Werken met Consortium-projectwijzers
(Activerende didactiek bij het gebruik van Consortium-projectwijzers)

Werkt u in het team met de Consortium-projectwijzers en wilt u zich
professionaliseren in daarbij aansluitende didactische werkvormen?
Tijdens de training krijgt u aanwijzingen en activerende didactische werkvormen
aangereikt die u toe kunt passen in het werken met de projectwijzers.
Gegevens training
Doelgroep:

Teams binnen het techniekonderwijs die werken met de
Consortium-projectwijzers en de training “Professionalisering in
optimaal gebruik van Consortium-projectwijzers” gevolgd
hebben.

Voorwaarde(n):

U heeft deelgenomen aan de training “Professionalisering in
optimaal gebruik van Consortium-projectwijzers”.

Trainingsdoel:

U krijgt activerende didactische werkvormen aangereikt die u
kunt toepassen in het werken met Consortium-projectwijzers.

Studiebelasting:

Training van 1 dagdeel (3,5 uur per dagdeel).

Locatie:

Bij u op locatie (incompany).

Kosten:

Dagdeel: € 550,-, exclusief reiskosten à € 0,30 per km vanaf
Amersfoort.

Bewijs deelname:

Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een bewijs
van deelname.

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

Aanmelden?
Wilt u meer informatie over het trainingsprogramma of wilt u een offerte aanvragen
voor een training? Neemt u dan contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs of
de Coördinator Training en Advies.
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Inhoud van de training
Het programma van deze training bestaat uit een dagdeel. De projectwijzers van de
opleiding zijn hierin het uitgangspunt.
Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:


Didactische aanwijzingen voor docenten bij het werken met projectwijzers.



Didactische werkvormen voor studenten bij het werken met projectwijzers.

Voorafgaand aan een trainingsmodule neemt de trainer contact op om de
beginsituatie af te stemmen.
Na het volgen van deze training ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname.
Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.
Naast deze vervolgmodule biedt het Consortium Beroepsonderwijs nog andere
modules aan.
ANDERE VERVOLGMODULES (EEN IMPRESSIE)
Naam module

Inhoud

Beoordelen van de



Duur

De rol van de docent in het beoordelen van de

1 dagdeel

voortgang van de

voortgang van de student bij het werken met

(3,5 uur)

student

projectwijzers.

Cross-overs



tussen
projectwijzers

Welke cross-overs zijn er mogelijk tussen de

2 dagdelen

projectwijzers?

(7 uur)



Wat is nodig om cross-overs te organiseren?



Hoe kunnen cross-overs effectief georganiseerd
worden?

Op weg naar het



examen

Op welke wijze kunnen studenten voorbereid

1 dagdeel

worden op het beroepsgerichte examen?

(3,5 uur)



Hoe kan een afsluitplan ingezet worden?



Op welke wijze kan de beroepspraktijk
(examenlocaties) voorbereid worden op het
beroepsgerichte examen?

Maatwerk



Welke vragen heeft u / het team?

Uitgangspunt
is 1 dagdeel
(3,5 uur)
(afhankelijk
van vragen)

Wilt u meer informatie over de vervolgmodules? Kijkt u dan op onze website.
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