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Aanbod cursussen voor- en najaar 2022 

Voor het komend seizoen staan de volgende cursussen op het programma: 

Google Documenten 

In deze docentencursus Google Docs worden alle functies behandeld die nodig 

zijn om voor het CBT-examen niveau Goud op te leiden. Ook wordt geleerd 

hoe je documenten corrigeert en deelt met je leerlingen. Voor een overzicht 

van de functies klik hier. De cursus duurt twee dagdelen en wordt online gegeven. Het 

cursusgeld bedraagt € 145 incl. lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting. 

Word Online 

Word Online wordt steeds meer gebruikt bij het 'werken in de 

cloud'. Het is een beperkt programma waarmee het goed mogelijk 

is voor het nieuwe examen Praktijkdiploma A op te leiden. In deze 

training worden die functies behandeld die nodig zijn voor het 

CBT-examen niveau Zilver. Er wordt geleerd hoe je documenten corrigeert en deelt met 

je leerlingen. Voor een overzicht van de functies klik hier. Ook deze cursus duurt twee 

dagdelen en wordt online gegeven. Het cursusgeld bedraagt € 145 incl. lesmateriaal. 

Lid-opleiders ontvangen 50% korting. 

Didactiek en foutenanalyse 

Didactiek is een onderdeel van de vakkennis die iedere leer-

kracht in huis moet hebben en die moet worden toegepast in 

alle onderwijsvormen. Zonder kennis van de didactiek moet de 

leerkracht wel heel vaak zelf het wiel uitvinden. Bovendien kan 

men dan ook niet terugvallen op de didactische principes.  

Gelukkig zijn er bekende pedagogen en didactici die door hun 

onderzoeken en de uitkomsten daarvan, het onderwerp onder-

wijskunde tot een heus vakgebied hebben ontwikkeld. Docenten aan elke vorm van be-

kostigd onderwijs (de reguliere school), mogen zonder (vak)didactiek geen lesgeven. Het 

onderdeel foutenanalyse is een zeer specifiek onderdeel van didactiek voor de typedo-

cent. 

Didactiek en foutenanalyse is een eendaagse cursus. Het cursusgeld bedraagt € 175 incl. 

lesmateriaal. Lid-opleiders ontvangen 50% korting. 

https://www.hetcbt.nl/wp-content/uploads/Examens-typen-tekstverwerken-2018-lijst-van-bewerkingen.pdf
https://www.hetcbt.nl/wp-content/uploads/Examens-typen-tekstverwerken-2018-lijst-van-bewerkingen.pdf
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Cursus docent typevaardigheid 

Door de inzet van computers, laptops en Chromebooks reeds op 

de basisschool, is het wel duidelijk dat het toetsenbord vlot 

moet kunnen worden bediend. Ook de bijbehorende software 

waarmee we teksten produceren én verfraaien, moet grondig 

beheerst worden om vooral tijd te besparen. Door zoveel moge-

lijk mensen adequaat op te leiden voor het vak docent type-

vaardigheid, probeert het CBT als beroepsvereniging het vak op 

een peil te brengen dat het verdient. Dit uit zich uiteindelijk in 

een grote groep goed opgeleide jonge mensen die hun leven 

lang plezier zullen hebben van de door hen opgedane vaardigheid en kennis. 

In deze uitgebreide schriftelijke cursus werkt u de stof schriftelijk door. In vragen en op-

drachten is voorzien. Je docent zal je werk nakijken en beoordelen en jou uitdagen zo-

veel mogelijk informatie te vergaren over de stof. Tussentijds zal een aantal cases ter 

uitwerking worden aangeboden. Met deze studie kun je elk moment starten. De cursus 

wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een mondeling assessment. De kosten 

bedragen € 475 incl. lesmateriaal.  

Als u het tentamen met goed gevolg aflegt, verkrijgt u een certificaat van bekwaam-

heid. Dit is tevens een ‘persoonlijk keurmerk’ als CBT-opleider. Als u vervolgens gaat op-

leiden voor de CBT-examens, neemt het CBT de kosten voor het eerste examen voor zijn 

rekening. 

De inhoud van de docentencursus vind je hier. 

 

Algemeen: 

• De bijeenkomsten vinden online plaats (tenzij anders vermeld) op donderdag 

en vrijdag.  

Dagdeel ochtend: 10.00 – 12.30 uur  

Dagdeel middag: 13.00 – 16.30 uur 

Dagdeel avond: 18.30 – 21.30 uur 

• Je kunt aangeven welke dag(en) of dagde(e)l(en) u het best schikt. Wij ma-

ken een voorstel voor cursusdata. 

• De cursussen/bijeenkomsten zijn incl. lesmateriaal. 

• De cursussen zijn vrijgesteld van btw. 

• Lunch en/of diner is tegen bijbetaling indien de cursus fysiek plaatsvindt.  

https://www.hetcbt.nl/wp-content/uploads/info-docentenopleiding-CBT.pdf
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fscontent-frt3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2Fc45.0.659.659%2Fs320x320%2F65461272_866889333666403_7863367983786477114_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-frt3-1.cdninstagram.com%26oh%3Dc028b1e45e8a3cacbdbfbefa39772760%26oe%3D5DDCCC4B%26ig_cache_key%3DMjA5MjkwMTUzODA2MzIwODAzMw%253D%253D.2.c&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhashtagen.com%2Ftag%2Ftypecursus&docid=ZFDduJvLyFPrcM&tbnid=4mhViUDf9zMBDM%3A&vet=10ahUKEwjVt7XinK3lAhVsMewKHYGsALgQMwhXKA4wDg..i&w=320&h=320&itg=1&bih=984&biw=2021&q=typeles%20op%20school&ved=0ahUKEwjVt7XinK3lAhVsMewKHYGsALgQMwhXKA4wDg&iact=mrc&uact=8

