Didactische trainingen en masterclasses
2020/2021
Het cursusjaar 2020/2021 staat voor de deur. Ook dit cursusjaar bieden we jou weer trainingen en
masterclasses om nog beter te worden als docent. En waar je jou ervaringen kunt delen met mede-docenten.
Enkele trainingen en materclasses vinden digitaal plaats. In dit overzicht vind je het aanbod voor dit cursusjaar.
Inschrijven of vragen? Of heb je een specifieke ontwikkelbehoefte en staat een training of masterclass er voor
jou niet tussen? Stuur dan een e-mail naar mark.vandodeweerd@wateropleidingen.nl.

Van vakspecialist naar docent
Dinsdag 15 september I 09.30 t/m 16.30 I Waterhuis, Nieuwegein (zit vol)
Donderdag 4 februari I 09.30 t/m 16.30 I Waterhuis, Nieuwegein
De training die je als docent gevolgd moet hebben. De basis van het lesgeven wordt
uitgelegd, waarbij ingespeeld en geoefend wordt op basis van jouw eigen niveau. Is
het al een aantal jaar geleden dat je deze training hebt gevolgd? Dan is het ook een
aanrader om je kennis weer op te frissen!

Een docent met talent
Woensdag 7 oktober I 18.00 t/m 21.30 I Aristo, Utrecht I Inclusief avondmaaltijd
Een inspirerende masterclass gericht op jouw kwaliteiten. Welke kwaliteiten zet jij in
tijdens je lessen? Wat maakt jouw lessen tot een succes? Hoe reageren cursisten op
jou als docent? Deel je ervaringen. We gaan veel oefenen dus neem goede
voorbeelden mee. Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten. En als bonus: de docent van
het jaar komt langs en vertelt jouw haar/zijn geheim.

Interactief digitaal lesgeven
Woensdag 19 augustus I 13.30 t/m 16.30 I Digitaal
Vrijdag 4 september I 13.30 t/m 16.30 I Digitaal
Donderdag 19 november I 13.30 t/m 16.30 I Digitaal
In deze masterclass leer je wat je kunt doen om de digitale les zo interactief mogelijk
te geven. Welke werkvormen zijn daarvoor geschikt. Hoe betrek je alle cursisten bij
de lesstof? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen digitaal en fysiek
lesgeven. Of is enkel de vorm anders? Ook gaan we leren van ervaringen van
docenten die al meerdere digitale lessen hebben gegeven.

De kunst van het vragenstellen
Dinsdag 10 december I 13.30 t/m 16.30 I Waterhuis, Nieuwegein
Tijdens deze masterclass ga je actief aan de slag met onderwerpen als: wat is een
goede vraag? Hoe moet je de vraag stellen? Wat doe je als er na een vraag een
‘pijnlijke’ stilte optreedt? Ook krijg je inzicht in hoe je het beste kunt reageren op
antwoorden van cursisten, en het stellen van goede vervolgvragen.

Meer halen uit de DWO
Donderdag 14 januari I 13.30 t/m 16.30 I Digitaal
Heb jij een inlog voor de DWO maar doe je er nog niet zoveel mee? Is de drempel
om met de DWO te werken voor jou net iets te hoog? Dan is dit het moment om
naar deze masterclass te komen. We nemen je stap voor stap mee en leggen je
alle mogelijkheden van de DWO uit. Samen ontdekken we hoe de DWO voor jouw
lessen een toegevoegde waarde heeft. Neem je laptop of tablet mee naar de
masterclass.

Toepassen van werkvormen
Donderdag 25 maart I 09.30 t/m 16.30 I Waterhuis, Nieuwegein
Wil jij graag weten hoe je activerende werkvormen toepast en daar ook mee
oefenen? Dan is deze training echt iets voor jou. De docent laat je oefenen met die
werkvormen die jij graag wilt toepassen. Zo maak je je lessen interactiever en
motiveer je cursisten.

Breng de praktijk in je les
Donderdag 15 april I 18.00 t/m 21.30 I Aristo
Cursisten waarderen de opleidingen van Wateropleiding vooral omdat ze gericht zijn
op de praktijk. In deze masterclass gaan we aan slag met methoden om de lesstof te
koppelen aan de praktijk. We oefenen met het stellen van vragen over de dagelijkse
werkpraktijk van cursisten en hoe je kunt stimuleren dat de kennis in de praktijk
wordt toegepast.

Docentervaringen delen
Woensdag 19 mei I 18.00 t/m 21.30 I Aristo, Utrecht I Inclusief avondmaaltijd
Een sessie speciaal om jouw docentervaringen te delen met mededocenten. Leren
van elkaars ervaringen. Vaak loop je tegen dezelfde vraagstukken aan. Deze ga je
samen met elkaar onderzoeken en handelingsperspectieven formuleren. Wil jij je
ervaringen delen met vakgenoten? En zelf leren van vakgenoten? Schuif dan aan! In
een kleine groep wordt met elkaar gekeken naar wat werkt en waarom. Er is slechts
beperkt plaats.

Opstellen van toetsvragen
Dinsdag 8 juni 13.30 t/m 16.30 I Digitaal
Deze masterclass is bedoeld voor de docenten die toetsvragen maken en digitaal
tentamens nakijken. We behandelen waar een goede toetsvraag aan moet voldoen.
Steeds meer toetsen van Wateropleidingen worden digitaal afgenomen. Tentamens
screenen en nakijken als docent gaat dan ook digitaal. Wil je hier meer over weten
en mee oefenen? Kom dan naar deze masterclass.

