WERKEN MET CONSORTIUMPROJECTWIJZERS
STARTMODULE
Optimaal gebruik
VERVOLGMODULES
Activerende didactiek
Beoordelen van de
voortgang van de student
Cross-overs tussen
projectwijzers

Gaat u in het team voor het eerst werken met de
Consortium-projectwijzers of wilt u zich verder
professionaliseren in het werken met de projectwijzers?
Met een professionaliseringstraject op maat leren wij binnen
uw onderwijsprogramma optimaal gebruik te maken van
de projectwijzers. Na het volgen van de startmodule kunt
u kiezen voor verschillende vervolgmodules. Ook is een
maatwerkmodule mogelijk die samengesteld wordt op basis
van uw vragen.

Op weg naar het examen
Uw eigen
maatwerkmodule

Vanaf de volgende pagina vindt u meer informatie over de
trainingsmodules.

STICHTING CONSORTIUM
BEROEPSONDERWIJS

OPTIMAAL GEBRUIK

ACTIVERENDE DIDACTIEK

Gaat u in het team voor het eerst werken met de Consortium-projectwijzers of wilt u zich
verder professionaliseren in het werken met de projectwijzers? Met deze startmodule
leren we u en uw team de systematiek van het materiaal beter begrijpen. We onderzoeken
de randvoorwaarden en borgen deze in het organisatie- en onderwijsproces.

Werkt u in het team met de Consortium-projectwijzers en wilt u zich professionaliseren in
daarbij aansluitende didactische werkvormen?

GEGEVENS TRAINING

GEGEVENS TRAINING

Tijdens de training krijgt u aanwijzingen en activerende didactische werkvormen
aangereikt die u toe kunt passen in het werken met de projectwijzers.

Doelgroep:

Teams binnen het techniekonderwijs die voor het eerst met de
Consortium-projectwijzers gaan werken of teams die zich verder
willen professionaliseren in het werken met deze projectwijzers.

Doelgroep:

Trainingsdoel:

U begrijpt de systematiek van het materiaal. U zorgt ervoor dat aan
de randvoorwaarden voldaan is om het implementatieproces te
borgen.

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”.

Studiebelasting:

Training van 2 dagdelen (3,5 uur per dagdeel).

Trainingsdoel:

Locatie:

Bij u op locatie (incompany).
€ 1.300,- (€ 650,- per dagdeel), exclusief reiskosten à € 0,30 per
km vanaf Amersfoort.

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).
Dagdeel: € 650,-, exclusief reiskosten à € 0,30 per km
vanaf Amersfoort.

Kosten:
Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING

Kosten:
Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING

Het programma van deze training bestaat uit twee dagdelen (1 module). Na het volgen
hiervan kunt u kiezen voor vervolgmodules. Ook is een maatwerkmodule mogelijk die
samengesteld wordt op basis van uw vragen.

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:

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

• Voorbereiding in het team alvorens van start te gaan met studenten.
• Uitleg over didactische visie projectwijzers.
• Opbouw leerlijnen.
• Maken van concrete werk- en vervolgafspraken.
• Consequenties voor studenten, docenten(samenwerking), roosters, vergadertijd,
inrichting van lokalen, inventaris, etcetera.
• Naar aanleiding van de gemaakte werkafspraken bij module 1: wat loopt goed? Wat kan
beter? Wat is er nog nodig om goed met de projectwijzers te kunnen werken?
• Maken van concrete werk- en vervolgafspraken.

• Didactische aanwijzingen voor docenten bij het werken met projectwijzers.
• Didactische werkvormen voor studenten bij het werken met projectwijzers.

BEOORDELEN VAN DE VOORTGANG VAN DE
STUDENT
Werkt u in het team met de Consortium-projectwijzers en wilt u zich professionaliseren in
het beoordelen van de voortgang van de student?
Tijdens de training krijgt u tips voor het monitoren en beoordelen van de voortgang van
de student tijdens 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 toepasbare tips om de voortgang van de student te
monitoren en te beoordelen tijdens het werken met Consortiumprojectwijzers.

Studiebelasting:

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

Locatie:

Bij u op locatie (incompany).
Dagdeel: € 650,-, exclusief reiskosten à € 0,30 per km
vanaf Amersfoort.

Kosten:
Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING
Het programma van deze training bestaat uit een dagdeel. De projectwijzers van de
opleiding zijn hierin het uitgangspunt.

CROSS-OVERS TUSSEN PROJECTWIJZERS
Werkt u in het team met de Consortium-projectwijzers en bent u benieuwd naar de
mogelijkheden van cross-overs tussen de verschillende projectwijzers?
Tijdens de training onderzoekt u mogelijke cross-overs voor u opleiding en krijgt u tips
om deze te organiseren.
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 onderzoekt mogelijke cross-overs tussen de projectwijzers van de
opleiding. U krijgt handvatten hoe cross-overs toe te passen en te
organiseren.

Studiebelasting:

Training van 2 dagdelen (3,5 uur per dagdeel).

Locatie:

Bij u op locatie (incompany).
€ 1.300,- (€ 650,- per dagdeel), exclusief reiskosten à € 0,30 per
km vanaf Amersfoort.

Kosten:
Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING
Het programma van deze training bestaat uit twee dagdelen. De projectwijzers van de
opleiding zijn hierin het uitgangspunt.
Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

• Welke cross-overs zijn er mogelijk tussen de projectwijzers?

• De rol van de docent in het beoordelen van de voortgang van de student bij het werken
met projectwijzers.

• Hoe kunnen cross-overs effectief georganiseerd worden?

• Wat is nodig om cross-overs te organiseren?

OP WEG NAAR HET EXAMEN

UW EIGEN MAATWERKMODULE?

Werkt u in het team met de Consortium-projectwijzers en wilt u praktische handvatten
krijgen voor de organisatie op weg naar het examen?

Heeft u een specifieke trainingsvraag of wilt u deze training aanpassen aan uw eigen
organisatie? Neemt u dan contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs of de
Coördinator Training en Advies.

Tijdens de training krijgt u tips en aanwijzingen om de student en de beroepspraktijk voor
te bereiden op het uitvoeren van een examen.
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 praktische tips en aanwijzingen, zodat u de kandidaat en
het beroepenveld kunt voorbereiden op het uitvoeren van een
examen.

Studiebelasting:

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

Locatie:

Bij u op locatie (incompany).
Dagdeel: € 650,-, exclusief reiskosten à € 0,30 per km
vanaf Amersfoort.

Kosten:
Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:
• Voorbereiding van studenten op het beroepsgerichte examen.
• Het inzetten van een afsluitplan.
• Voorbereiding van de beroepspraktijk (examenlocaties) op het beroepsgerichte
examen.

Afhankelijk van uw vraag komt de consulent, één van onze trainers en/of de coördinator
bij u op locatie om een intake te doen. Op basis hiervan maken wij een offerte.
TARIEVEN
Intakegesprek:

€ 275,00

Dagdeel inzet trainer:

€ 850,00

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten tegen € 0,30 per km vanaf Amersfoort.
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.

Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 246 04 47
E-mail: trainingadvies@consortiumbo.nl
www.consortiumbo.nl

