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• Voor tweede- en eerstegraads leraren en
pabo-bevoegden in de regio Den Haag
• De module vergt 140 studie-uren, verspreid over 14 weken
• Een mix van face-to-face leren, online leren en leren op de werkplek
(blended learning)
• Resultaten zijn direct toepasbaar in de onderwijspraktijk
• Ministerie van Onderwijs en gemeente Den Haag betalen de kosten
•L
 ocatie: Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag

Geen kosten voor docenten uit de Haagse regio

Doel van de module
Je leert omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas (differentiëren). Dankzij een
oplossingsgericht begeleidingsinstrument,
FOCUS, krijg je handvatten om je onderwijs af te
stemmen op de behoefte, mate van zelfsturing
en persoonlijke voorkeuren van de leerlingen.
Iedereen komt zo aan bod, en de schoolloopbaan
van de leerlingen kan succesvol en zonder stagnatie verlopen.
Inhoud
Je gaat concreet aan de slag met verschillen
tussen leerlingen, aan de hand van FOCUS.
Je wordt je bewust van andere verschillen
tussen leerlingen dan die op het gebied van
kennis en vaardigheden, namelijk ook leerstijlen, interesses en mate van zelfsturing en
executieve functies (kunnen plannen, organiseren en uitvoeren).
Tijdens de bijeenkomsten komen aan de orde:
1	Uitgangspunten Handelingsgericht werken en
Oplossingsgerichte benadering
2	Executieve functies, leervoorkeuren en de
interessevragenlijst
3	Differentiëren en passende interventies.
Professionalisering
Naast versterking van je professionaliteit voldoe
je met het volgen van deze module aan je
verplichting tot deskundigheidsbevordering.
Een afgeronde module staat voor 140 uur
professionalisering (5 EC). Je krijgt hiervoor
een bewijs van deelname of een certificaat (na
het voldoen aan alle criteria).
In het lerarenregister (www.registerleraar.nl)
kun je aangeven dat je deze module hebt
gevolgd. De module maakt deel uit van een
NVAO-geaccrediteerde masteropleiding.

Collegedata
Dinsdag 13 oktober, 3 november en 1 december
2015, 16.00-19.00 uur. Op vrijdag 15 januari 2016
vindt de afsluiting plaats.
Blended learning
Je leert op drie manieren: face-to-face in drie
bijeenkomsten, en tussendoor online en op de
werkplek. Dit heet ‘blended learning’. Dit combineert de sterke kanten van contactonderwijs,
de effectiviteit van digitaal leren en de mogelijkheden op je werkplek. Het voordeel is dat je
deels zelf bepaalt waar en wanneer je leert.
Meer informatie
Lees de factsheet op www.derodeloper.nu en
kom naar de informatiemiddag op dinsdag
15 september 2015, van 16.00-18.00 uur.
Plaats: Diamant College (adres z.o.z.)
Opgeven hiervoor kan via info@derodeloper.nu
Heb je nog andere vragen, mail die dan naar dit
mailadres of naar centrumarchimedes@hu.nl
Meld je online aan voor de module
via www.derodeloper.nu
Wat is Tweedegraads PLUS?
Deze module wordt aangeboden in het kader van het
project Tweedegraads PLUS. Het doel van dit project
is kwalitatief goede en laagdrempelige professionalisering op masterniveau realiseren in de Haagse
regio. Tweedegraads PLUS is bedoeld voor tweedegraads-, eerstegraads- en pabo-bevoegde leraren
die werken in het voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
Voor dit aanbod werkt De Rode Loper samen met
Instituut Archimedes, de lerarenopleiding van de
Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. Het
ministerie van Onderwijs (OCW) en de gemeente
Den Haag hebben hiervoor subsidie toegekend.

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

