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Opleidingsaanbod Faqta ]

Het trainingsprogramma Toekomstgericht Onderwijs bestaat uit een uitgebreid aanbod voor het

schoolteam om Faqta goed te implementeren en jezelf te blijven trainen in diverse vaardigheden.

Met deze trainingen wordt de onderwijstheorie omgezet in praktische handvatten die je kan

toepassen tijdens de lessen. Door samen met het team deel te nemen, leer je met en van elkaar.

Samen bereiden jullie bijvoorbeeld de eerste les voor, denk je met elkaar na over de rol van coach

en leer je vaardigheden aan om jouw leerlingen een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Voorbereiding

Het ontwikkelen van de trainingen worden gemaakt door Faqta, in samenwerking met onze

trainingspartners Viavansas en Edux. Hoe bereid je je voor op een training? Voor aanvang van de

training, neemt de trainer contact op met jullie school. Samen bespreken jullie praktische zaken,

de verwachtingen voor de aankomende training en stemmen jullie de wensen op elkaar af. De

training zal (waar mogelijk) op locatie plaatsvinden. Hieronder wordt het aanbod van de trainingen

kort toegelicht met de bijbehorende leerdoelen.
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Implementatietraining
Een algemene kennismaking met het leerplatform waar je ontdekt welke mogelijkheden de

methode biedt voor de school.

Tijdens de implementatietraining wordt besproken hoe jullie eigen onderwijsvisie aansluit op

Faqta. Samen met het hele team bespreek je hoe toekomstgericht onderwijs op jullie school eruit

gaat zien, hoe Faqta hierin een rol gaat spelen en wat je daarvoor nodig hebt. In de training is er

aandacht voor de voorbereiding van het thema en de les. Op een interactieve manier leer je de

methode en materialen kennen. Zo heb je handvatten voor een goede start van deze methode.

De leerdoelen van de training? Je leert…

★ … een gezamenlijk startpunt ontdekken voor het implementeren van de methode

★ … kennismaken met het programma, de basiselementen en materialen van Faqta

★ … wat de 21e eeuwse vaardigheden zijn

★ … welke jaarplanning het beste past bij jullie school

★ … hoe je je eerste thema en les voorbereid

De implementatie training is voor het hele schoolteam.

De duur van de training is 2,5 uur.

€799,-*

* Prijs per 1-1-2023
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Inspiratie training

Een programma vol met inspiratie over het lesgeven met Faqta voor het hele team. Deze training

kun je inzetten om je team te motiveren of wanneer er veel nieuwe leerkrachten in het team bij

zijn gekomen.

Met deze training worden de leerkrachten geïnspireerd over de Faqta lessen. Het is een

interactieve sessie, waarbij aandacht is voor de vaardigheden die aan bod komen in de doeboeken,

jouw rol als leerkracht (bijvoorbeeld als coach en/of inspirator). Ook worden er veel

praktijkvoorbeelden, tips en ideeën gedeeld. Daarbij kan de trainings deel op maat gemaakt

worden. Tijdens de intake wordt besproken waar jullie als school meer informatie en verdieping

over willen. Bijvoorbeeld onderwerpen als burgerschap, topografie of onderzoekend leren met

Faqta.

De leerdoelen van de training? Je leert…

★ … de vaardigheden in de doeboekopdrachten herkennen

★ … over de opbouw van een thema voor elke groep

★ … meer over jouw rol als inspirator, voorbeeld en coach

★ … met tips en praktijkvoorbeelden hoe je creatiever met een thema om kan gaan

★ … meer over jullie gekozen aanvullende onderwerp (burgerschap, topografie, etc.)

De inspiratie training is voor het hele schoolteam.

De duur van de training is 2 uur.

€799,-*

* Prijs per 1-1-2023
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Inspiratie workshop

Op zoek naar een opfrisser, heb je veel nieuwe collega’s of wil je geïnspireerd worden? Deze

(kortere) workshop helpt jou en je collega’s met het wegwijs maken door Faqta en te ontdekken

hoe je meer uit Faqta kunt halen.

Met deze training worden de leerkrachten op een interactieve manier geïnspireerd over de Faqta

lessen. Ook worden er veel praktijkvoorbeelden, tips en ideeën gedeeld. De workshop kan op maat

gemaakt worden. Tijdens de intake wordt besproken waar jullie als school meer informatie en

verdieping over willen.

De leerdoelen van de training? Je leert…

★ … waar je alles kunt vinden in Faqta

★ … hoe je nog meer uit Faqta kunt halen

★ … met tips en praktijkvoorbeelden hoe je creatiever met een thema om kan gaan

De inspiratie workshop is voor het hele schoolteam.

De duur van de training is 1 uur.

€450,00*

* Prijs per 1-1-2023
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Training Coachend lesgeven basis (module 1 t/m 5)

Zet met je team de volgende stap na de

implementatie van Faqta. Je bent bekend

met het leerplatform en wenst een bredere

oriëntatie op het coachend lesgeven en de

inzet van de coachende rol van de leerkracht

in combinatie met het lesmateriaal.

Bij Faqta is de rol van coach voor de leerkracht erg belangrijk. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen

steeds meer zelfstandig aan de slag met Faqta en begeleidt de leerkracht het proces. Je leert wat

coachend lesgeven betekent in theorie en in praktijk. Tijdens het eerste deel van de driedelige

training coachend lesgeven ga je aan de slag met de vaardigheden ‘observeren’ en ‘differentiëren’.

Deze twee vaardigheden vormen een belangrijke basis in het coachend lesgeven. De dagelijkse

praktijk staat tijdens de training voorop. Faqta biedt hiervoor diverse hulpmiddelen die je met

elkaar bekijkt en bespreekt. Deze basis training richt zich op module 1 en 2, observeren en

differentiëren. De verdiepende training met module 3, 4 en 5 richten zich op het begeleiden, het

coachgesprek voeren en het beoordelen van vaardigheden. Bekijk de tabel hieronder voor de

leerdoelen per module. Tijdens één training zullen 2 of 3 modules aan bod komen, afhankelijk van

het instapmoment. Overleg dit met jouw adviseur en trainer van Faqta.

De trainingsmodules coachend lesgeven zijn geschikt voor leerkrachten van groep 5 t/m 8.

De duur van elke training is 2 uur.

€799,- per training

5



Leerdoelen

Module 1: Observeren
(basis)

Na deze module:

★ Weet jij hoe je grip kunt houden op je leerlingen en hun voortgang

★ Kan jij je groep observeren met het Faqta dashboard

Module 2:
Differentiëren

(basis)

Na deze module:

★ Weet jij hoe je de leerlingen zelfstandig aan het werk kunt zetten

★ Kan jij differentiëren door leerlingen in hun leerbehoeftes te voorzien

Module 3:
Ondersteunen en

begeleiden
(verdieping)

Na deze module:

★ Weet jij hoe je het leren van video naar een hoger niveau kan tillen

★ Weet jij hoe je leerlingen begeleidt bij de ontwikkeling van de

21e-eeuwse vaardigheden

★ Kan jij technieken toepassen om het leren met video’s te vergroten

Module 4:
Coachgesprek voeren

(verdieping)

Na deze module :

★ Weet jij met welke stappen je een goed coachgesprek kan voeren

★ Heb je hulpvragen voor het coachgesprek

★ Kan jij een coachgesprek voeren met jouw leerlingen

Module 5: Beoordelen
(verdieping)

Na deze module:

★ Kun je het leerproces en de ontwikkeling van vaardigheden evalueren

met je leerlingen

★ Weet je hoe je vaardigheden en kennis kunt beoordelen

★ Heb je tips wat je op het rapport kan zetten

6



Training Onderzoekend Leren Basis (vanaf april 2023)
De verdiepende stap na de implementatie of de training coachen.

Met de methode van Faqta leren de leerlingen onderzoekend leren. Tijdens deze training wordt

besproken hoe jij als leerkracht de onderzoekende houding van de leerlingen kan aanleren. Met

Faqta zijn er verschillende manieren om onderzoekend leren in te zetten, samen met het team kijk

je hoe dit het beste bij jullie school en visie past. De onderzoekscyclus van Faqta wordt uitgebreid

besproken met daarbij verschillende materialen van Faqta. Daarbij wordt aandacht gegeven aan

het opstellen van een goede onderzoeksvraag en het begeleiden van de leerlingen tijdens het

doen van hun eigen onderzoek. Je leert hoe zowel jij als de leerlingen de onderzoekscyclus

stapsgewijs eigen kunnen maken.

De leerdoelen van de training. Je leert

★ … wat onderzoekend leren is

★ … hoe je de leerlingen een onderzoekende houding kan aanleren

★ … over de onderzoekscyclus met de bijbehorende materialen

★ … hoe een goede onderzoeksvraag wordt opgesteld

★ … hoe je het onderzoekend leren kunt begeleiden

De training onderzoekend leren is voor leerkrachten van groep 5 t/m 8.

De duur van de training is 2 uur.

€799,-
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Trainingen in ontwikkeling

Het trainingsaanbod wordt verder uitgebreid. De aankomende tijd worden diverse trainingen

ontwikkeld. Hieronder worden deze trainingen kort weergeven.

Training Doel Verwacht

Onderzoekend leren basis
Onderzoekend leren met de

Faqta onderzoekscyclus
April 2023

Onderzoekend leren
verdieping

Leer hoe je leerlingen
ondersteunt en begeleid tijdens

een eigen onderzoek
September 2023

Het jonge kind
Faqta geven in de onderbouw

(groep 1 t/m 4)
Juni 2023

Digitale geletterdheid in de
praktijk

De basis voor goede digitale
geletterdheid lessen van Faqta

Juli 2023

Implementatie Faqta
Lezen

De basis voor goede Faqta lezen
lessen

Mei 2023
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Feedback en complimenten

Bij Faqta vinden we jouw mening zeer belangrijk. We zijn blij met complimenten en suggesties,

maar ook met tips en klachten doen we ons voordeel. In alle gevallen is het verbeteren van onze

dienstverlening ons doel. Bespreek je reactie altijd eerst met de betrokken adviseur. Zij kunnen

dan direct actie ondernemen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je jouw klantreactie

indienen via onderwijsadvies@faqta.nl of via de live chat op speel.faqta.nl.

PROCEDURE

1. Onvrede pakken we het liefst aan bij de bron, daar waar het ontstaat. Wij vragen klanten

en medewerkers om onvrede met elkaar te bespreken. Leidt het gesprek niet tot een

oplossing of wil je jouw onvrede bij ons melden, dan kun je dit aan ons kenbaar maken

door een mail te sturen . Dit formulier komt rechtstreeks binnen bij de afdeling

Onderwijsadvies en Opleiding.

2. Je ontvangt binnen één week schriftelijk bericht over wie de klantreactie afhandelt. De

afdeling Onderwijsadvies en Opleiding registreert de afhandeling van de klantreactie en

legt de afspraken tijdens het proces vast. We streven ernaar om drie weken na

binnenkomst van je reactie een passende oplossing te hebben voorgesteld.

3. Na afhandeling van de klantreactie verifieert de behandelaar of je tevreden bent over de

voorgestelde oplossing en het proces. De behandelaar neemt contact op en koppelt de

gemaakte afspraken terug. Hierna ontvang je een schriftelijke terugkoppeling en wordt

jouw reactie officieel gesloten.

4. Indien nodig of gewenst zetten wij samen met de directeur organisatie brede

verbeteringen in gang.

WAT ALS JE HET NIET EENS BENT MET DE OPLOSSING?

Wanneer de afhandeling van jouw reactie niet leidt tot een bevredigende oplossing, kun je je

wenden tot De Geschillencommissie. Op de website van De Geschillencommissie kun je meer

lezen over de procedure en de eventuele kosten.
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