
“Dit is een van de BESTE programma's 
voor professionele ontwikkeling dat 
ik ken. Het programma is boeiend 
en relevant, en ik sta nu met een 
zelfverzekerd gevoel voor de klas 
omdat ik weet dat ik alles uit de  
lessen kan halen.”
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Neem actief deel aan dit ervaringsgerichte, gepersonaliseerde professionele programma 
dat is ontwikkeld om tal van veelzijdige vaardigheden en strategieën voor het onderwijs 
op te doen. Aanbod van virtuele en fysieke lessen die zelfstandig en onder begeleiding 
van een trainer kunnen worden gevolgd.

Competentiegericht model
Het programma is gebaseerd op een competentiegericht model dat uit vier competentie-
categorieën bestaat: pedagogische competenties, STEAM-concepten, vaardigheden voor 
de 21e eeuw en organisatie in de klas. Deze essentiële competenties stellen leerkrachten 
in staat om naar de leerdoelen van de verschillende LEGO® Education lessen toe te werken 
en deze te behalen om de leerresultaten van leerlingen te bevorderen.

LEGO® Education 
Professionele ontwikkeling 
Een gepersonaliseerd educatief programma dat leraren stimuleert 
om competenties op te doen, ermee te oefenen en deze te verfijnen 
om zo speelse, praktische STEAM-leerervaringen te kunnen bieden.

Meer informatie over professionele ontwikkeling op: LEGOeducation.com/PD 

http://LEGOeducation.com/PD 
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Begeleid leren 
Producttrainingen van een dag, gegeven door een gecertificeerd 
LEGO Education trainer.
Deze trainingen, die virtueel of ter plaatse worden gegeven, 
zijn boeiende leerervaringen die het zelfvertrouwen vergroten 
waardoor het geven van de praktische, speelse STEAM-lessen  
met LEGO Education producten een fluitje van een cent wordt.

• Praktische producttrainingen
• Een uitgebreider en interactiever alternatief voor de online 

zelfgestuurde producttraining

Zelfgestuurd leren 
Gratis zelfgestuurde lessen online op aanvraag die zijn 
gericht op individuele behoeften en leervoorkeuren. 
Overal en altijd toegang tot:

• Interactieve competentiegerichte modules
• Videotutorials over producten 
• LEGO® Education leerfilosofie

Meer informatie: LEGOeducation.com/PD 

Over LEGO® Education

Distributeurs informatie

Lees meer over onze oplossingen op: LEGOeducation.com 

LEGO® Education biedt een scala aan speelse, praktische STEAM-leerervaringen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van LEGO stenen. Het systeem is geschikt voor iedere leerling, hoe ver hij of zij 
ook in het eigen leertraject is en ongeacht het leerniveau. Van het Early Learning-aanbod tot het 
LEGO Leersysteem, met al onze oplossingen wordt een omgeving gecreëerd – fysiek, online of 
een combinatie van beide – waarin leerlingen actief aan de slag gaan, samenwerken, vaardigheden 
ontwikkelen voor de toekomst en uitgroeien tot individuen die hun hele leven lang blijven leren.

http://LEGOeducation.com/PD
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