
 

 

 

 

 

 

 

 

Didactische docententraining 
2022-2023 

 

Didactische docententraining voor docenten beroepsonderwijs  

Docenten, instructeurs en praktijkopleiders hebben binnen het beroepsonderwijs de 
belangrijke taak om de ‘lerende’ op te leiden tot bekwaam beroepsbeoefenaar.  

Met deze training worden zowel beginnende als ervaren docenten geprikkeld om de 
didactische vaardigheden te verbeteren.  

Door de gevarieerde aanpak kan iedere deelnemer zich bekwamen op het eigen niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘’ Je kan een mens niets leren; je kan hem 
alleen helpen het zelf te ontdekken in 
zichzelf’  (Galileo Galilei) 

Didactische 
docententraining 
In het beroepsonderwijs zijn 
docenten vaak ingezet op basis 
van specifieke vakkennis en 
ervaring in het werkveld. Deze 
training is gericht op beginnende 
en ervaren docenten die 
handvaten willen om de 
didactische vaardigheden te 
vergroten, verbeteren of 
vernieuwen.  

U leert te kijken naar uw 
vaardigheden als docent en uw 
sterke en zwakke punten te 
ontdekken. Hoe u het didactisch 
spel met uw lerende/ student/ 
leerling kunt spelen door invulling 
te geven aan diverse werkvormen 
en leeractiviteiten. Het inrichten 
van een betekenisvolle 
leeromgeving en het formatief 
inzetten van feedback in het 
leerproces.  

Inhoud 
De training is opgebouwd 
rondom vier thema’s;  

1. De lerende docent,  
2. Het ‘spelen’ met de 

leerling,  
3. De betekenisvolle 

leeromgeving,  
4. Formatief evaluLEREN 

Daarbij komen per thema vier 
onderwerpen aan bod, waarvan 2 
theoretische onderbouwing en 2 

 praktische toepassingen 
behorende bij het thema.  

U start de thema’s individueel 
door middel van een e-learning 
met leeropdrachten. Deze e-
learning wordt ondersteund met 
één of meerdere vooraf 
opgenomen webinars. Na het 
voltooien van de e-learning vindt 
er per thema een live 
bijeenkomst plaats waarin uitleg 
wordt gegeven op vragen en 
feedback op de gemaakte 
leeropdrachten. Tevens ontvangt 
u uitleg voor de eindopdracht 
per thema.  

Ieder thema wordt afgesloten 
met een eindopdracht, welke 
bestaat uit een videoverslag en 
een presentatie die u maakt uit 
uw eigen beroepssituatie. 
Tijdens de praktijkdag na ieder 
thema presenteert u uw 
eindopdracht en geeft u 
feedback aan elkaar.  

Wat typeert de 
training? 

❖ Er is veel persoonlijke 
aandacht voor 
deelnemers,  

❖ De inhoud van de 
training kan aangepast 
worden aan de 
individuele werkcontext,  

❖ Er is veel aandacht voor 
theoretische 
onderbouwing van 
didactische principes,  

 ❖ Er is veel aandacht voor 
praktische toepassing 
voor uw eigen 
competenties.  

Bijeenkomsten 
De bijeenkomsten staan gepland 
in de maanden januari, februari, 
maart en april 2023. 

Iedere maand zijn er twee korte 
online bijeenkomsten van 1 uur 
in de avond via TEAMS en is er 1 
praktijkdag welke wordt 
gehouden op Dorpsstraat 47 in 
Schoonrewoerd.  

Dus in totaal zijn er 8 online 
meetings van 1 uur en 4 
praktijkdagen.  

Praktijkdagen 
10.00-16.00 uur 
Vrijdag 20 januari 
Vrijdag 17 februari 
Vrijdag 24 maart 
Vrijdag 14 april 
 
Online meetings 
19.30-20.30 uur 
Maandag 9 januari 
Maandag 16 januari 
Maandag 6 februari 
Maandag 13 februari 
Maandag 6 maart 
Woensdag 15 maart 
Maandag 3 april 
Woensdag 12 april 
 

 

 



 

 

 

Disclaimer; aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Omvang 
De studiebelasting bedraagt in 
totaal;  

❖ 10 uur voor het volgen van 
de e-learning en het maken 
van de 4 eindopdrachten.  

❖ 8 uur voor de online 
meetings 

❖ 4 dagen voor de 
praktijkbijeenkomsten.  

Kosten  
De kosten van de training 
bedragen €1200,00 euro. Hiervan 
kunt u €1000,00 euro inzetten 
vanuit het STAP-budget.  

STAP- Budget 
Indien u 18 jaar of ouder bent en 
nog geen AOW ontvangt, kunt u 
deze training volgen met STAP-
budget. Deze training staat 
vermeld in het STAP-
scholingsregister.  

U kunt via www.stapuwv.nl het 
STAP-budget aanvragen vanaf 1 
september 2022. Hiervoor heeft 
u een vooraanmelding nodig van 
de inschrijving op deze training.  

 

Toelatingseisen 
U dient een voltooide 
beroepsopleiding te hebben 
afgerond. U kunt als nog te 
starten docent deze training 
volgen of u bent al werkzaam als 
(ervaren) docent bij een 
opleider.  

Indien u nog niet werkzaam bent 
als docent, dient u een opleider 
te zoeken waar u kunt 
stagelopen en uw 4 
eindopdrachten kunt maken.  

Afronding 
Deze training wordt na positieve 
voltooiing van de 4 
gepresenteerde eindopdrachten 
afgerond met een ‘bewijs van 
bekwaamheid’.  

Aanmelden 
U kunt zich voor deze training 
aanmelden bij sylvia.lam@tci-
examens.nl.  

Docenten 
Liesbeth Kieboom M. Ed. 
(onderwijspedagoog, 
docentenopleider) 

Gerard Treffers 
(docentenopleider, trainer en 
teamcoach) 

 

 

 

Aanbevolen literatuur 
Ter ondersteuning van deze 
training worden er 2 boeken 
aanbevolen;  

 Doeltreffende didactiek, 
Water Geerts 
 

 De docent is onmisbaar; 
Vier bouwstenen voor 
leren in het mbo, Kitty 
van Dijck, Simon 
Ettekoven 

Deze kunnen als gedrukt boek of 
als e-book worden aangeschaft 
bij uitgeverij Coutinho bv.  

www.coutinho.nl  
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