Heyy, mijn leervraag staat er
niet bij! Wat nu?

Heyy, hoe kan ik me opgeven voor een training?

Staat jouw leervraag er niet bij? Neem dan contact op
met een van de relatiemanagers van Heyy en we gaan
samen op zoek naar een passend antwoord op jouw
vraag.

Wil je een training volgen, bespreek dat
dan met je teamleider.
Na goedkeuring door je teamleider, kun
je je aanmelden voor de training.

Heyy organiseert naast de hiervoor genoemde trainingen ook trainingen op het gebied van Arbo, sociale en
fysieke veiligheid en trainingen voor het onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast heeft Heyy ervaring
met het organiseren van vakinhoudelijke trainingen en
trainingen voor het management.

Vervolgens neemt Heyy contact met je
op en regelt de communicatie, certificering en financiële afhandeling van de
training.

Heyy, wat is dat ook alweer?

Heyy, ik heb een vraag!

Heyy is het leercentrum van SOML. Deskundigheidsbevordering die je aanvraagt via Heyy heeft allerlei
voordelen:
• Aanbod op maat; de training sluit dus altijd aan bij
jouw onderwijspraktijk.
• Op een SOML-locatie, dus geen lange reistijden.
• Samen met collega’s van SOML en dit is niet alleen
gezellig, maar je leert ook nog eens van en met iemand die onze organisatie door en door kent.
• Goedkoper, waardoor je meer uit je scholingsbudget
haalt.

dit schooljaar?

Neem contact op met de
Heyy relatiemanagers:

Bij de trainingen van Heyy staat de

onze opleidingen. De meest enthousiast

Alexandra Smeets
a.smeets@soml.nl

scholingsbehoefte van alle SOML-

ontvangen opleidingen hebben wij vast in

medewerkers centraal. Zo verzorgen wij

ons programma opgenomen, zodat alle

niet alleen trainingen die gericht zijn op het

docenten, teams en leidinggevenden hiervan

inrichten van de les en de ontwikkeling van

kennis kunnen nemen. Onze trainingen

leerlingen, maar ook op het gebied van ict

kunnen op verzoek ook schoolbreed worden

en voor het welzijn van onze medewerkers

ingezet.

Mariëlle Wilms
m.wilms@soml.nl

hebben wij een passend trainingsaanbod.

Heyy, hoe zit dat ook alweer met
mijn scholingsuren en budget?

Op het binnenblad vind je een overzicht van

Ben je werkzaam bij SOML, dan heb je als leraar recht
op 166 (klok) uren scholing, en als onderwijsondersteuner recht op 40 (klok) uren scholing per schooljaar.
Het budget voor individuele scholing is zowel voor
leraren als voor onderwijsondersteuners €600 per
schooljaar. De scholing die door Heyy wordt aangeboden, kan worden bekostigd uit het scholingsbudget.
Kost de scholing die je wilt volgen meer dan het budget
dat je beschikbaar hebt, bespreek dan met je leidinggevende welke mogelijkheden er eventueel nog zijn.
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Heinsbergerweg 180
6045 CK Roermond
www.soml.nl/heyy

Heyy werkt vraaggericht, waardoor je ook

ons trainingsaanbod. Voor een volledige

zeker weet dat je antwoord krijgt op jouw

beschrijving van de door jou gewenste

leervraag. De afgelopen jaren hebben al

training verwijzen wij naar de website van

veel medewerkers kennisgemaakt met

SOML.
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SCHOLINGSAANBOD
Trainingen gericht op het
inrichten van de les
Kwaliteit van toetsen en beoordelen
Desiree Joosten – ten Brinke, lector Kwaliteit van
toetsen en beoordelen
Feedback, wat werkt en wat werkt niet?
Jorik Arts, lerarenopleider Biologie FLOT,
lid lectoraat Kwaliteit van toetsen en beoordelen

Scholingsaanbod HEYY versie 1

Het gebruik van rubrics voor begeleiding en
beoordeling
Monique Maas, lerarenopleider Engels FLOT,
lid lectoraat Kwaliteit van toetsen beoordelen
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Studievaardigheden
Danielle van der Schaft, Lyceum Schöndeln

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Rob Hommen

Loopbaangesprekken
Loopbaangroep

Jongeren en depressie
Fien Beijers, MET GGZ

Starterstraining
Bart Peijs, Lyceum Schöndeln
en Tessie van Katwijk, BC Broekhin

Signaleren
Marleen Cremers, Van Gogh Stichting

Trainingen gericht op de
ontwikkeling van leerlingen

Kinderen van ouders met psychische problemen
Simone Deliege en Dennis Buchholtz, CJG
Training vertrouwenspersonen leerlingen
Giti Ban, School en Veiligheid

Trainingen gericht op welzijn
medewerkers
Burn-out in je team? Sleutelrol van de
leidinggevende.
Else van Lier, Team What Else?!
en Nadine Soons, SOML
Burn-out, hoe herken je het bij jezelf en wat kun
je eraan doen?
Else van Lier, Team What Else?!
en Nadine Soons, SOML
Van werkdruk naar werkplezier
Diana Swart, Mooi Werk

Onderzoekend en ontwerpend leren
Fontys Lerarenopleiding Sittard

Hoogbegaafdheid en onderpresteren
Margot Maassen, BC Broekhin

Onderzoeksvaardigheden
Fontys Lerarenopleiding Sittard

Hooggevoeligheid
Bianca Colbers, Pieds Nus

Digital awareness
Jos Hendriks, Lyceum Schöndeln

Leerstijlen en motivatie
Bart Peijs, Lyceum Schöndeln

Trainingen gericht op overige
werkzaamheden

Virtual en augmented reality
Paul Dirckx, Fontys Eindhoven

Sociale vaardigheden
Jasper Bors, Bas Sonnemans, Connect College

Basisvaardigheden Microsoft Word, Excell, Powerpoint
IP Office

Persoonlijk leiderschap
Sjaak Schoemans, AHA Consultants

Gamification
Erik Woning, It Workz

Inspireren van de leerling
Klaas-Jan Kuper, Fontys OSO

Basisvaardigheden Google Apps
Michiel Moonen, SOML stafdienst

Mindfulness
Gerda Caris, Coaching & Counseling

Programmeren met micro: bit
Erik Woning, It Workz

Ergens bijhoren
Frans Smulders, Fontys OSO

EHBO en BHV
Annie Bongaerts, Abo Opleidingen

Timemanagement
Cecile Bouten, Connect College

Flipping the classroom
Erik Woning, It Workz

Autisme in de klas
André Parren, HD Zorggroep

Zermelo
Diana Heerkens, Zermelo

Stem en presenteren
Ingeborg Odekerken, Krachtig Communiceren

Eduscrum
Claudia Struijlaart, Ursula Horn

Jongeren en gamen
André Parren, HD Zorggroep

Magister
Laura Mink, Magister

Training vertrouwenspersonen personeel
Adriene Hubert, Hubert Consult

Privacy wetgeving
Leon van Lare, SOML stafdienst

Omgaan met agressie
Sjors Verdiessen, HD Zorggroep

Financiën in het onderwijs
Marlon Lichtleitner, SOML stafdienst

Coaching on the job
Interne coaches SOML

Effectieve feedback in de klas
Lisette Coenemans, Connect College

Radicalisering en polarisering
School en veiligheid

Pensioen in zicht
ABP

Team coaching
Interne coaches SOML

Differentiëren in de klas
Cecile Bouten, Connect College

Cyberpesten en sexting
Rob Smeets, Advance Communications

Mentortraining 2.0
Aimée Dalemans en Christine Haan, SOML

Balans werk – privé
Hetty Rouwette, Hetty Rouwette Training & Coaching
Vitaal in je werk
Hetty Rouwette, Hetty Rouwette Training & Coaching
Persoonlijke veerkracht
Hein de Visser, Loyalis

