dankzij (mede) financiering door KWTO. 

De inspiratieworkshop biedt de mogelijkheid om 

individueel of samen met enkele collega’s inspiratie 

op te doen voor W&T scholing om daarmee 

eventueel het gehele schoolteam te motiveren om  

 

 
De inspiratiebijeenkomsten W&T: 

 

1. Denkenkunjeleren – locatie Apeldoorn – woensdag  17 

oktober van 15.30 uur – 18.00 uur 

2. Viaa – locatie Zwolle – woensdag 3 oktober van 15.15 

uur – 17.45 uur 

3. Saxion – locatie Enschede – donderdag 11 oktober van 

15.30 uur – 18.00 uur 

4. KPZ – locatie Zwolle – woensdag 31 oktober van 15.30 

uur – 18.00 uur 

5. Saxion – locatie Deventer- maandag 5 november van 

15.30 uur – 18.00 uur 
 

een teamscholing te volgen. De financiering van een eventuele 

teamscholing dient uit de eigen middelen vanuit de prestatiebox 

gerealiseerd te worden. 

De inspiratieworkshop kan ook gevolgd worden door leerkrachten 

die in een eerder stadium niet de teamscholing op hun eigen 

school hebben kunnen volgen bijv. omdat hij/zij van een andere 

school komt. 

KWTO en de organisaties gaan er vanuit dat opgave ook deelname 

betekent. Voorwaarde is verder dat de directie van de school 

waarvan één of meer leerkrachten en/of de directeur deelneemt, 

bereid is een gesprek te voeren met één van de projectleiders van 

KWTO over het W&T beleid op de school (indien een dergelijk 

gesprek nog niet eerder heeft plaatsgevonden). 

https://www.kwto.nl/activiteteit/inspiratieworkshops-in-de-regio-in-najaar-2018/
http://www.kwto.nl/
https://www.kwto.nl/nieuw-talentenlab-ekc-olijfboom-deventer-meer-dan-alleen-uitdaging-eigen-school-2/
https://www.kwto.nl/4-inspiratieworkshop-denkenkunje-leren/
https://www.kwto.nl/3-inspiratieworkshop-viaa/
https://www.kwto.nl/?page_id=1777&preview=true
https://www.kwto.nl/6-inspiratieworkshop-kpz/
https://www.kwto.nl/6-inspiratieworkshop-saxion-deventer/

