
Na afloop van een module ontvang je
feedback van je docent over je toepassing van

het geleerde in de praktijk, je gebruik van de
theorie, je houding tijdens de scholing en je

manier van presenteren of rapporteren.
 

Certificering
Als je een scholing volledig en succesvol hebt

doorlopen ontvang je een certificaat. Dit
certificaat kan gebruikt worden voor

registratie in het kader van informeel leren.
Sommige scholingen zijn gevalideerd door het

SKJ, Schoolleidersregister PO of NVO/ NIP.
  

 

Welkom bij het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG), het opleidingsinstituut dat zich
richt op specialistisch en passend onderwijs. Door middel van hoogwaardige

specialistische professionalisering trachten wij het kennisniveau en de
bekwaamheid van onderwijsprofessionals te verhogen en een kritische en

onderzoekende houding te stimuleren. Het bieden van meer kansen voor leerlingen
met een specialistische ondersteuningsbehoefte vormt hierbij ons uitgangspunt.
Wij ontwikkelen zowel kortdurende als intensieve scholingen voor leerkrachten,

onderwijsassistenten, interne begeleiders, orthopedagogen en managementteam-
leden die werkzaam zijn binnen het specialistisch en passend onderwijs.

 

SCHOLINGSAANBOD
Het NOG ontwikkelt jaarlijks een
scholingsaanbod over uiteenlopende
onderwerpen en op verschillende niveaus,
vergelijkbaar met een gildestructuur. Al
onze scholingen zijn gericht op toepassing
van het geleerde in de praktijk. In
samenwerking met scholen en partners
hebben we onze norm voor goed
specialistisch en passend onderwijs
vertaald in doelen, die de basis vormen van
onze praktijkgerichte scholingen.

Structureel werkt het NOG aan haar
kwaliteitszorg. Elke scholing bereiden we

intensief voor, op basis van onze
kernwaarden. Onze cursisten evalueren elke
scholing summatief. Zelf voeren we ook een

structurele kwaliteitscheck uit. Elke
docent/spreker vragen we daarnaast hun

ervaringen met ons te delen. De resultaten
van deze kwaliteitsanalyses presenteren we

aan de cursisten, docenten en partners.

KWALITEITSZORG

De docenten van het NOG zijn specialisten
uit de praktijk, de wetenschap of een

combinatie van beide. Vele scholingen van
het NOG worden door meerdere experts

verzorgd, waardoor er een ideale mix aan
expertise wordt geboden, die bijdraagt aan

specialistische kennis en kunde, toegespitst
op de doelgroep waar cursisten mee

werken.
 

DOCENTEN

SCHOLINGEN
Naast fysieke scholingen (op verschillende
locaties), organiseren we meerdere online
masterclasses of webinars. De precieze tijd,
locatie en studielast van een scholing staan
aangegeven op onze website.
Voor intensieve scholingen (modules/
themacolleges) wordt gebruikgemaakt van
een reader met informatie over: het
scholingsprogramma, de doelen, docenten,
opdrachten en de achtergrondinformatie
van een scholing. De reader is te
downloaden via onze digitale leeromgeving. 
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Wanneer onderwijspersoneel zich
duurzaam blijft professionaliseren, betekent
dit een kwaliteitsverbetering voor de school
en daarmee een fijne(re) schooltijd voor en
optimale ontwikkeling van de leerlingen.

We hanteren hierbij 8 kernwaarden:
Hoge kwaliteit; Praktijkgericht,
Specialistisch; Wetenschappelijk
onderbouwd; Betrokken/ Persoonlijk;
Onderzoekend; Gedreven voor de
doelgroep; Innovatief. 

VISIE

2022-2023
Zie voor het huidige en komende aanbod
onze website of onze digitale leeromgeving
Mijn-NOG. Binnen onze digitale
leeromgeving kun je je, na instemming van
je leidinggevende, inschrijven voor het
volgen van een scholing bij ons.

CONTACT
Lavendelheide 6a
9202 PD, Drachten

05 15 - 43 00 52

info@noordelijkonderwijsgilde.nl

https://www.facebook.com/hetNoordelijkOnderwijsgilde
https://www.instagram.com/noordelijk_onderwijsgilde/?igshid=1tskgektnhtxf
https://www.linkedin.com/company/30662014/admin/

