Bijlage 2:

Programma cursus “Teach the Teacher”

09.00 – 10.00 Introductie en kennismaking
10.00 – 10.15 Pauze
10.15 – 10.30 Waartoe leiden we op? Brainstorm
10.30 – 10.45 Hoe leiden we op? Onderwijsleergesprek/ de houding van de opleider
10.45 – 11.30 Hoe leren onze leerlingen? Werken in subgroepen – plenaire rapportage –
discussie.
11.30 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.30 Korte Onderwijs Momenten (KOM) Actieve informatieoverdracht door
cursisten – oefeningen in het geven, ontvangen van feedback / onderwijs in
1-op-1-situaties
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Leerdoelen Frontale informatie – oefeningen met het opstellen van
leerdoelen – vertaling naar leergesprekken
13.45 – 14.30 KOM
14.30 – 15.00 Niveaus in het kennisdomein – frontale informatieoverdracht –
oefening in het bepalen van het niveau van de leerling / individuele coaching
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 KOM
16.00 – 16.45 Korte Praktijk Begeleiding – oefening met het uitvoeren van een KPB /
begeleiden en beoordelen
16.45 – 17.00 Primen voor de volgende dag: voorbereiding vaardigheidsonderwijs –
voorbereiding van de tweede KOMsessie. / individuele coaching + begeleiden
+ leergesprek

VERVOLG
Programma “Teach the teacher”
08.30 – 09.00 Terugblik op dag1 en vooruitblik op dag 2. Wat heeft de deelnemer
op dag 1 aan leerdoelen binnengehaald en wat wordt het individuele plan de
campagne voor dag 2. / individuele coaching + toetsen + leergesprek
09.00 – 09.30 Vaardigheidsonderwijs – de theorie. Interactieve informatieoverdracht +
demonstratie
09.30 – 10.30 Vaardigheidsonderwijs – de praktijk. Individuele oefening in het verzorgen van
vaardigheidsonderwijs / individuele coaching + begeleiding
10.30 – 10.45 Vaardigheidsonderwijs – hoe passen theorie en praktijk bij elkaar.
Reflectie en discussie.
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.00 Begeleiden en beoordelen – de theorie. Interactieve informatie overdracht +
oefeningen.
12.00 – 12.30 Toetsen en beoordelen – de praktijk. Oefeningen met het doen van
KPB’s. / individuele coaching + leergesprekken
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Keuzeprogramma: beantwoorden openstaande vragen en/of oefenen met een
KOM en/of oefenen met een KPB
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Keuzeprogramma: beantwoorden openstaande vragen en/of oefenen met een
KOM en/of oefenen met een KPB
15.45 – 16.15 En nu? Hoe buig ik mijn voornemens om in activiteiten?
16.15 – 16.30 Cursusevaluatie en afronding.

