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Online driedaagse training Vakkenintegratie en Differentiatie / M. Daal 

Waarom deze  
training?: 

Geïntegreerd onderwijs sluit beter aan bij onze steeds gecompliceer-
der en veranderende samenleving. Gecombineerd met differentiatie 
leidt dit tot nog krachtiger onderwijs.  
Voordelen van deze combinatie zijn voor leerlingen:  
• Zij leren meer betekenisvol en leren ‘just in time’. 
• Zij raken meer gemotiveerd en ervaren meer leerplezier. 
• Zij worden geprikkeld om nut en noodzaak te snappen en het ho-

gere-orde-denken en kritisch denken wordt gestimuleerd. 
• Zij zijn flexibeler en weerbaarder gedurende hun leerloopbaan. 
Dit resulteert in een hoger leerrendement doordat het leerproces beter 
aansluit bij de leerling. Professionals in het onderwijs zijn de hefboom 
om bovenstaande voordelen te verzilveren bij de leerlingen. 

Doelgroep: Professionals werkzaam bij onderwijsinstellingen met het concept ‘Le-
ren door doen’ (o.a. Vakcollege, Vakhavo en Vakmavo) 

Resultaten: Wat levert deze training op? Bij aanvang van de training formuleren 
deelnemers een eigen opdracht waaraan zij, binnen de context van 
hun school, willen werken. Deze opdracht kan gericht zijn op vakken-
integratie, op differentiatie of op beiden. De trainer biedt modellen, 
checklists en tools die aansluiten bij deze opdrachten. De behaalde 
resultaten hangen dan ook direct samen met deze opdracht. De in-
steek is om vakkenintegratie en differentiatie duurzaam te implemen-
teren in de staande organisatie. 
 
Resultaten vakkenintegratie; te denken valt aan: 
 
• Een lesbrief of lessenreeks waarin 1 of meerdere (avo)vakken zijn 

geïntegreerd. 
• Een cross-sectoraal project waar verschillende vakgebieden geïnte-

greerd worden ontwikkeld en aangeboden. 
• Een leerplan met daarin de mogelijkheden voor vakkenintegratie 

verwerkt. 
• Tools voor het succesvol inrichten van vakkenintegratie in de eigen 

onderwijscontext. 
• Randvoorwaarden/instrumenten voor toetsing en beoordeling in het 

kader van Vakkenintegratie. 
 
Resultaten differentiatie; te denken valt aan: 
 
• Concrete aanpak voor differentiatie voor het eigen vak of meerdere 

vakgebieden (link met vakkenintegratie). 
• Inzetten van tools voor het succesvol toepassen van differentiatie in 

het eigen onderwijs (o.a. lessenreeks). 
• Stappenplan voor het succesvol inrichten van differentiatie in de ei-

gen onderwijscontext. 
• Randvoorwaarden voor toetsing en beoordeling in het kader van dif-

ferentiatie. 

Vereiste voorkennis: Professionals werkzaam in het onderwijs (Vmbo / Vakmavo / Vak-
havo). 
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Online driedaagse training Vakkenintegratie en Differentiatie / M. Daal 

Locatie: De training zal online plaatsvinden. 

Aantal deelnemers: Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. 

Programma: Vooraf: online Intake en opdrachtformulering, 1 maand voorafgaand 
aan de start van de training. Deelnemers stellen een plan van aanpak 
op voor hun opdracht voor differentiatie en/of vakkenintegratie.  
 
Dag 1: dinsdag 2 november van 9.30 u. -15.30 u. 
Vakkenintegratie en Differentiatie:  

• Wat is de betekenis in de context van onderwijsconcept leren door 
doen? 

• Welke verschillende typen zijn te onderscheiden?  

• Hoe kan het toegepast worden in het eigen onderwijs en de eigen 
opdrachtformulering? 

• Welke randvoorwaarden zijn nodig? 

• Voorbereiding dag 2. 
 
Dag 2: dinsdag 7 december 2021 van 9.30 u. - 15.30 u. Praktische 
invulling Vakkenintegratie / Differentiatie: 

• Welke bruikbare werkvormen? 

• Welke diversiteit in online toepassingen? 

• Ontwerpen van een deel van het curriculum. 

• Voorbereiding dag 3. 
 
Dag 3: dinsdag 1 februari 2022 van 9.30 u. - 15.30 u. 
Afronding en borging opdracht 
• Verfijning en eindpresentatie geformuleerde opdracht 
• Hoe worden de ontwikkelde opdrachten geborgd en geïmplemen-

teerd in de eigen onderwijsorganisatie? 
• Wat is de eigen bijdrage en/of de bijdrage van het team hierin? 
• Afronding en evaluatie. 

 

Trainer: Muriël Daal is de afgelopen 8 jaar als onderwijsadviseur verbonden 
aan de LVV. Daarnaast is zij tevens mede-eigenaar van Wind Organi-
satieontwikkeling. Haar hart ligt bij het onderwijs in de gehele beroeps-
kolom en in het bijzonder bij de lerenden.  

Prijs per deelnemer: € 590,- exclusief BTW. 
Bij de prijs is inbegrepen het cursusmateriaal en de intensieve bege-
leiding door de trainer. 

Aanmelden: Uw aanmelding graag uiterlijk 6 oktober 2021 via deze link. 
U kunt t/m 21 september kosteloos annuleren. 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1QtSmQqc0DeAAsaRhL_WbVKU5d23uEtL3YkENCqXi7-0/edit?usp=sharing

