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Online tweedelige workshop ‘leren door doen’

1

Online tweedelige workshop ‘leren door doen’/ Ineke Veerkamp
Korte
omschrijving

Na de zomervakantie zullen bij sommige onderwijsteams wijzigingen
zijn in de bezetting. Voor de nieuwe collega’s die minder bekend zijn
met het Vakcollege-concept bieden we om die reden aan:
Twee online workshops Onderwijsconcept: ‘Leren door doen’
Voor nieuwe docenten van Vakcollege, Vakmavo & Vakhavo
Wat leert u? In deze serie van 2 online workshops leert u wat het
onderwijsconcept en de Vakroute inhoudt. Welke onderdelen van dit
concept mogen niet ontbreken in uw curriculum? Wat zijn de
onderwijskundige uitgangspunten? Waar zitten kenmerkende
verschillen tussen Vakcolleges?
De trainer verkent met u welke actuele onderwijskundige
ontwikkelingen momenteel spelen en hoe u die kunt inzetten om het
onderwijsconcept door te ontwikkelen. Tussen workshop 1 en 2 voert
u een opdracht uit binnen uw school om zo de nieuwe inzichten te
vertalen naar uw eigen situatie.

Doelgroep

Docenten die recent werken bij een Vakcollege/ Vakmavo/ Vakhavo of
ervaren docenten met weinig kennis van het onderwijsconcept ‘leren
door doen’.

Resultaten

Wat levert deze training op?
• Kennis en inzicht in het onderwijsconcept van
Vakcolleges/Vakhavo’s/Vakmavo’s ‘leren door doen’
•

Kennis en inzicht in het didactisch handelen dat bij dit
onderwijsconcept past

•

Kunnen benutten van hulpdocumenten en bronnen LVV

•

Inzicht in hoe deze uitgangspunten op de eigen school zijn
vormgegeven

•

Vergroten netwerk met collega-scholen die met hetzelfde
onderwijsconcept werken

•

Zicht op actuele thema’s die de eigen school kunnen versterken

Vereiste
voorkennis

Geen

Aantal
deelnemers:

Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers

Programma

Vooraf: deelnemers vullen vooraf een digitale intake in.
Online sessie 1: di 28 sept, 15.00-17.00 u
Onderwijskundige uitgangspunten van het onderwijsconcept ‘leren
door doen’. Voorbereiding op praktijkopdracht.
Online sessie 2: di 12 okt, 15.00-17.00 u
Actuele thema’s in relatie tot het onderwijsconcept, didactisch handelen rondom lesbrieven en projecten.
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Trainer:

Ineke Veerkamp is coördinator van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges en tevens zelfstandig onderwijsadviseur van Veerkamp Onderwijs Advies.

Prijs per
deelnemer:

€ 120,- per deelnemer, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Uw aanmelding graag uiterlijk 14 september via deze link.
U kunt t/m 1 september kosteloos annuleren.
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