
 
 
 
 

 

Sommige trainingen zijn als 
module te volgen, je kiest 

wat jou aanspreekt! 

Hopelijk tot ziens bij een 
van onze trainingen! 

 
Gooitske, Myrte, Ingrid en Benjamin. 

Overzicht  
aanbod 

Schooljaar 
’16/’17 

Academie 

  

Los te volgen modules 
De trainingen ’5 Rollen’, ’Passende werkvormen’  
en de mentortraining zijn ook deels als module te 
volgen. Daarnaast bieden we voor je 
professionalisering volgend jaar ook de nieuwe 
thema’s aan: 

• Leren signaleren van 
ondersteuningsbehoefte bij leerlingen.  

• Technische ondersteuning ICT- iPad (door 
Martin Vlaar) 

• Aanbod van buitenaf? 
Houd ons in de gaten en zorg dat je je er  bij bent! 

  

Passende werkvormen & 
activerende didactiek - 7x 

Docenten die de 5 rollen goed beheersen 
maken een volgende stap door te gaan 
experimenteren met passende werkvormen. 
De training wordt op een interactieve wijze 
aangeboden waarbij de theorie (platte kennis) 
wordt afgewisseld met individuele en/of 
groepsopdrachten. 
Voor het effectief inzetten van werkvormen is 
kennis van de complete instructie en het 
toepassen van reflectievragen noodzakelijk. 
Daarnaast wordt de rol van de didacticus 
uitgebreid met verdieping van het directe 
instructiemodel (ADI). 
De trainingen zijn direct toepasbaar in de les. 
De ontwikkeling speelt zich vooral af op 
didactisch gebied en het uitbreiden van de 
meer complexe docentvaardigheden. 
Ook in te schrijven op onderstaande modules: 

1. Ken je overtuiging. 
2. Leer je lesdoel formuleren. 
3. De kracht van feedback geven & 

ontvangen. 
4. Een effectievere didacticus met ADI. 
5. Haal meer uit passende werkvormen!  
6. Inpassen en omgaan met digitale 

didactiek. 
7. Afronding voor deelnemers gehele training. 
 Professionalisering 

Deelname aan trainingen van de d’Ampte 
Academie passen uitstekend bij de 
professionalisering van de docent.  
De schoolvisie is dat elke docent binnen drie jaar 1 
niveau (Piramide van Slooter) is gestegen. Een 
handig hulpmiddel om jezelf te (laten) bepalen is 
de lesobservatie app. 
 



 
  
  

Zit er wat voor je bij? Schrijf je in!! 
Uiterlijk 1 juli 2016 ben je aangemeld 

voor een bij jou passende, 
inspirererende training. 

 
 
 

5 Rollen; het docent fundament! - 5x 
Docenten zijn succesvoller als ze goed contact 
kunnen maken met hun leerlingen, een 
persoonlijke presentatie hebben en hun vak 
verstaan. Door analyse van dat gedrag blijkt dat de 
leraar in zijn lessen vijf verschillende rollen vervult: 
Gastheer, Presentator, Didacticus, Pedagoog en 
de Afsluiter  
Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en 
kent specifiek gedrag en overtuigingen. Tijdens de 
training maak je de rollen en het bijbehorende 
docentgedrag eigen.  
De training wordt op een interactieve manier 
aangeboden en je leert vooral door te doen. 
Theorie wordt afgewisseld met beeldfragmenten. 
Je gaat het geleerde toepassen en ontvangt 
feedback op je verrichtingen. De training is 
gebaseerd op de veelgevraagde publicatie ‘De vijf 
rollen van de leraar van M. Slooter’ 
Een goede beheersing van deze 5 docentrollen is 
een voorwaarde voor het succesvol werken met 
passende werkvormen en omgaan met verschillen.  

Ook in te schrijven op onderstaande modules: 

1. Gastheer & presentator                                               
2. Didacticus                         
3. Pedagoog       
4. Pedagoog (oefenen met acteurs)     
5. Lesdoel stellen + afsluiter 

Geïnspireerd en weer vol energie voor de klas! 
Laat je verrassen door het nieuwe aanbod van de d’Ampte Academie. 

Groepsdynamiek – 5x 
 
Effectief docentgedrag laten zien, ook bij een 
complexe groep. Dat is wat iedere docent wenst. 
Kennis van de verschillende groepsprocessen is 
noodzakelijk om het te herkennen om vervolgens 
je docentgedrag hierop aan te passen. Uitdagende 
groepen hebben soms net even een andere 
aanpak  nodig om meewerkend te worden.  
De training wordt op een interactieve manier 
aangeboden. Je leert door te doen. Eigen 
praktijkvoorbeelden worden ondersteund door de 
theorie en geoefend. Dit levert inzicht op in de 
vaak complexe groepsdynamiek en biedt 
handvatten om hier adequaat mee om te gaan. Er 
vindt intervisie plaats  waarbij zelf ingebrachte 
casussen besproken worden. Hierbij is het van 
belang dat je zelf in beweging komt. Na elke 
cursusmiddag kun je het geleerde gelijk 
toepassen. 

Voor je ligt de flyer met het trainingsaanbod van de d’Ampte Academie. Hiermee willen wij je informeren 
over het aanbod van schooljaar ’16/’17. Per training staat in deze folder een korte toelichting op de 
inhoud en het aantal contactmomenten.  Nieuw is dit jaar dat je losse bijeenkomsten (modules) kunt 
volgen. Handig als je een specifiek onderdeel wilt opfrissen of bijspijkeren! 
 
Meer weten over de trainingen? Lees het uitgebreide document ’Trainingsaanbod Academie 16-17’ in 
de drive.  Via je teamcoach kun je je vervolgens aanmelden. 
 

Differentiëren - 5x 

Inspelen op verschillen tussen leerlingen is 
noodzakelijk. Door te differentiëren op instructie, 
tempo en niveau doet de docent meer recht aan 
de behoeften van verschillende leerlingen binnen 
een klas.  

Tijdens de training zorg je dat het lesmateriaal 
aansluit bij 3 niveau’s.  
Als je de ‘vijf rollen van de docent’ beheerst en in 
staat bent passende werkvormen toe te passen in 
je lessen ontdek je dat differentiëren helemaal niet 
zo moeilijk hoeft te zijn.  

De mentor aan het werk… - 4x 
 
Aan alle modules kun je afzonderlijk deelnemen. 
 
1. Portfoliogesprek  
2. Gesprekken met ouders 
3. Mentorgesprek met leerling 
4. Intervisie 
 
 

. 


