Professionaliseringsmodule op masterniveau

ICT-rijk onderwijs

• Voor tweede- en eerstegraads leraren en pabo-bevoegden in de regio Den Haag.
• De module vergt 140 studie-uren, verspreid over 12 weken.
• Resultaten zijn direct toepasbaar in de onderwijspraktijk.
• Kosten voor docenten uit de Haagse regio € 345,- per persoon.
De Rode Loper subsidieert de resterende kosten: € 300,- per deelnemer.
• Leslocatie: Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag.

€ 345 voor docenten uit de Haagse regio

Samenwerking met Hogeschool Utrecht
Voor deze module werkt De Rode Loper samen
met Instituut Archimedes, de lerarenopleiding
van de Faculteit Educatie van de Hogeschool
Utrecht.
Doel van de module ICT-rijk onderwijs
Je leert hoe je op een creatieve, structurele en
effectieve wijze een flipped classroom-cursus
of -curriculum kunt ontwikkelen. Daarmee sluit
je aan bij de belevingswereld van je leerlingen
en verhoog je het leerrendement.

Professionalisering
Met het volgen van deze module versterk je je
professionaliteit, en voldoe je aan je verplichting
om je deskundigheid te bevorderen.
Een afgeronde module staat voor 140 uur
professionalisering. Je krijgt hiervoor een bewijs
van deelname of een certificaat (na het voldoen
aan alle criteria). Op www.registerleraar.nl kun
je aangeven dat je deze module hebt gevolgd.
De module maakt deel uit van een NVAOgeaccrediteerde masteropleiding.

Je leert hoe je efficiënt online opdrachten
creëert en hoe je deze combineert met
klassikale bijeenkomsten waarin leerlingen hun
begrip van de leerstof verdiepen. Er wordt
gewerkt met freeware (gratis online sites) en
laptops. De resultaten zijn direct te gebruiken
in het onderwijs.

Meer informatie
Bekijk het YouTube-filmpje, lees de factsheet op
onze website en kom naar de informatiemiddag op
dinsdag 6 september 2016, van 16.00-18.00 uur.
Hier vertelt de docent over de inhoud van de
module, de studiebelasting en de certificering.
Geef je hiervoor op via info@derodeloper.nu
(onderwerp: Informatiebijeenkomst module
ICT-rijk onderwijs).

Dit zijn de thema’s:
• De eerste stappen
• Digitaal platform
• Leerstof aanbieden

Collegedata
Dinsdag 20 september, 4 oktober, 25 oktober
en 13 december 2016 (afsluiting), telkens van
16.00-18.00 uur.

Inhoud

• De opdrachten
• Begeleiding van het online leerproces
Blended learning
Deelnemers en hogeschooldocent(en) maken
ook gebruik van een online leeromgeving met
instructiefilmpjes, weblectures, sessies met
opdrachten, lees- en kijkopdrachten, de mogelijkheid tot feedback en contact, en een forum.

Locatie
Diamant College, Diamanthorst 183,
2592 GD Den Haag. Zie routebeschrijving.
Nog vragen?
Mail ze naar info@derodeloper.nu of naar
projectleider Edith Peeters van de HU,
edith.peeters@hu.nl
Meld je aan via het online formulier op
www.derodeloper.nu

In De Rode Loper werken 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg samen om de kwaliteit van de mensen voor de klas te versterken.

www.derodeloper.nu

