

terug naar de homepagina

Leren in de 21e eeuw
Wat is nodig voor succesvol/toekomst proof onderwijs?
De maatschappij verandert, verandert jouw onderwijs mee?
Wat vind jij als docent belangrijk? Wat wil je als school of team aan je leerlingen of studenten meegeven?
Wat vraagt de omgeving, de maatschappij en het werkveld van je leerlingen? De antwoorden op die vragen
zijn het startpunt van hoe ik te werk ga met docententeams. In samenhang met de missie, visie en kernwaarden
van de school, gaan we aan de slag om competenties te ontwikkelen die jou in staat stellen om je leerlingen/
studenten zo te begeleiden dat ze optimaal leren in de 21-ste eeuw. Om volop deel te nemen aan de maatschappij.
We bepalen wat nodig is om jullie doelen te realiseren. Dat kan op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van leeractiviteiten, het begeleiden van leerlingen/studenten en/of beoordelen en feedback geven.
In een team leer je het effectiefst. Samen kun je leren, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en reflecteren.
Zie voor meer informatie het model hieronder. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak,
ik denk graag met jullie mee.

Carol Lamers | Deltatrainingen

Missie
Visie
Schoolidentiteit
Kernwaarden
Organisatieen teamdoelen

Omgeving / maatschappij / werkveld

Visie en doelen van school/docenten

De maatschappij van de 21e eeuw....

Hoe helpen we als school onze leerlingen zich voor

Wat wordt er van leerlingen en afgestudeerden verwacht ?

te bereiden op de verwachtingen en eisen van de maatschappij?

Introspectie, intervisie
Hoe doen we het?

Leeractiviteiten ontwerpen en uitvoeren
• De vijf rollen van de docent

Rol
van de
leerling

• Activerende didactiek en samenwerkend leren
(m.b.v. 21e eeuwse vaardigheden)
• Differentiëren (gepersonaliseerd leren)

Ontwerpen en
uitvoeren van
leeractiviteiten

Beoordelen
en feedback
geven

Leerling/student in de regie

Teamen/of
docentgedrag

Begeleiden

Feedback geven
• Formatieve toetsing en evaluatie

• Loopbaanleergesprekken voeren met leerlingen

Begeleiden

studenten
• Oplossingsgerichte reflectiegesprekken voeren

• Hoe maak je leren zichtbaar?
(Naar John Hattie)
• Formatieve assessment
(Manier om leerlingen/studenten te
helpen een volgende stap te zetten
in hun leerproces)
• Zelfregulerende vaardigheden
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