
Online driedaagse training Vakkenintegratie / M. Daal

Korte omschrijving Geïntegreerd onderwijs sluit beter aan bij onze steeds 
gecompliceerder wordende en veranderende samenleving. 
Vakkenintegratie sluit hier naadloos op aan. 
Mogelijke voordelen, voor leerlingen, zijn:  
• 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 

hogere-orde-denken en kritisch denken wordt gestimuleerd. 
• Zij zijn flexibeler en weerbaarder gedurende hun leerloopbaan. 
Door het bovenstaande ontstaat een hoger leerrendement door een   
betere aansluiting bij het leerproces van 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 
‘Leren door doen’ (o.a. Vakcollege, Vakhavo en Vakmavo)

Resultaten • Bij aanvang van de training formuleren deelnemers de eigen 
opdracht waarmee zij, binnen de context van hun school, aan willen 
werken. 

• De behaalde resultaten hangen dan ook direct samen met deze 
opdracht. 

Vakkenintegratie; te denken valt aan: 

• Lesbrief of lessenreeks waarin 1 of meerdere (avo)vakken  
geïntegreerd worden ontwikkeld en aangeboden. 

• Cross-sectoraal project waar verschillende vakgebieden 
geïntegreerd worden ontwikkeld en aangeboden. 

• Leerplan met daarin verwerkt, de mogelijkheden voor 
vakkenintegratie. 

• Tools voor het succesvol inrichten van vakkenintegratie in de eigen 
onderwijscontext. toetsing en beoordeling in het kader van 
Vakkenintegratie. 

Deelnemers kunnen de vertaalslag maken van bovengenoemde 
resultaten naar de interne onderwijsorganisatie. Zo wordt 
vakkenintegratie duurzaam geïntegreerd in de staande organisatie.

Vereiste voorkennis • Professionals werkzaam in het onderwijs (Vmbo / Vakmavo / 
Vakhavo).

Programma:  
driedaagse  

  
locatie:

Intake: 2 weken voorafgaand aan de start van de training inclusief 
opdrachtformulering. 
Sessie 1: 9.30 u -12.30 u; dinsdag 27 september 2022. 
Sessie 2: 9.30 u -12.30 u; dinsdag 15 november 2022. 
Sessie 3: 9.30 u -12.30 u; dinsdag 6 december 2022. 

De training zal online plaatsvinden.

Aantal deelnemers: Minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers
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Onderwerpen Vooraf: deelnemers formuleren een opdracht voor vakkenintegratie.  

Dag 1: Vakkenintegratie:  

• 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 Praktische invulling Vakkenintegratie: 

• Welke bruikbare werkvormen zijn voorhanden? 

• Welke hybride toepassingen zijn mogelijk? 

• Ontwerpen van een deel van het curriculum 

• Voorbereiding dag 3  

Dag 3 Verfijning en eindpresentatie geformuleerde opdracht 

• Presenteren resultaten van differentiatie en/of Vakkenintegratie; 
welke vervolgstappen? 

• Hoe is de vertalen naar de eigen organisatie? Welke 
vervolgstappen? 

• Afronding en certificering!

Trainer: Muriël Daal is de afgelopen 8 jaar als onderwijsadviseur verboden 
geweest aan de LVV. Daarnaast is zij tevens mede-eigenaar van Wind 
Organisatieontwikkeling. Haar hart ligt bij het onderwijs in de gehele 
beroepskolom. Expertise gebieden zijn o.a. procesbegeleiding bij 
onderwijsveranderingen en curriculumontwikkeling, het begeleiden bij 
en ontwikkelen van onderwijsmateriaal, vakkenintegratie, 
differentiatie , doorlopende leerlijnen, toetsing en beoordeling en 
onderzoek binnen het onderwijs.

Prijs per 
deelnemer:

750 euro inclusief BTW 
Inschrijven voor 9 september 2022. 
Bij de prijs inbegrepen is, het cursusmateriaal en de intensieve 
begeleiding van de trainer.

Aanmelden Uw aanmelding graag uiterlijk 9 september 20222, via deze link. U 
kunt t/m 16 september kosteloos annuleren. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTEmNkmwcHrftj1YbLdOfBTy5gtw0_oveykfKowtdvk9di5w/viewform?usp=pp_url

