
Algemene informatie over de (her)startcursus/oriëntatie cursus 

 

 

Bent u sinds kort werkzaam in het voortgezet onderwijs of bent u zojuist aangenomen, 

maar komt u niet uit het onderwijs of is uw ervaring van lang geleden? Dan biedt deze 

vierdaagse cursus u de gelegenheid om te ontdekken welke competenties bij u sterk 

ontwikkeld zijn en welke mogelijk wat aandacht vragen.  

Hoort u niet tot bovenstaande doelgroepen, maar wilt u zich serieus oriënteren op 

werken in het VO, dan geeft de cursus een beeld of het onderwijs echt de werkkring is 

waarin u wilt excelleren!  

 

De (her)start/oriëntatie duurt vier volle dagen. De uitvoering vindt plaats op de 

hogeschool Windesheim in Zwolle en heeft de naam: 'Zin in Lesgeven'.  

 

Doel van de cursus 

Het doel van de cursus is basisinformatie en vaardigheden mee te geven, zodat u een 

succesvolle (her)start in het onderwijs kunt maken. U wordt vertrouwd gemaakt met de 

elementaire docentvaardigheden. De cursus kan u ook de informatie geven of het 

(voortgezet) onderwijs al dan niet iets voor u is. De trainers, maar ook de 

medecursisten, geven u feedback. 

 

Cursusplaats 

Chr. hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle 

Tijd: (inloop vanaf 8.30 uur) cursus van 9.00-18.00 uur.  

De hogeschool ligt 15 min. lopen van het station Zwolle. Er is voldoende parkeer- 

gelegenheid rondom de hogeschool (tarief € 2, - p.d.) 

 

Globaal programma 

De opbouw van de cursus is thematisch en zal aansluiten bij de behoeften van de 

deelnemers. Theorie komt wel aan bod, maar de praktijk staat centraal. Deelnemers 

gaan zelf aan de slag, geven elkaar (stukjes) les en kijken naar elkaar en zichzelf.  

 

Onderstaande thema’s zullen (kort) aan bod komen: 

 

1.De docent voor de klas 

 Presentatie als docent (non verbale) communicatie/ lichaamstaal. 

 Klassenmanagement. Orde en overwicht. Basisbehoeften van de leerling. 

 Groepsdynamica. 

 Hoe kan je reageren op gedragsproblemen en leerproblemen. 

 

2.Het voorbereiden van de les 

 Didactiek, (activerende) werkvormen. 

 Lesopbouw, een (fragment van een) les geven. 

 Beginsituatie, lesdoelen formuleren, leerstof zoeken, selecteren en ordenen. 

 Groeperen van leerlingen. De doelgroep: leerlingen/pubers.  

 Evaluatie en reflectie. 

3.Het inrichten van de onderwijsleersituatie 

 Een beknopte oriëntatie op de actuele visie op leren/ principes van leren 

/leertheorieën en implicaties voor het lesgeven. Informatie over leerstijlen, eigen 

leerstijl, aansluiten op de leefwereld; niveau van het taalgebruik e.d.  

4.De eigen ontwikkeling  

 Werken met persoonlijk ontwikkelingsplan in de vorm van een fotofolio. 

 Feedback n.a.v. functioneren tijdens de cursus. 

 Belang van reflecteren. 



 

5.De wereld van het onderwijs 

 Ontwikkelingen in het onderwijs, bekwaamheidseisen voor docenten (de wet BIO 

= beroepen in het Onderwijs).  

 

Kosten, voorwaarden en aanmelding 

De kosten van de (her)start/oriëntatie cursus komen voor rekening van het project 

onderwijsarbeidsmarkt.  

Zodra u aan heeft gegeven aan de 4 daagse cursus volledig deel te kunnen nemen, 

ontvangt u een opgave formulier. Dit ingevulde formulier dient u in te sturen naar  

Astrid Breukers. Let op inschrijving houdt in: 4 dagen deelnemen.   

Mocht u door overmacht moeten afzien van deelname, geef dat dan svp  zsm door, 

waarna we een ander ‘gelukkig ‘ kunnen maken. 

 

Een week voor de cursus ontvangt u de laatste praktische informatie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Breukers 

Projectleider knelpuntregio’s Stedendriehoek en IJssel/Veluwe 

 

 
 

Secretariaat Knelpuntregio 

bezoekadres  Hoenderparkweg 61, 7335 GR  Apeldoorn 

postadres  Postbus 20017, 7302 HA  Apeldoorn 

werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag 

e-mail  a.breukers@vo-ijsselveluwe.nl   

www.vo-ijsselveluwe.nl 
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