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Voorwoord
Zoals je hieronder kunt lezen staan we met de 3L Academie aan het begin van een nieuwe periode.
Op de eerste plaats gaan we straks onderdeel uitmaken van het transfercentrum TCOZ. Hopelijk
zullen jullie daar weinig van merken. Het betekent wel dat nog meer schoolbesturen gebruik zullen
gaan maken van onze diensten. Dat biedt mogelijkheden, maar het is ook weer een uitdaging om het
goed te organiseren. In de tweede plaats komt nu de periode aan dat we afspraken moeten gaan
maken over het geplande aanbod met de aanbieders en ervoor moeten zorgen dat jullie dat tijdig
kunnen inzien op onze website. Dat wordt nog even hard werken in de komende tijd.
Zo langzamerhand begint de 3L Academie steeds meer een begrip te worden bij mensen die werken
in het PO en bij aanbieders van scholing. Hieronder kun je lezen dat de deelnemers over het
algemeen tevreden zijn over onze werkwijze en het geboden aanbod. Daar zijn we uiteraard erg blij
mee, maar het is zeker geen reden om achterover te leunen. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het
gebied van professionalisering waar we proactief op willen inspelen. Een voorbeeld daarvan is de
nieuwe CAO, waar we in onze vorige nieuwsbrief melding van hebben gemaakt.

“3L Academie wordt onderdeel van Transfercentrum Onderwijs
Zeeland TCOZ”
Met ingang van 1 juli a.s. wordt de 3L academie samen met de vervangerspool en een netwerk voor
P&O-medewerkers onderdeel van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland. Dat betekent dat de
stichting wordt opgeheven en wordt ondergebracht in de stichting TCOZ.
Het huidige bestuur van de 3L academie gaat verder als werkgroep onder de vlag van TCOZ om het
aanbod en de aansturing van de 3L academie verder vorm te geven en te continueren.
De werkwijze voor bemiddeling en ondersteuning bij het scholingsaanbod blijven onveranderd. We
blijven ervoor zorgen dat er een breed en aantrekkelijk scholingsaanbod is voor het Zeeuwse
onderwijsveld. Door de grotere omvang van het aantal besturen kunnen de abonnementskosten per
bestuur voor dit onderdeel omlaag worden gebracht.
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Nieuw aanbod 2015-2016
We zijn druk bezig geweest om, op basis van de inventarisatie bij de
deelnemende besturen, het aanbod samen te stellen voor het komende
schooljaar. Dat staat nu zogezegd in de steigers, maar het ‘aftimmerwerk’
moet nog wel gebeuren. Dat wil zeggen dat er afspraken moeten worden
gemaakt met de beoogde aanbieders over data en prijzen. We willen met
hen ook afspraken maken over studiepunten die je kunt gebruiken voor het
lerarenregister en deelnemerscertificaten voor je bekwaamheidsdossier. Als
die afspraken gemaakt zijn komen ze op de website te staan. Elke school
krijgt ook weer een twee exemplaren van de brochures waarin kort het
aanbod wordt genoemd. De planning is dat in de eerste week van juni de
website online is en de gidsen op de scholen liggen.

Evaluaties scholingen 2014-2015
Om onze kwaliteit hoog te houden vragen we je steeds, na het
doorlopen van een van de vormen van deskundigheidsbevordering,
mee te werken aan een digitale tevredenheidsmeting.
De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de kwaliteit van de
deskundigheid te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Wij verzoeken
je dus vriendelijk deze vragenlijsten in te vullen.
De waardering van de deelnemers in 2014-2015 is goed (4 puntschaal) :
Ik ben tevreden over de wijze van inschrijven
Ik was tijdig op de hoogte van de data waarop de scholing was gepland
De uitnodiging voor deze scholing was op tijd aanwezig

3,7
3,7
3,6

Ik ben in het algemeen tevreden over deze scholing
Ik ben tevreden over de gehanteerde werkwijze
Ik ben tevreden over de bruikbaarheid van de scholing
Ik ben tevreden over de tijdsbesteding

3,5
3,5
3,5
3,4

Ik ben tevreden over de deskundigheid van de cursusleider
De cursusleider gebruikt afwisselende werkvormen
De cursusleider wist mij te motiveren
Ik ben tevreden over de locatie van de scholing
Ik ben tevreden over de gebruikte accommodatie

3,7
3,3
3,5
3,4
3,6

Ik waardeer deze scholing met het volgende cijfer (schaal 1-10)
Zou je deze scholing aanbevelen aan een collega?
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7,5
95 % ja

Subsidieregelingen
Een voor iedereen bekende regeling is natuurlijk de lerarenbeurs
die je vanaf 1 april t/m 30 juni kunt aanvragen. Ook als je al eens
gebruik hebt gemaakt van de lerarenbeurs voor een korte
opleiding kun je hem nogmaals aanvragen. Kijk ook op http://ibgroep.nl/particulieren/leraar. Voor iedereen die graag wil weten
welke opleidingen daarvoor in aanmerking komen is er een handige
website www.zoekso.nl.

In combinatie met de lerarenbeurs is het ook mogelijk gebruik te maken van
de subsidie voor Vierslagleren. Deze is aan te vragen van 1 april tot 1 juli
2015. Scholen kunnen koppels vormen van ervaren en beginnende
leerkrachten (maximaal 4 jaar afgestudeerd), waarbij ze beiden een
masteropleiding volgen. Dat hoeft overigens niet dezelfde te zijn. De
beginnende leerkracht krijgt daarbij 0,4 fte om de lessen van de ervaren
collega over te nemen. Een baangarantie is niet meer verplicht. Meer weten;
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatformpo/activiteiten-subsidies/vierslagleren.html

Vanaf 1 juli komt er ook een subsidieregeling voor opleiding
bewegingsonderwijs. Deze subsidie staat los van de lerarenbeurs en is aan te
vragen op de website van het ministerie van Onderwijs.

Inschrijving en afmelding
Inschrijving voor het aanbod 2015-2016 vindt na toestemming van
de schoolleiding plaats via het inschrijfformulier 2015-2016 op de
website www.3lacademie.nl
De aanbieder brengt de scholing in rekening bij de besturen.
Afmelding vindt plaats door de directeur via het speciaal daarvoor bestemde afmeldformulier. Je
kunt dit vinden op onze website.
De afmeldtermijn is 3 weken vóór datum scholing. Bij afmelding op een later tijdstip kan niet
kosteloos geannuleerd worden. Bijzondere situaties worden ter beoordeling aan het bestuur
voorgelegd.
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