Module Differentiëren in de klas – professionaliseren op masterniveau




Hoe kan ik in één en dezelfde les de leerling bedienen die uitleg wil, de leerling die zelf
informatie wil lezen, en de leerling die graag samenwerkt om de stof te snappen?
Hoe kan ik met mijn vak inspelen op de vele verschillen tussen leerlingen?
Hoe komt de leerling die onopvallend aanwezig is in de klas, ook aan zijn trekken?

Antwoord op deze en andere vragen kun je krijgen tijdens de module Differentiëren in de klas
die dit najaar van start gaat. De Rode Loper biedt deze module aan samen met de Educatieve
Faculteit van de HU. Deelname is gratis voor leraren in de Haagse regio.
Doelgroep
Bevoegde docenten in het voortgezet onderwijs die werken in de Haagse regio kunnen zich
aanmelden. Je bent dus tweede- of eerstegraads bevoegd, of hebt een pabo-diploma.
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.
Inhoud module
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
Je maakt na de derde bijeenkomst een concreet plan van aanpak voor je lessen. Dit presenteer je,
samen met je eindverslag, in de laatste bijeenkomst aan de hand van een posterpresentatie.
Deelnamebewijs of certificaat
Een afgeronde module staat voor 5 studiepunten (EC’s). Je krijgt een bewijs van deelname of een
certificaat. Het certificaat ontvang je na het voldoen aan alle criteria. Op www.registerleraar.nl kun je
aangeven dat je deze module hebt gevolgd.
Meer informatie
Wil je meer weten, lees de factsheet op www.derodeloper.nu en kom naar de informatiemiddag op
dinsdag 15 september, tijd: 16.00-18.00 uur. Geef je hiervoor op via info@derodeloper.nu.
Plaats: Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag.
Collegedata en -plaats
De colleges zijn op dinsdag 13 oktober, 3 november en 1 december 2015, tijd: 16.00-19.00 uur.
Afsluiting op vrijdag 15 januari 2016.
Plaats: Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag.
Tijdsinvestering en blended learning
De module vergt 140 studie-uren. Naast de drie colleges maak je gebruik van een online leeromgeving
en leer je op je werkplek. Zo kun je voor een deel zelf bepalen waar en wanneer je studeert.
Kosten
Deelname is gratis; het ministerie van Onderwijs en de gemeente Den Haag betalen de module.
Aanmelden
Je kunt je voor deelname aan de module aanmelden met behulp van het formulier op www.derodeloper.nu
Nog vragen?
Heb je nog vragen, mail die dan naar info@derodeloper.nu of naar centrumarchimedes@hu.nl

