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CLIL-coach op de basisschool 
Je deskundigheid op het gebied van Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) verbeteren en je rol als CLIL-coach ontwikkelen. 

 
 

 

Christien Bergman, Antoniusschool in Nieuw-Vennep 

 
 

 

Jenico Olls, obs Passe-Partout in Rotterdam 

 

Doelgroep 

Ben je coördinator Engels en wil jij jouw collega’s goed begeleiden bij het geven van CLIL-

lessen? Dan is deze training iets voor jou! 

Inhoud van de training 

In deze training verbreed je je deskundigheid op het gebied van CLIL als didactische 

benadering in het vreemdetalenonderwijs. We gaan dieper in op de principes voor effectieve 

CLIL-didactiek, de succesfactoren en het uitzetten van een doorgaande leerlijn. Als CLIL-coach 

heb je niet alleen de nodige kennis, maar fungeer je ook als kwaliteitsbewaker, coach en 

begeleider. Je leert je collega’s tijdens de CLIL-lessen te observeren en van adequate feedback 

te voorzien. 

Doelstellingen 

Na afloop van de training: 

• heb je kennis van de didactiek van CLIL en de succesfactoren; 

• kun je een centrale rol vervullen bij de implementatie van CLIL, de doorgaande lijn en 

het bewaken en borgen van de kwaliteit. 

• kun je je collega’s op dit gebied enthousiasmeren, stimuleren en coachen. 
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Urenbelasting 

De totale belasting is 12 uur: een online bijeenkomst van 2,5 uur, een fysieke bijeenkomst van 

3,5 uur en ongeveer 6 uur aan huiswerk. 

Certificering 

Als je beide bijeenkomsten aanwezig bent geweest en de huiswerkopdrachten goed hebt 

uitgevoerd, heb je recht op het certificaat 'CLIL-coach op de basisschool’. 

Waar en wanneer 

Kijk voor actuele informatie over de locaties en de cursusdata en voor inschrijving op 

www.earlybirdie.nl/clil-coach. 

Kosten 

• € 395,- voor leerkrachten van scholen die lid zijn van EarlyBird 

• € 425,- voor leerkrachten van scholen die geen lid zijn van EarlyBird 

Het cursusmateriaal is inbegrepen in de cursuskosten. 

http://www.earlybirdie.nl/clil-coach

