WERKEN MET
OEFENOPDRACHTEN
STARTMODULE
Uitgangspunten en
mogelijkheden
VERVOLGMODULE
Leermiddelen integreren
binnen uw opleidingsplan
MAATWERKMODULE
Ook is een maatwerkmodule mogelijk die samengesteld wordt op basis
van uw vragen.

Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden de oefenopdrachten met bijpassende leermiddelen voor u en uw
studenten heeft?
In de startmodule van deze training verkent u samen met
uw collega’s de mogelijkheden van de oefenopdrachten voor
student, beroepspraktijk en school.
U onderzoekt hoe de oefenopdrachten samen met de
bijpassende leermiddelen ingezet kunnen worden met
als doel het leerproces van de student optimaal te
ondersteunen en te volgen.
Na deze module kunt u kiezen voor een vervolgmodule.
Hierin wordt u ondersteund bij de wijze waarop u de
oefenopdrachten in kunt zetten binnen uw opleidingsplan.
Vanaf de volgende pagina vindt u meer informatie over de
trainingsmodules.

STICHTING CONSORTIUM
BEROEPSONDERWIJS

STARTMODULE

UITGANGSPUNTEN EN MOGELIJKHEDEN

VERVOLGMODULE

LEERMIDDELEN INTEGREREN BINNEN UW
OPLEIDINGSPLAN

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

Trainingsdoel:

Docenten (en (werk)begeleiders) binnen de sector Zorg en Welzijn
die de oefenopdrachten en bijpassende leermiddelen (willen)
inzetten binnen het opleidingsplan.
Na de startmodule beschikt u over handvatten hoe de
oefenopdrachten met bijpassende leermiddelen actief in te zetten
binnen het leerproces van de student.

Studiebelasting:

Training van 1 dag (7 uur).

Locatie:

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten:

€ 1.300,-, exclusief reiskosten à € 0,30 per km vanaf
Amersfoort. Optioneel als naslagwerk: Visiedocument van het
Consortium Beroepsonderwijs à € 5,-.

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

Docenten (en (werk)begeleiders) binnen de sector Zorg en Welzijn
die (gaan) werken met de oefenopdrachten en bijpassende
leermiddelen.

Voorwaarde(n):

U heeft de startmodule ‘Visie en mogelijkheden’ gevolgd.

Trainingsdoel:

U bent (als lid van/betrokkene bij het onderwijsteam) in staat om
de oefenopdrachten met bijpassende leermiddelen te integreren
binnen uw opleidingsplan.

Studiebelasting:

Training van 1 dagdeel (3,5 uur).

Locatie:

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten:

€ 650,-, 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. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Bewijs deelname:

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een bewijs van
deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

INHOUD VAN DE TRAINING
Voor deze training vormen de visie, de werkwijze, het toets-/examenplan en het
opleidingsplan van uw (school)organisatie/onderwijsteam belangrijke bronnen.
De volgende onderwerpen staan centraal:
• Visie van Consortium Beroepsonderwijs op oefenopdrachten en beoordelen
• Visie op formatief handelen van de (school)organisatie
• De markering tussen leren en examineren
• Het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar bepalen
• Integratie en mogelijkheden van de oefenopdrachten met bijpassende leermiddelen
binnen het leerproces van de student
• Leren in de beroepscontext
• Leerstrategieën toepassen
• De rol en waarde van feedback, feed-forward en feed-up binnen de oefenopdrachten.

INHOUD VAN DE TRAINING
In deze training zijn het toets-/examenplan en het opleidingsplan van uw (school)
organisatie/onderwijsteam belangrijke uitgangspunten.
De volgende onderwerpen staan centraal:
• De rol van de docent/(werk)begeleider
• De rol van de student
• Maatwerk voor de student: leerstrategieën en just-in-time learning
• De plaats van de oefenopdrachten binnen het opleidingsplan
• Authenticiteit en variatie in ontwikkelgerichte toetsvormen
• Toetsvormen als voorbereiding op de beoordelingsvormen in het examen
• De markering tussen leren en examineren binnen het opleidingsplan

UW EIGEN MAATWERKMODULE?
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.
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

