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Op de internetsite van het Onderwijscentrum VU vindt u steeds de actuele informatie over de cursussen 
van het Onderwijscentrum VU. Ook nieuwe cursussen en data die nu nog niet bekend zijn, vindt u hier terug.
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Onze cursussen

Havo/vwo

TALEN
Basiscursus Europees Referentiekader in de tweede fase, B1 en B2 - Jan Mulder
Voor docenten moderne vreemde talen in de bovenbouw havo/vwo die concreet aan het werk willen met het 
Europees Referentiekader vanaf het vierde leerjaar.

Het Europees Referentiekader is een Europees Raamwerk van Taalvaardigheid. Vanaf dit schooljaar is het ERK 
in Nederland officieel uitgangspunt voor het MVT-onderwijs. Dit betekent dat de eindtermen en kerndoelen 
voor het MVT-onderwijs en de schoolexamens gekoppeld zijn aan het Europees Referentiekader (ERK).

De Basiscursus Europees Referentiekader in de tweede fase, moderne vreemde talen richt zich vooral op de 
ERK-niveaus B1 en B2.

Tijdens de studiedag komen allerlei praktische zaken aan de orde als:
• Masterplan ERK
• ERK certificaten
• ERK toetsen in het schoolexamen
•  Europese beoordelingsmodellen voor schrijven en 

spreken B1 en B2
• de Language Indicator
• Streefniveau voor Frans, Duits en Engels
• Onderlinge afstemming van de talen 

• Direct te gebruiken taaltaken voor alle niveaus
• Digitale toetsing: dialang.org en erk.nl
• Concrete opdrachten voor elke vaardigheid
• Aansluiting op de onderbouw en vervolgonderwijs
• Maatschappelijke relevantie van het ERK
• Taalbeleid en het ERK
• Tips en suggesties.

Een ERK powerpointpresentatie en een informatieve cursusmap horen bij deze studiedag.

Het is ook mogelijk de studiedag incompany te laten organiseren. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opne-
men met de cursusleider, Jan Mulder.

Bestemd voor  Docenten moderne vreemde talen in de tweede fase havo/vwo 
Datum en plaats 16 april 2009, Amsterdam
Tijd 10.15 - 15.00 uur
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl 

Basiscursus Europees Referentiekader in de onderbouw en in het het vmbo, A1 en A2
- Jan Mulder
Voor docenten van de moderne vreemde talen die het Europees referentiekader willen gebruiken in het tweede-
graads gebied: de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het vmbo.

Het Europees Referentiekader is een Europees Raamwerk van Taalvaardigheid. Vanaf dit schooljaar is het ERK 
in Nederland officieel uitgangspunt voor het MVT-onderwijs. Dit betekent dat de eindtermen en kerndoelen 
voor het MVT-onderwijs en de schoolexamens gekoppeld zijn aan het Europees Referentiekader (ERK).  

De Basiscursus Europees Referentiekader in het vmbo en onderbouw vo, moderne vreemde talen richt 
zich vooral op de ERK-niveaus A1 en A2, de niveaus die centraal staan in de onderbouw en het vmbo 
schoolexamen.

Havo/vwo

Aan de orde komen praktische zaken als:
 
• Masterplan ERK
• ERK certificaten
• ERK toetsen in het schoolexamen
•  Europese beoordelingsmodellen voor schrijven en 

spreken A1 en A2
• de Language Indicator
• Streefniveau voor Frans, Duits en Engels
• Onderlinge afstemming van de talen 

• Direct te gebruiken taaltaken voor alle niveaus
• Digitale toetsing: dialang.org en erk.nl
• Concrete opdrachten voor elke vaardigheid
• Aansluiting op de onderbouw en vervolgonderwijs
• Maatschappelijke relevantie van het ERK
• Taalbeleid en het ERK
• Tips en suggesties.

Een ERK powerpointpresentatie en een informatieve cursusmap horen bij deze studiedag.

Het is ook mogelijk de studiedag incompany te laten organiseren. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opne-
men met de cursusleider, Jan Mulder.

Bestemd voor  Docenten moderne vreemde talen in het tweedegraads gebied: vmbo 1 – 4 en havo/vwo 1 - 3
Datum en plaats 3 juni 2009, Amsterdam
Tijd 10.15 – 15.00 uur
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch
Cursusleider  Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl 

Literatuurgeschiedenis Nederlands op het havo - Wim Maas

Vanaf het cursusjaar 2007-2008 is het onderdeel literatuurgeschiedenis ook voor havo-leerlingen weer ver-
plicht. Dat is op zichzelf een goed begin, maar voor goede literatuurgeschiedenislessen op het havo is meer 
nodig dan deze wijziging in de eindtermen. Het is intussen wel zo’n tien jaar geleden dat literatuurgeschiede-
nis op het havo werd gegeven – als dat al gebeurde. Veel docenten hebben het misschien nog niet eerder ge-
daan. Ook maken de meeste methoden weinig werk van een aparte havo-aanpak van de literatuurgeschiedenis.  
In de nascholingsmiddag Literatuurgeschiedenis Nederlands op het havo willen we nagaan aan welke rand-
voorwaarden moet worden voldaan om de literatuurgeschiedenis op een aansprekende en inspirerende 
manier een plaats te geven in het hart van het havo-curriculum. We zullen stilstaan bij de (in)consequenties 
van de eindtermen, mogelijkheden en valkuilen voor een nieuw havo-curriculum, en vooral veel praktische 
ideeën opdoen, niet in de laatste plaats van elkaar. 

Bestemd voor  Docenten Nederlands in de bovenbouw havo
Datum en plaats 21 april 2009, Amsterdam 
Tijd 13.00 - 16.00 uur
Cursusprijs  € 180,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee
Cursusleider Wim Maas, vakdidacticus Nederlands (w.maas@ond.vu.nl)

HAVO/VWO

TALEN
•  Basiscursus Europees Referentiekader in de 

tweede fase, B1 en B2
•  Basiscursus Europees Referentiekader in de 

onderbouw en in het vmbo, A1 en A2
•  Literatuurgeschiedenis Nederlands op het havo
•  Literatuuronderwijs: hoe doe je dat?
•  Creatief schrijven als onderdeel van het school-

vak Nederlands
•  Literatuur in de tweede fase – beslispunten
•  Interessant en spannend onderwijs voor het 

schoolvak Nederlands
•  AIM – didactiek – Frans leren met gebaren
•  Het Europees Referentiekader in de praktijk: 

Writing English
•  Film in de les Duits

KUNST EN CULTUUR
•  Basiscursus De cultuurkaart
•  Terugkomdag: de cultuurkaart in de praktijk!
•  Basiscursus Cultuurcoördinator
•  CKV – junior
•  Studiedag Nieuw en opvallend in de kunst! 

- Nieuwe ‘kunsttrends’ in het vak CKV
•  Film in het CKV-onderwijs
•  Denken over kunst en cultuur: docententrai-

ning op maat!

AARDRIJKSKUNDE
•  GIS voor beginners 
• GIS voor gevorderden 
• Water: Kusten en rivieren, inclusief excursie!  

GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING
•  Een beetje anders dan het boek – Werkvormen 

in het Godsdienstonderwijs

ExACTE EN AARD- EN LEVENSWETENSCHAppEN
•  Nascholing Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde

 

VMBO

TALEN
•  Basiscursus Europees Referentiekader in de 

onderbouw en in het vmbo, A1 en A2
•  AIM-didactiek – Frans leren met gebaren

KUNST EN CULTUUR
•  Workshops Lesmateriaal voor Kunst- en Erf-

goedlessen
•  Basiscursus De cultuurkaart
•  Terugkomdag: de cultuurkaart in de praktijk!
•  Basiscursus Cultuurcoördinator
•  CKV – junior
•  Studiedag Nieuw en opvallend in de kunst! 

- Nieuwe ‘kunsttrends’ in het vak CKV
•  Film in het CKV-onderwijs
•  Denken over kunst en cultuur: docententrai-

ning op maat!

AARDRIJKSKUNDE
•  Het nieuwe vmbo examenprogramma aardrijkskunde 
•  GIS voor beginners 
• GIS voor gevorderden 

GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING
•  Een beetje anders dan het boek – Werkvormen 

in het Godsdienstonderwijs

COACHING EN PERSONEELSBELEID

• Cursus docentenbegeleider 
• Intervisie bij u op school!
• Van Docent naar Trainer 
• Communicatie in de klas 
• Met plezier voor de klas
• Werkondersteuning / coaching
•  Het vormgeven van een eigen studiedag – bij u 

op school
•  Training voor mentoren in het voortgezet 

onderwijs  

DE VEILIGE SCHOOL

• Studiedag Veiligheidscoördinator onderwijs

LEERLINGENZORG

• Wiskunde en dyscalculie 
•  Omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas 
• Remedial Teacher
• Remediaal Specialist
• Reken- en wiskundespecialist/dyscalculie
• Taalspecialist/dyslexie
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Literatuuronderwijs: hoe doe je dat? - Wim Maas & Dick Schram
Actuele thema’s in literatuuronderwijs en literatuurwetenschap.

De Faculteit der Letteren en het Onderwijscentrum van de VU organiseren op 23 januari 2009 in samenwer-
king met Stichting Lezen voor de tweede maal een nascholingsmiddag voor leraren Nederlands en Geïnte-
greerd Literatuuronderwijs. Na een geslaagde eerste keer, op 2 november 2007, zien we tal van mogelijkhe-
den voor opnieuw een inspirerende middag.
Het programma van de nascholingsmiddag Literatuuronderwijs: hoe doe je dat? omvat een plenaire bijeen-
komst en twee workshoprondes. In de workshops komen recente ontwikkelingen in de neerlandistiek, de 
literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Nadrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan de 
vakdidactische kant van de verschillende onderwerpen. 

programma
13.00 uur  plenaire sessie 
  Dick Schram van de Faculteit Letteren van de VU en Daan Beeke van de Stichting Lezen 

over literatuurwetenschappelijk onderzoek en onderwijs en de rol van de Stichting Lezen 
daarbij.

13.45 uur  pauze
14.00 uur  Workshopronde 1, keuze uit: 
 •  Johan Koppenol, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde VU: Nieuwe ontwikkelingen 

in de oudere letterkunde 
 •  Ben peperkamp, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde VU: Nederlandse litera-

tuur en wetenschap  
14.45 uur  pauze
15.00 uur  Workshopronde 2, keuze uit:
 •  Hans van Stralen, docent Literatuurwetenschap VU: Bekering in het werk van enkele 

Nederlandse auteurs 
 •  Frank van Doeselaar, docent Nehalennia Scholengemeenschap Middelburg: Spannend 

literatuuronderwijs in de bovenbouw
15.45 uur  Afsluiting en afscheidsdrankje

Bestemd voor  Docenten Nederlands en GLO in de bovenbouw havo/vwo
Datum en plaats 23 januari 2009, Amsterdam 
Tijd 13.00 - 16.00 uur   
Cursusprijs  € 180,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Cursusleiders  Wim Maas, vakdidacticus Nederlands (w.maas@ond.vu.nl) en Dick Schram, hoogleraar 

Literatuurwetenschap (dh.schram@let.vu.nl)

Creatief schrijven als onderdeel van het schoolvak Nederlands - Wim Maas

Sinds de invoering van de basisvorming en de tweede fase in het voortgezet onderwijs is de nadruk in het 
schrijfonderwijs steeds meer komen te liggen op functioneel schrijven. Geen misverstand: dat is een belang-
rijk onderdeel van het vak. Maar het is om verschillende redenen jammer als het creatieve schrijven daarbij 
zou worden vergeten. Creatief schrijven is namelijk niet alleen leuk om te doen (en te geven), maar levert 
ook nog eens een aantal gunstige neveneffecten op. Tijdens de nascholingsmiddag Creatief schrijven als 
onderdeel van het schoolvak Nederlands zullen we op een actieve wijze kennismaken met deze voordelen en 
ervaring opdoen met een breed scala aan vormen van creatief schrijfonderwijs. 
Na deze nascholing hebben de deelnemers een aantal opdrachten op het gebied van creatief schrijven uitge-
probeerd, hebben ze inzicht in de verschillende doelen die met creatief schrijven bereikt kunnen worden en 
beschikken ze over een schat aan materiaal om zelf met plezier en succes (nog meer) aan creatief schrijven te 
gaan doen met hun leerlingen. 

Bestemd voor Docenten Nederlands onder- en bovenbouw havo/vwo
Datum en plaats  12 mei 2009,  Amsterdam 
Tijd 13.30 – 16.00 uur
Cursusprijs  € 180,= inclusief cursusmateriaal, koffie/thee
Cursusleider Wim Maas, vakdidacticus Nederlands (w.maas@ond.vu.nl)
 

Literatuur in de tweede fase – beslispunten - Jan Mulder

De moderne talen in het havo en vwo kunnen het literatuurcurriculum grotendeels naar eigen inzichten 
vormgeven. Tijdens de studiedag Literatuur in de tweede fase krijgt u veel informatie en komen alle inhoude-
lijke en examentechnische beslispunten voor literatuur aan de orde.

Informatief
• Visie en doelstelling van het literatuuronderwijs
• De vernieuwde eindtermen voor literatuur
• Overeenkomsten en verschillen tussen Nederlands en de moderne vreemde talen
• Het literatuurcijfer in de tweede fase: wat moet en wat mag?
• Hoeveel les- en leestijd is er straks voor literatuur?

Beslispunten
• Ruimte voor ‘de canon’
• Literatuur in het pTA
• Literatuurgeschiedenis havo bij Nederlands
• Een ‘overzicht van de literatuurgeschiedenis’ bij de moderne vreemde talen (vwo)
• Literaire ontwikkeling
• Afspraken en samenwerking talensecties
• Leesplezier en persoonlijke ontwikkeling
• Aansluiting met de onderbouw
• Wereldliteratuur.

Deze studiedag staat in het teken van ‘literatuur per taal’. 

Het is ook mogelijk de studiedag incompany, voor alle betrokken taaldocenten, te laten organiseren. Hier-
voor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.
 
Bestemd voor  Docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en CKV in de tweede fase havo/vwo
Datum en plaats 12 juni 2009, Amsterdam
Tijd 10.15 – 15.00 uur
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl 

Interessant en spannend onderwijs voor het schoolvak Nederlands 
- Wim Maas & Yke Meindersma
Een bezinning op de didactiek van het schoolvak Nederlands

Leerlingen en docenten varen wel bij interessant en spannend onderwijs: onderwijs dat recht doet aan 
kwaliteiten van leerlingen en docenten; onderwijs dat zowel docenten als leerlingen inspireert en motiveert; 
onderwijs dat door zowel docenten als leerlingen als betekenisvol ervaren wordt. Onderwijs ook dat leerlin-
gen aanzet tot actieve deelname. Interessant en spannend onderwijs voor het schoolvak Nederlands is binnen 
handbereik. 
Geef je over aan dit spannende avontuur – bij voorkeur met de gehele sectie - en neem deel aan deze cursus 
in vijf keer drie uur.

Tijdens de bijeenkomsten zal steeds een ander vakonderdeel van het schoolvak Nederlands centraal staan. 
We zullen gezamenlijk verschillende (nieuwe) didactische aanpakken ervaren, evalueren en vertalen naar de 
eigen praktijk op school.
Dit  doen we voor de volgende vakonderdelen: 
•  Oudere letterkunde op havo en vwo, met het accent op het gebruiken van primaire bronnen;
• Omgaan met poëzie in de klas, met aandacht voor creatief schrijven;
•  Leesvaardigheid, met het accent op didactieken die leerlingen helpen om zich  bewust te worden van het 

gebruik van leesstrategieën;
•  Mondelinge taalvaardigheid, met het accent op actieve deelname aan verschillende debatvormen en de 

didactiek van observerend leren;
•  Schrijfvaardigheid: het accent op het schrijfproces en de didactiek van observerend leren.

Het is ook mogelijk de cursus incompany bij u op school te laten organiseren.

Bestemd voor  Docenten Nederlands bovenbouw havo/vwo
Datum en plaats 14 april, 14 mei, 16 juni, 24 september en 3 november 2009, Amsterdam
Tijd 13.30 – 16.30 uur  
prijs € 495,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Cursusleiders  Wim Maas, vakdidacticus Nederlands (w.maas@ond.vu.nl) en Yke Meindersma, vakdidacti-

cus Nederlands (y.meindersma@ond.vu.nl)
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AIM (Accelerative Integrated Method) – Frans leren met gebaren

Veel docenten hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met de AIM-didactiek van Wendy Maxwell uit 
Canada. Deze innovatieve didactiek, ontworpen voor het vak Frans, gaat ervan uit dat kinderen een taal veel 
sneller leren als alle taaluitingen, ook grammaticale, worden ondersteund door gebaren. Behalve gebaren 
spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol bij AIM. In de praktijk zien we op alle niveaus erg 
goede resultaten bij het toepassen van AIM. 
Behalve door de gebaren kenmerken  AIM-lessen  zich  doordat er voor 99%  Frans gesproken wordt. Het is dé 
methode waarmee een leerling al binnen één schooljaar op bovengemiddeld niveau in het Frans communiceert. 
Om docenten de mogelijkheid te bieden ook met AIM aan de slag te gaan biedt het Onderwijscentrum VU het 
komend cursusjaar diverse trainingen en scholingsactiviteiten:

• AIM-atelier: voor docenten die nieuwsgierig zijn naar wat AIM is; een uitgebreide kennismaking met AIM
• AIM Starterstraining: voor docenten die al concreet met AIM aan de slag willen
• AIM training voor gevorderden: Hoe verder na het eerste jaar
• Ondersteuning bij invoering van AIM

AIM-atelier – kennismaking met de AIM-didactiek - Sebastiaan Dönszelman, Pauline Vis

De presentatie kent een plenaire start waarin we u laten kennismaken met de basisprincipes van AIM.  Daarna 
schetsen we u hoe AIM er in de Nederlandse lespraktijk uitziet. Hierbij is o.a. aandacht voor het grammatica 
aanbod, de 4 vaardigheden, beoordeling en toepasbaarheid van vmbo tot en met vwo. 
De deelnemers gaan in groepen uiteen om te oefenen met de gebaren die het taalleerproces ondersteunen, 
om veel lesfragmenten uit Nederlandse vo-klassen te zien en om het uitgebreide AIM-materiaal voor docen-
ten en leerlingen te bekijken.

Aan het eind van de dag heeft u er een helder beeld van hoe de AIM-didactiek past (en schittert) binnen 
actueel vreemde talen onderwijs en heeft u al uw vragen over deze aanpak kunnen stellen. Bovendien krijgt 
iedere deelnemer een sampler kit van de methode mee naar huis: de volgende dag kunt u al een begin maken 
met AIM in uw lespraktijk!

Wat deelnemers eerder over AIM zeiden:
“Deze aanpak geeft een enorme impuls aan ons vak, hier gaat het om.”
“Ik was bijzonder onder de indruk van de resultaten van de leerlingen”
“AIM is heel erg wervend en dynamisch: Ik ben overtuigd”
 
Bestemd voor Docenten Frans (vmbo/havo/vwo/gym) die willen kennismaken met de  AIM-didactiek
Datum en plaats 20 april 2009, Amsterdam
Tijd  10.00 - 16.00 uur
Cursusprijs € 105,00, inclusief koffie/thee/lunch en certificaat
Cursusleiders   Sebastiaan Dönszelmann, docent en vakdidacticus MVT (s.donszelmann@ond.vu.nl) en 

pauline Vis (p.vis@ond.vu.nl), docent en trainer 

AIM Starterstraining - Didactiek bij het vak Frans - Sebastiaan Dönszelmann, Pauline Vis

Wilt u ook graag weten hoe AIM er bij u in de klas uitziet en hoe u er concreet mee aan de slag kunt? Kom 
dan naar de trainingsdag op de VU. 

Aan het einde van de dag:
• Kent u de basisprincipes van de Accelerative Integrated Method
• Weet u welk materiaal er is
• Heeft u veel voorbeelden van werkvormen gekregen 
• Heeft u een lesopzet gemaakt en voorbeeldlessen gezien
• Kent u de AIM-gebaren voor de 1e 10 lessen 
• Weet u hoe u de leerlingen kunt beoordelen 
• Zijn uw vragen beantwoord over aansluiting op bestaande methode.
• Krijgt iedere deelnemer een sampler kit van de methode mee naar huis

Werkwijze
We zullen de hele dag intensief en in kleine groepen werken waardoor een veilige sfeer ontstaat waarin ieder-
een ruimte heeft voor persoonlijk vragen. 

Wat deelnemers eerder over deze training zeiden
“Na vandaag kan ik beginnen met AIM!”
“Het enthousiasme en de bekwaamheid van de trainers werken aanstekelijk.”
“Goede organisatie, goede docenten, goede sfeer, goede inhoud.”
“Je merkt dat gebaren leren erg meevalt.”

AIM materiaal
Omdat veel docenten opzien tegen de praktische afhandeling bij het bestellen van materiaal in Canada heeft 
het Onderwijscentrum de beschikking over een aantal basispakketten AIM-materiaal. Bent u geïnteresseerd, 
dan zijn de pakketten tegen een aantrekkelijk tarief op de VU te bemachtigen.
 
Het is ook mogelijk de cursus incompany bij u op school te laten organiseren.
 
Bestemd voor    Enthousiaste docenten Frans (vmbo/havo/vwo/gym) die op korte termijn aan de slag willen 

met de AIM-didactiek. 
  (nb- docenten die eerst nog willen kennismaken met de AIM-didaktiek verwijzen we naar het 

AIM-atelier – kennismaking met de AIM-didactiek op 20 april 2009 - zie elders op deze pagina)
Data 11 mei 2009 
 8 juni 2009 
 25 augustus 2009
Tijd en plaats 10.00 - 16.00 uur, Amsterdam
Cursusprijs  € 275,00 inclusief koffie/thee/lunch en certificaat
Cursusleiders  Sebastiaan Dönszelmann, docent en vakdidacticus MVT  (s.donszelmann@ond.vu.nl) en 

pauline Vis (p.vis@ond.vu.nl) , docent en  trainer

AIM training voor gevorderden - Sebastiaan Dönszelman, Pauline Vis    

Als je een jaar werkt met AIM, en de goede resultaten en de vele gebaren je al iets minder vreemd zijn, wordt 
het tijd om je te oriënteren op het tweede leerjaar. Op zaken als:
• welk materiaal kan ik het beste bestellen? 
• hoe zien de pièces, het vocabulaire en de grammatica van leerjaar 2 eruit? 
• hoe ga ik om met eventuele nieuwe leerlingen in mijn AIM klas? 
• hoe kan ik na de zomervakantie het beste beginnen? 

Op de AIM training voor gevorderden krijg je antwoord op zulke vragen, ervaar je de nieuwe werkvormen en 
leer je de raps die geschikt zijn voor klas 2.

Bestemd voor  Enthousiaste docenten Frans (vmbo/havo/vwo/gym) die reeds met hun 1e jaar AIM bezig 
zijn en zich willen voorbereiden op leerjaar 2.

Datum en plaats 25 mei 2009, Amsterdam
Tijd 10.00 – 16.00 uur   
Cursusprijs € 275,00 inclusief koffie/thee/lunch en certificaat
Cursusleiders   Sebastiaan Dönszelmann, docent en vakdidacticus MVT (s.donszelmann@ond.vu.nl) en 

pauline Vis (p.vis@ond.vu.nl) , docent en trainer 

Ondersteuning bij invoering AIM - Sebastiaan Dönszelman, Pauline Vis

Hoe goed de AIM-methode ook mag zijn, het vergt een inspanning van docenten en van de school om over 
te stappen op AIM. Docenten moeten vaardig worden met de gebaren en met de andere basisprincipes die 
horen bij de didactiek. De school moet zich wellicht instellen op de vooruitstrevende aanpak en ruimte geven 
aan ouders en kinderen om kennis te maken met AIM. 

Het Onderwijscentrum VU biedt scholen ondersteuning aan bij de invoering van AIM-didactiek. Training voor 
docenten, praktische uitwerking in het eerste schooljaar, ondersteuning bij het informeren van ouders en 
kinderen, ondersteuning bij eventuele teamteaching, kennismaken met nieuwe werkvormen, de eerste lessen 
voorbereiden, coaching tijdens het eerste jaar en video-interactie analyse horen tot de mogelijkheden. 

Bestemd voor  Enthousiaste docenten Frans (vmbo/havo/vwo/gym) die snel aan de slag willen met de 
AIM-didactiek.  

Datum en tijd In overleg 
plaats Bij u op school
Cursusprijs Een offerte wordt op aanvraag opgesteld
Cursusleiders   Sebastiaan Dönszelmann, docent en vakdidacticus MVT (s.donszelmann@ond.vu.nl) en 

pauline Vis (p.vis@ond.vu.nl) , docent en trainer 

Het Europees Referentiekader in de praktijk: Writing English - Jan Mulder
Praktische studiedag voor docenten Engels havo/vwo in de tweede fase.
 
Vanaf augustus 2007 is het Europees Referentiekader gekoppeld aan de eindtermen van het schoolexamen Engels.
 
Op de studiedag Het Europees Referentiekader in de praktijk: Writing English staan de gevolgen van de invoe-
ring van het ERK voor schrijfvaardigheid Engels centraal. De studiedag richt zich op de ERK-niveaus B1 en B2.

Aan de orde komen onder meer:
• Streefniveau ’s voor havo en vwo
• Toetsing en beoordeling volgens het ERK
•  Didactische toepassingen van het ERK (hoe krijg ik 

mijn leerling op het volgende niveau)

• De ‘leerlijn’ schrijven vanaf de vierde klas
•  Mind the Gap – aansluiting Engels en vervolgon-

derwijs
• Voorbeelden van opdrachten en uitwerkingen.

Uit de evaluatie van de eerste studiedagen: Veel bruikbare opdrachten - Zeer informatief - Praktische informa-
tie – Praktijkgericht.

Een ERK powerpointpresentatie en een cursusmap met veel lesmateriaal en voorbeelden horen bij deze 
studiedag. 

Bestemd voor Docenten Engels havo/vwo die al enige kennis hebben van het ERK
Datum 10 juni 2009, Amsterdam
plaats en tijd Amsterdam, 10.15 - 15.00 uur 
Cursusprijs € 290,- inclusief cursusmap, koffie/thee en een lunch
Cursusleiding Jan Mulder, (0513) 683 607, ionomul@planet.nl
 

Film in de les Duits - Hans van Megen

Welke docent moderne vreemde talen wil niet af en toe speelfilmmateriaal in de doeltaal in zijn of haar les 
gebruiken, met name als luistermateriaal? Maar film in de mvt-les levert een aantal problemen op die ieder-
een zal herkennen: 
• Als luistermateriaal is een speelfilm vaak niet geschikt omdat de beelden de meeste informatie leveren
• Het tekstniveau van het gesproken woord is vaak veel te hoog
• Leerlingen stellen zich al gauw consumptief in plaats van actief op
• Het is moeilijk om geschikt materiaal te vinden en veel werk om goede en activerende opdrachten te maken
• Een hele film vertonen kost veel lestijd.

In de cursus, speciaal toegesneden op het vak Duits, wordt een nieuwe en ruimere benadering van Film in de 
mvt-les aangeboden om activerende, motiverende en creatieve luister-, spreek- en schrijfopdrachten vorm te 
geven. Speelfilmfragmenten worden ook vaak gebruikt bij het literatuuronderwijs, meestal als plaatje bij het 
verhaaltje. In de cursus worden nadrukkelijk een aantal andere verrassende  mogelijkheden aangeboden om 
filmfragmenten in te zetten ten behoeve literatuuronderwijs. Film biedt immers veel en rijke mogelijkheden 
om variatie aan te brengen in mvt-lessen (veel meer mogelijkheden dan kijken en luisteren alleen), met name 
omdat er op steeds meer scholen gewerkt wordt met lessen van 70 minuten of meer. 
Doel van de cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden van de deelnemers bij het gebruik van film 
in de mvt-les. Uitgangspunt daarbij is een activerende didactische aanpak en praktische toepasbaarheid door 
het aanbieden van direct inzetbare voorbeelden waaronder uiteraard ook gedidactiseerde actuele speelfilms 
(fragmenten). 

Bestemd voor  Docenten Duits, 3e klas en hoger havo/vwo
Datum en plaats 17 maart 2009, Amsterdam
Tijd 10.00 - 16.00 uur
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch
Cursusleider  Hans van Megen, vakdidacticus en leraar Duits en CKV1, specialist op het gebied van film 

en onderwijs (h.vanmegen@ond.vu.nl)

KUNST & CULTUUR
Basiscursus De Cultuurkaart - Jan Mulder
De cultuurkaart vanaf 2008 - 2009

Ook in het voorjaar van 2009 biedt het Onderwijscentrum VU deze inhoudelijke basiscursus aan over alle 
aspecten die verbonden zijn aan de cultuurkaart. 
De studiedag is bestemd voor docenten en directies die deze basiscursus in 2008 hebben gemist. 
Voor de docenten die de basiscursus al hebben gevolgd wordt er op veler verzoek op diverse plaatsen een 
terugkomdag georganiseerd (zie beschrijving verderop). 

In de Basiscursus De Cultuurkaart komen aan de orde:
• Vele praktische suggesties voor de invoering
• Samenhang en leerlijnen
• Diverse scenario’s voor implementatie van de kaart
• Handige invulschema’s om alles in kaart te brengen
•  Lijst met beslispunten en een plan van aanpak voor 

de cultuurkaart
• Tips en valkuilen
• Gevolgen voor de examenvakken CKV

•  Wat doe je straks met de cultuurkaart en het geld 
in het laatste schooljaar en de derde klas van 
havo/vwo

• Bestedingsplan en activiteitenplan
• Cultuurbeleid schoolbreed
•  Instrumenten om de cultuurkaart op school aan 

collega’s te presenteren.

 
De ongeveer 600 deelnemers aan deze studiedag in de periode april – december 2008 kwalificeren de studie-
dag veelal als praktisch, helder en zelfs onmisbaar.

Bij de studiedag hoort een zeer informatieve cursusmap. Iedere deelnemer ontvangt een deelnamecertificaat.

Het Onderwijscentrum VU organiseert deze studiedagen in nauw overleg met CJp. Inschrijven kan alleen bij 
het Onderwijscentrum VU. De studiedag sluit prima aan bij andere studiedagen van het Onderwijscentrum 
zoals de Basiscursus cultuurcoördinator, de cursus Beslispunten CKV havo/vwo en de cursus CKV-junior.

Bestemd voor   Cultuurcoördinatoren, schooldirecties, docenten CKV en kunstvakken en andere geïnteres-
seerden van alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs

Datum en plaats Ñ 15 april 2009, Amsterdam
 Ñ 24 april 2009, Zwolle
Tijd 10.15 - 15.00 uur   
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl

Deze studiedag kan ook incompany (op school of regionaal) worden georganiseerd. Voor informatie hierover 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de cursusleider: Jan Mulder (ionomul@planet.nl)
 

Terugkomdag: de cultuurkaart in de praktijk - Jan Mulder

In de periode mei - juni 2009 biedt het Onderwijscentrum VU deze praktische studiedag aan over de cultuur-
kaart in de praktijk. De terugkomdag staat uitsluitend open voor de vele collega’s die in 2008 de studiedag 
‘De cultuurkaart – Beslispunten’ hebben gevolgd. 
 
De Terugkomdag: de cultuurkaart in de praktijk sluit dus helemaal aan bij onze studiedagen over de cultuur-
kaart in voor- en najaar 2008 en heeft daarom het karakter van een terugkomdag. Veel deelnemers aan de 
studiedag ‘De cultuurkaart – Beslispunten’ hebben namelijk aangegeven prijs te stellen op een vervolg.
De ervaringen van een jaar werken met de cultuurkaart komen aan de orde, maar belangrijker is het om de 
kaart nog effectiever te gebruiken in het schooljaar 2009 – 2010!
Er is daarom aandacht voor een sterkte-zwakte-analyse van het gebruik van de cultuurkaart op school en 
voor alle nieuwe ontwikkelingen zoals een digitaal cultuurdossier, het zeer diverse aanbod van de culturele 
instellingen en allerlei mogelijkheden om de kaart voor steeds meer doelen te gebruiken.
 
Het Onderwijscentrum VU organiseert deze studiedagen in overleg met CJp en het Ministerie van OCW. 
Inschrijven kan alleen bij het Onderwijscentrum VU.
De studiedag sluit naadloos aan bij andere studiedagen van het Onderwijscentrum zoals de ‘Basiscursus 
cultuurcoördinator’ en de cursus ‘CKV-junior’.

Bestemd voor  Cultuurcoördinatoren, schooldirecties, docenten CKV en kunstvakken en andere geïnteres-
seerden van alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs die eerder hebben deelgeno-
men aan de studiedag De cultuurkaart - Beslispunten

Datum en plaats Ñ 11 mei 2009, Amsterdam
 Ñ 27 mei 2009, Rotterdam
 Ñ 19 juni 2009, Utrecht
 Ñ 24 juni 2009, Zwolle
Tijd 10.15 - 15.00 uur   
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl
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Basiscursus Cultuurcoördinator - Jan Mulder
Cultuurbeleid op school

In het voorjaar van 2009 biedt het Onderwijscentrum VU de vernieuwde Basiscursus voor coördinatoren van 
het cultuurbeleid aan.

Cultuur doet het goed op de Nederlandse scholen. CKV, CKV- junior, een cultuurkaart voor alle leerlingen, 
cultureel erfgoed, de ‘leerlijn’ kunst en cultuur, de cultuurschool. En de cultuurcoördinator die meer dan ooit 
bij dit alles een centrale taak vervult.

Tot de taken van de cultuurcoördinator behoren:

ten aanzien van cultuurbeleid schoolbreed
• doelstellingen van cultuureducatie onder woorden brengen 
• het schrijven van een beleidsplan voor cultuur op school
• uitzetten en bewaken van de leerlijn cultuureducatie
•  samenwerking en afstemming bevorderen van het leergebied kunst en cultuur, CKV-vmbo, CKV1 en andere 

vakken 
•  onderzoek naar mogelijkheden om leerlingen vanaf de eerste klas een cultuurdossier te laten aanleggen en 

CKV in de onderbouw gestalte te geven
• overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheid t.a.v. het voortgezet onderwijs; 

ten aanzien van de cultuurkaart
• zorgen dat leerlingen in alle schooljaren culturele activiteiten van professionals beleven
• algemene informatie t.a.v. de cultuurkaart verstrekken
• afspreken hoe de cultuurkaart op school wordt gebruikt
• de implementatie van de cultuurkaart begeleiden
• zorgen dat de kaart wordt gebruikt zoals afgesproken
• inventariseren van het huidige cultuuraanbod van de school 
• zorgen dat er op papier beleid is voor alles wat met de cultuurkaart te maken heeft
• schrijven van een bestedingplan voor de cultuurkaart.

Deze onderwerpen komen aan de orde in de Basiscursus Cultuurcoördinator. Er worden veel praktische tips 
en voorbeelden gegeven, ook en vooral voor het schrijven van een beleidsplan. Uiteraard is er aandacht voor 
zaken als formatie, aanstelling en functiewaardering. 
De cursusleider is Jan Mulder, reeds vele jaren gespecialiseerd in om- en nascholingen CKV.
De studiedag sluit prima aan bij de studiedag ‘De cultuurkaart vanaf 2008 - 2009’ en de inhoudelijke cursus 
‘CKV-junior’.

Wie wordt cultuurcoördinator?
Iemand die enthousiast is over kunst en cultuur op school; dat hoeft beslist niet een kunstmentor of kunst-
vakdocent te zijn. En iemand die overzicht heeft (of krijgt) op het cultuurbeleid van de school. 
 
Commentaar van deelnemers op deze cursus:
Informatief en stimulerend - Duidelijk beeld van cultuurbeleid - Veel bruikbare tips.

Bestemd voor  Docenten voortgezet onderwijs, cultuurcoördinatoren 
Datum en plaats Ñ 23 april 2009, Amsterdam
 Ñ 8 juni 2009, Arnhem
Tijd 10.15 - 15.00 uur, 
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl

Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat Cultuurcoördinator!
 

CKV – junior - Jan Mulder

In deze cursus van 2 dagen staat een brede oriëntatie op kunst en cultuur van de leerling in de eerste en 
tweede klas van de nieuwe onderbouw centraal. Uitgangspunt is dat cultuureducatie, cultureel erfgoed en 
culturele ervaringen vanaf de eerste klas op een gestructureerde wijze aan de orde komen. Het werken aan 
een cultuurdossier is hierbij kenmerkend. CKV-junior wordt beschouwd als aansluitend op cultuureducatie in 
het basisonderwijs en als voorbereiding op CKV in de examenklassen.

In de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Organisatie en inhoud van CKV-junior
• Introductiemodule CKV-junior
•  Inhoud van CKV-junior: activiteiten projecten, 

vakonderdelen
•  Tips en suggesties voor toepassing in de eigen 

onderwijssituatie
•  Aansluiting met de leergebieden ‘Kunst en cultuur’, 

‘Mens en maatschappij’, ‘Mens en natuur’, ‘Talen’ 
en ‘Sport en beweging’

• Cultuurdossier vanaf de eerste klas
• Culturele activiteiten in elk leerjaar
• Cultureel zelfportret
• De cultuurkaart in de onderbouw
•  Aansluiting met het examenvak CKV in de boven-

bouw
•  Voorbeelden van CKV-junior op scholen die het al 

hebben.

Deze cursus is reeds 10 keer gegeven, en heeft voor de meeste scholen een praktische rol gespeeld bij de latere 
invoering van CKV-junior als vak, leergebied of project. De deelnemers zijn enthousiast over de duidelijke en 
praktische mogelijkheden om CKV-junior op te starten.

De cursus kan ook incompany (op school of regionaal) worden georganiseerd. Voor informatie hierover kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met de cursusleider: Jan Mulder (ionomul@planet.nl).

Bestemd voor   Docenten die kunstvakken, talen of andere (cultuur)vakken geven in de onderbouw  
vmbo/vwo/havo

Datum en plaats 14 en 29 mei 2009, Amsterdam 
Tijd 10.15 - 15.00 uur    
Cursusprijs € 390,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/maaltijd
Cursusleider Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl

 
Studiedag Nieuw en opvallend in de kunst! - Liesbeth Osse
Aandacht voor nieuwe ‘kunsttrends’ in het vak CKV 

Iedere eeuwwisseling is het raak: de kunst verandert!
Ook de 21e eeuw presenteert andere kunst dan de vorige eeuw. Maar wie zijn dan die spraakmakende 
kunstenaars van de 21e eeuw en wat maken ze? Dries Verhoef maakte vorig jaar een voorstelling U bevindt 
zich hier. Een voorstelling waarbij iedere bezoeker een apart kamertje kreeg toegewezen met een bed en een 
spiegel als plafond. Ervaringstheater noemen ze dat. Jonge dansmakers maken films en filmmakers flirten 
met realitykunst. De Britse Damien Hirst maakt een doodshoofd van ruim 8000 diamanten voor een slordige 
12 miljoen pond die naar hij hoopte als breathtaking zou worden ervaren. Maar helaas, het publiek vond het 
overdone en noemde het verspilling. 
Google Earth is een bron voor nieuwe vondsten, TV, internet en ook de webcam. Maar ook de vredesmissies 
en de klimaatverandering inspireren kunstenaars tot opmerkelijk nieuw werk. Volgens Carel peeters in Vrij 
Nederland bestaat er een allerdiepste onzekerheid over wat nog kunst is. 
Om kort te gaan: de kunst is in beweging!

Doel van de eendaagse Studiedag Nieuwe kunst! - Aandacht voor nieuwe ‘kunsttrends’ in het vak CKV  is me-
ningvorming over en kennisneming van verschillende nieuwe kunsttrends, en de kunstenaars daarachter. Wat 
drijft hen en wat willen ze zeggen met hun werk. 

Deze intensieve bijeenkomst begint met een centrale inleiding maar daarna werkt u in een kleinere groep of 
als u wilt soms alleen. Met behulp van oude en nieuwe media interpreteert en analyseert u gezamenlijk een 
paar artikelen, beschouwt u enkele kunstwerken en bespreken we de relevantie voor uw leerlingen. Aan het 
eind van de dag worden bevindingen kort gepresenteerd en de resultaten van de bijeenkomst direct vastge-
legd in een power point presentatie en in een mindmap (digitale schets) die u aan het eind van de dag digitaal 
wordt doorgestuurd zodat u daar op school direct mee aan het werk kunt. 

De cursus is bedoeld voor CKV docenten van zowel havo,vwo als vmbo tl. 
Ter ondersteuning krijgt u een reader met relevante essays, artikelen en praktische informatie. 

Bestemd voor Docenten CKV en kunstvakken havo/vwo en bovenbouw vmbo-tl
Datum en plaats 20 mei 2009, Amsterdam
Tijd 09.30 – 15.00 uur
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee/lunch
Cursusleider  Liesbeth Osse, freelance docent dans- en cultuurbeschouwing met ruim 25 jaar ervaring in 

verschillende theaters en op het terrein van cultuureducatie (liesbethosse@xs4all.nl)

Film in het CKV-onderwijs - Hans van Megen

Hoewel Nederlandse leerlingen gemiddeld meer dan twee speelfilms per week consumeren en film zo vanzelf lijkt 
te spreken, behoort film en zeker de zogenaamde kwaliteitsfilm tot een van de moeilijkste disciplines bij CKV. 
Daarom biedt het Onderwijscentrum VU voor de 6e keer de succesvolle cursus Film in het CKV-onderwijs aan. 

De kracht van de cursus zit in het makkelijk hanteerbare didactische concept en de activerende, direct 
toepasbare lesideeën. De cursus is interessant voor iedere CKV-sectie die het bestaande lesaanbod in de dis-
cipline film inhoudelijk wil opfrissen en vooral een andere benadering en een nieuw en handzaam didactisch 
concept aangereikt wil krijgen. 
De cursus doet wat een boek of methode niet kan: concreet, stap voor stap stukjes film analyseren. De opzet 
is zodanig dat de cursist de aangeboden inhoud en de aangeboden didactische aanpak direct en naar eigen 
inzicht in de eigen lessen kan inzetten. 

Uitgangspunt van de filmanalyse is de openingsscène omdat die het deel van de speelfilm vormt waaraan je 
het meest kunt zien. Hierin zet de filmmaker immers de toon voor het vervolg, de kijker maakt kennis met de 
manier van vertellen van het filmverhaal, met de belangrijkste personages en het centrale conflict.
Door middel van een in de lespraktijk ontwikkeld analysemodel benaderen we op een vernieuwende en 
verrassende manier filmfragmenten die u misschien al hebt gezien of misschien zelfs in uw lessen hebt ge-
bruikt, maar ook zeer actuele producties. De focus ligt bij de filmische aspecten (en niet bij de literaire), met 
name bij opname en montage, beeldcompositie, art-direction en filmische symbolen.

De cursus biedt:
•  Een laagdrempelige benadering met als startpunt de naïeve kijker (uitgaand van leerlingen uit klas 4 h/v 

maar de aanpak is gedeeltelijk ook geschikt voor CKV in het vmbo-tl), maar met voortdurend de mogelijk-
heid de gehanteerde aanpak naar elk gewenst niveau te tillen

•  Inzicht in het maken van een scenario met als uitgangspunt het Hollywood-scenario om te laten zien hoe 
met name Europese filmmakers daarvan afwijken

•  Activerende kijk- en doe-opdrachten bij de lesstof voor verschillende niveaugroepen
•  Een mogelijkheid voor leerlingen om op basis van filmische middelen de kwaliteit van een speelfilm te 

beschrijven
•  Een aantal in de praktijk ontwikkelde modellen en basisscenario’s om leerlingen als vervolgopdracht in een 

dag een behoorlijk goede speelfilm te laten maken.

De cursisten van afgelopen jaar waren zeer enthousiast over de cursus. Twee citaten uit de evaluatie: 
• Enthousiaste presentatie, prachtige beeldfragmenten, goede reader met veel bruikbaar lesmateriaal
• Het werkt zo enthousiasmerend en ik heb leren “zien” 

Bestemd voor  Docenten CKV bovenbouw havo/vwo (en vmbo-tl)
Datum 3 maart 2009, Amsterdam
Tijd en plaats 09.30 - 16.00 uur, Amsterdam
Cursusprijs  € 290,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch
Cursusleider  Hans van Megen, vakdidacticus en leraar CKV1, specialist op het gebied van film en onder-

wijs (h.vanmegen@ond.vu.nl)

 
Denken over kunst en cultuur: docententraining op maat! - Liesbeth Osse

CKV en Kunstvakken kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Bovendien zijn Kunst en Cul-
tuur breed inzetbaar in het onderwijs. 
Mogelijkheden te over maar voor welke vorm  en invulling kiest U? Een incompany training kan daar ant-
woord op geven. Het voordeel daarvan is dat u een training op maat krijgt. Een training die is toegesneden 
op de dagelijkse realiteit van  uw school en rekening kan houden met de wensen van het docentencorps.

Een aantal mogelijkheden van wat aan de orde kan komen:
• Welke theorieën leven onder uw docenten?
• Welke vertrekpunten hanteert u bij het ontwerpen van de CKV lessen?
•  Hoe maakt u iedere keer opnieuw aansprekende, maar ook efficiënte keuzes uit het enorme kunst- en 

cultuuraanbod?
• Of hoe maakt u een reflectiemodel waar u en uw leerlingen echt wat aan hebben?

Voorafgaand aan de training Denken over kunst en cultuur: docententraining op maat! komt de docent een 
dagdeel bij u op school. Aan de hand van interviews met beleidmakers en direct betrokkenen wordt een op 
maat gesneden training ontworpen voor optimaal rendement. Het kunstaanbod in en rond de gemeente 
waar uw school staat kan in de training worden betrokken. En vanzelfsprekend houden we rekening met de 
eventuele bijzondere aard van uw school.

Bestemd voor  Alle docenten en beleidmakers die zich met de invulling van de kunstvakken en CKV bezig 
houden. De training kan voor zowel onder- als bovenbouw worden gerealiseerd, voor 
havo/vwo en bovenbouw vmbo

Datum  Op afspraak 
Tijd Minimaal 3 uur, maximaal 6 uur  op afspraak (kan ook ’s avonds)
Cursusprijs Offerte op aanvraag
Cursusleider  Liesbeth Osse, freelance docent dans- en cultuurbeschouwing met ruim 25 jaar ervaring in 

verschillende theaters en op het terrein van  cultuureducatie (liesbethosse@xs4all.nl)

AARDRIJKSKUNDE
GIS voor beginners - Tim Favier en Henk Trimp 

Wat zijn Geografische Informatie Systemen (GIS) nou eigenlijk? Waarom zou ik GIS gebruiken in mijn aardrijks-
kundelessen? En hoe kan dat op een eenvoudige manier? En wat is EduGIS? Hoe kan ik Google Earth in de klas 
inzetten? Daarover gaat deze cursus. 

Met GIS kun je snel en efficiënt ruimtelijke gegevens analyseren. Dat is handig bij het plannen van infra-
structuur en voorzieningen, maar ook bij het analyseren van de verspreiding van ziekten of de effecten 
van rampen. 
GIS is dan ook een door overheid en bedrijfsleven veel gebruikt hulpmiddel om samenlevingsvraagstukken te 
analyseren. Goed om leerlingen hiermee al in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken. Bij GIS staan 
digitale kaarten centraal, dus GIS is bij uitstek geschikt voor de aardrijkskundeles. 
In de cursus leert u werken met verschillende GIS-toepassingen. U kunt daarna goed uit de voeten met 
EduGIS en Google Earth. Voor de ingewikkelder GIS-toepassingen is het handig ook de cursus GIS voor gevor-
derden te volgen.
  
Na korte introducties over GIS, EduGIS, Google Earth en ArcGIS werken de deelnemers op deze studiedag 
in workshops. Eerst in de rol van leerling, daarna in de rol van docent. De cursus wordt afgesloten met een 
plenaire bespreking van ervaringen en uitdagingen voor het verzorgen van aardrijkskundeonderwijs met GIS.

De cursus GIS voor beginners bestaat uit:
• Een inleidende lezing over GIS plus workshop EduGIS door drs. Henk Trimp (Anaximander) 
• Een workshop Google Earth door drs. Henk Trimp (Anaximander) en drs. Tim Favier (Onderwijscentrum VU)
• Een eerste verkenning ArcGIS o.l.v. drs. Tim Favier ( Onderwijscentrum VU)
• Een evaluatiegesprek over het gebruik van GIS in de klas.
 
Bestemd voor  Docenten aardrijkskunde vmbo, havo, vwo 
Data  Ñ 14 januari 2009 (is reeds vol geboekt)
 Ñ 18 maart 2009
 Ñ 10 juni 2009
plaats en tijd Vrije Universiteit, Amsterdam, 10.00 – 16.00 uur
Cursusprijs € 275,00 inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Informatie Joop van der Schee, vakdidacticus aardrijkskunde VU (j.vanderschee@ond.vu.nl)

Havo/vwo

Informatie  
Vragen over de inhoud van de cursussen kunt u
per e-mail voorleggen aan de cursusleider; 
naam en e-mailadres staan vermeld bij de
betreffende cursus. Zij of hij zal u dan zo snel
mogelijk antwoorden of contact met u opnemen. 

Voor praktische informatie, bijvoorbeeld over 
de inschrijving, kunt u terecht bij Martijn van 
der Berg, tel (020) 598 9240, 
e-mail m.vanderberg@ond.vu.nl

Voor andere vragen naar aanleiding van
informatie in deze krant kunt u contact opnemen
met Gerrie Buijze, tel. (020) 598 9203, 
e-mail g.buijze@ond.vu.nl

Inschrijving  
Wilt u zich aanmelden voor één van de cursussen
dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier 
achterin deze krant. 
U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen of 
downloaden van de internetsite van het Onderwijs-
centrum VU: www.onderwijscentrum.vu.nl
Het is niet mogelijk telefonisch plaatsen te
reserveren in een cursus.

Incompany  
Wilt u een cursus bij u op school laten
organiseren, neemt u dan contact op met
Gerrie Buijze, tel. (020)  598 9203,
e-mail  g.buijze@ond.vu.nl

Onderwijscentrum VU tel. (020) 598 9222
De Boelelaan 1105  fax (020) 598 9249
1081 HV Amsterdam        m.vanderberg@ond.vu.nl
internet: www.onderwijscentrum.vu.nl



TALEN
Basiscursus Europees Referentiekader in de onderbouw en in het vmbo, A1 en A2 - pag. 1

AIM-didactiek - pag. 3

KUNST EN CULTUUR
Workshops - Lesmateriaal maken voor Kunst- en Erfgoed lessen - Liesbeth Osse
Voor vmbo docenten- van Praktijkschool tot Theoretische Leerweg

Maandag 20 april 2009 Film en Nieuwe Media
Maandag 11 mei 2009 Dans en Theater
Woensdag 3 juni 2009 Cultureel Erfgoed
Bij deelname aan drie workshops ontvangt u een korting (zie bij cursusgegevens onderaan deze beschrijving)

Bij de studiedagen die we eerder organiseerden bleek regelmatig dat docenten graag met kant en klaar 
lesmateriaal naar huis gaan.  Aan dat verzoek komen wij nu gaarne tegemoet. 

Het doel van deze drie verschillende workshops is simpel en effectief. U maakt lesmateriaal op maat voor 
uw leerlingen. En aan het eind van de dag hebt u een reeks lessen die u direct kunt inzetten in de dagelijkse 
praktijk.  

Hoe zien de workshops er uit?
De werkbijeenkomsten beginnen met een korte centrale inleiding op het onderwerp: Film en Nieuwe Media of 
Dans en Theater of Cultureel Erfgoed (zie data voor de onderwerpen).
Wat zijn op dit moment de opmerkelijke ontwikkelingen in de kunst en op het gebied van cultureel erfgoed. 
En waar haalt u de noodzakelijke informatie vandaan. 
Daarna verdelen werken we in kleinere groepjes en worden de lessen conform een eenvoudig basis lescon-
cept ontworpen en in elkaar gezet. Als vertrekpunt voor het lesmateriaal is er voldoende materiaal aanwezig 
zoals artikelen uit verschillende bronnen, folders, film- en televisiefragmenten en boeken.
Het lesmateriaal wordt ter plekke vormgegeven en kan u later per e-mail worden toegezonden. 

Ter ondersteuning ontvangt u een syllabus met relevante artikelen.

Bestemd voor  Alle docenten in het vmbo die zich bezighouden met kunstvakken, geschiedenis en maat-
schappijleer 

Data  Maandag 20 april 2009 - Film en Nieuwe Media
 Maandag 11 mei 2009 - Dans en Theater
 Woensdag 3 juni 2009 - Cultureel Erfgoed
Tijd en plaats 10.00 – 15.30 uur, Amsterdam
Cursusprijs  € 290,00 per workshop. Bij deelname aan drie workshop krijgt u korting, u betaalt dan  

€ 690,00 in plaats van € 870,00
Cursusleider  Liesbeth Osse, freelance docent dans- en cultuurbeschouwing met ruim 25 jaar ervaring in 

verschillende theaters en op het terrein van cultuureducatie (liesbethosse@xs4all.nl)

Basiscursus De Cultuurkaart - pag. 3

Terugkomdag: de cultuurkaart in de praktijk - pag. 3

Basiscursus Cultuurcoördinator - pag. 4

CKV – junior - pag. 4

Studiedag Nieuw en opvallend in de kunst! - pag. 4
Aandacht voor nieuwe ‘kunsttrends’ in het vak CKV 

Film in het CKV-onderwijs - pag. 4

Denken over kunst en cultuur: docententraining op maat! - pag. 4

AARDRIJKSKUNDE
Het nieuwe vmbo examenprogramma aardrijkskunde - Joop van der Schee e.a.

Deze speciale dag voor vmbo docenten aardrijkskunde begint met een lezing van prof. dr. Joop van der Schee 
over het nieuwe vmbo examenprogramma aardrijkskunde. Daarna wordt parallel in drie rondes informatie 
aangeboden over de examenonderwerpen die nu en de eerstkomende jaren nog op het programma staan: 
migratie en de multiculturele samenleving, vakantiebestemmingen, natuurlijke hulpbronnen (water), trans-
port en infrastructuur, leefbaarheid en zorg en internationalisering van de schoenen- en kledingindustrie. 

De parallelsessies worden geleid door deskundige vakdidactici of vakexperts. De werkvormen lopen uiteen 
van lezingen en discussies tot workshops.

Bestemd voor  Docenten aardrijkskunde vmbo
Datum  6 februari 2009 (is reeds vol geboekt)
 3 april 2009 
plaats en tijd Vrije Universiteit, Amsterdam, 10.00 – 16.00 uur
Cursusprijs € 275,00 inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Informatie Joop van der Schee, vakdidacticus aardrijkskunde VU (j.vanderschee@ond.vu.nl)

GIS voor beginners - pag. 4
 

GIS voor gevorderden - pag. 5
 

GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING
Een beetje anders dan het boek - pag. 5
Werkvormen in het Godsdienstonderwijs

5

GIS voor gevorderden - Tim Favier en Willem Korevaar 

Deze cursus is bedoeld voor wie na de beginnerscursus GIS verder wil.  
Aandacht wordt besteed aan de verschillende mogelijkheden van Google Earth en ArcGIS in de klas. Daarbij 
is er ook ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen met digitale kaarten en GIS in de klas. Op deze 
dag worden deelnemers getraind in het omgaan met ArcGIS. Ook is er de mogelijkheid om eigen opdrachten 
bij digitale kaarten te maken. Na korte introducties over GIS,  Google Earth en ArcGIS werken de deelnemers 
in workshops achter de computer. De cursus wordt afgesloten met een plenaire bespreking van ervaringen 
en uitdagingen voor het verzorgen van aardrijkskundeonderwijs met GIS.

De cursus GIS voor gevorderden bestaat uit:
• Ervaringen uitwisselen over gebruik van EduGIS, Google Earth en ArcGIS in de klas
•  Workshops Google Earth en ArcGIS inclusief eigen opdrachten maken o.l.v. Tim Favier (Onderwijscentrum 

VU ) en Willem Korevaar (Dalton SG en Digitale school/Kennisnet) 
• Een evaluatiegesprek over het gebruik van GIS in de klas.
 
Bestemd voor  Docenten aardrijkskunde vmbo, havo, vwo 
Datum  22 april 2009
plaats en tijd Vrije Universiteit, Amsterdam, 10.00 – 16.00 uur
Cursusprijs € 275,00 inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Informatie Joop van der Schee (Onderwijscentrum VU) j.vanderschee@ond.vu.nl)

Water: Kusten en rivieren, inclusief excursie! - Mark Bokhorst, Piet Hoekstra, Pim Beukenkamp

Het onderwerp van deze cursus sluit aan bij het onderwerp eigen leefomgeving van het nieuwe eindexamen-
programma voor havo en vwo. Overstromingen en wateroverlast worden in het havo- en vwo-programma 
expliciet genoemd. De kwetsbaarheid van gebieden langs de grote rivieren en langs de kust staat centraal in 
deze cursus. De problematiek zal vanuit fysisch- en sociaalgeografische perspectief geanalyseerd worden. 
Daarna wordt een excursie in het IJsselgebied gehouden om de rivierproblematiek in het veld te bestuderen.

De cursus bestaat uit:
• Een lezing over kustverdediging in Nederland (prof. dr. p. Hoekstra, Universiteit Utrecht)
•  Een lezing over overstromingsdreiging in het rivierenlandschap in verleden, heden en toekomst   

(drs. M. Bokhorst, Vrije Universiteit)
• Een excursie langs de IJssel o.l.v. drs. p. Beukenkamp (Universiteit Utrecht).

Bestemd voor  Docenten aardrijkskunde bovenbouw havo en vwo
Datum 17 april 2009 
plaats en tijd  Zwolle, 10.00 – 16.00 uur
Cursusprijs € 275,00 inclusief lunch, koffie en thee 
Cursusinformatie Joop van der Schee (Onderwijscentrum VU, j.vanderschee@ond.vu.nl)

GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING
Een beetje anders dan het boek – Werkvormen in het Godsdienstonderwijs 
- Pim de Haas

Veel docenten Godsdienst/Levensbeschouwing (GL) ontwikkelen eigen materiaal. Dat is goed mogelijk, 
omdat bijna elk thema wel een levensbeschouwelijke component heeft. Veel van dit materiaal is ook prima 
te gebruiken door collega-docenten. Is het niet letterlijk ‘over te nemen’, dan kan op z’n minst de gedachte 
erachter interessant en bruikbaar zijn. Tegelijkertijd is het prettig om dit materiaal te leggen naast een over-
zicht over wat er in Nederland aan methodes voor het vak GL is verschenen.
Nog leuker is het om zelf te ondervinden wat al die verschillende werkvormen voor effect hebben.

In de cursus Een beetje anders dan het boek – Werkvormen in het Godsdienstonderwijs bent u als deelnemer 
actief bezig. U hoort van collega’s over succesvol materiaal dat zij ontwikkelden en u experimenteert met 
de methode “Leren denken met” (Thinking Through). De lesvormen uit deze methode zijn aantrekkelijk en 
kunnen vakoverstijgend worden ingezet. De leerlingen worden aangesproken op hun creativiteit en hun 
vermogen samen te werken. Van de brugklas tot en met de bovenbouw zijn zij enthousiast.
Het is ook goed mogelijk zelf materiaal te ontwikkelen op basis van de strategieën in deze methode. Wij be-
kijken en ervaren zelf een voorbeeld … misschien past deze benadering u zo goed, dat u ter plekke materiaal 
ontwikkelt!

In de cursus komen aan de orde:
• presentatie van eigen succesvolle lessen
• Gesprek over die lessen; wat maakt ze sterk?
• Overzicht over het bruikbare materiaal voor het vak G/L
• Lesvormen uit en naar aanleiding van “Leren denken met”.

De cursus is bedoeld voor zowel docenten die ervaring hebben met het ontwikkelen van eigen materiaal als 
docenten die dat nog niet hebben.

Bestemd voor Docenten godsdienst en levensbeschouwing vo
Datum en plaats 21 april 2009, Amsterdam
Tijd 10.00 – 16.00 uur
Cursusprijs € 290,00 inclusief materiaal, koffie/thee en lunch
Cursusleider pim de Haas, docent godsdienst vo, vakdidacticus GL (p.dehaas@ond.vu.nl)

EXACTE EN AARD- EN LEVENSWETENSCHAPPEN
Nascholing Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde
Inspiratie- Verdieping- Innovatie- Uitwisseling

In de missie om meer jongeren te stimuleren in hun keuze voor bètatechniek is de betrokkenheid van do-
centen onmisbaar. Als geen ander heeft u inzicht in de talenten van uw leerlingen en bent u een belangrijke 
motivator voor hun toekomstige studiekeuze. 
Om het enthousiasme voor uw vakgebied levend te houden en de kennis up-to-date,  organiseren de facultei-
ten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen van de VU i.s.m. het Onderwijscentrum in het 
voorjaar van 2009 de onderstaande nascholingen. Het gaat om hoogwaardige trainingsprogramma’s die er 
op gericht zijn om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en vakdidactiek te leren kennen en 
toe te passen in de eigen klas. Actuele onderwerpen en praktijkgerichte voorbeelden worden besproken en 
toegepast.

Ñ Scheikunde: Thema: de rol van chemie in de geneesmiddelen ontwikkeling
 3, 19, 31 maart en 16 april 2009 van 15.00 – 21.00 uur
 Kosten € 640,00
Ñ Wiskunde: Thema: Getalenteerde leerlingen in de onderbouw havo/vwo
 17 maart, 2 april en 14 april 2009 van 15.00 – 21.00 uur
 Kosten € 590,00
Ñ Natuurkunde: Thema: De conceptuele natuurkunde in het natuurkunde onderwijs
 10 en 26 maart 2009 van 15.00 – 21.00 uur
 Kosten € 390,00

Bestemd voor  Docenten 5 en 6 havo/vwo
plaats  Vrije Universiteit, Amsterdam
Meer informatie  www.few.vu.nl/nascholing
Vragen  R. Feikema, rfeikema@few.vu.nl
Aanmelden www.schoolpost.nl/vunascholing

Informatie  
Vragen over de inhoud van de cursussen kunt u
per e-mail voorleggen aan de cursusleider; 
naam en e-mailadres staan vermeld bij de
betreffende cursus. Zij of hij zal u dan zo snel
mogelijk antwoorden of contact met u opnemen. 

Voor praktische informatie, bijvoorbeeld over 
de inschrijving, kunt u terecht bij Martijn van 
der Berg, tel (020) 598 9240, 
e-mail m.vanderberg@ond.vu.nl

Voor andere vragen naar aanleiding van
informatie in deze krant kunt u contact opnemen
met Gerrie Buijze, tel. (020) 598 9203, 
e-mail g.buijze@ond.vu.nl

Inschrijving  
Wilt u zich aanmelden voor één van de cursussen
dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier 
achterin deze krant. 
U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen of 
downloaden van de internetsite van het Onderwijs-
centrum VU: www.onderwijscentrum.vu.nl
Het is niet mogelijk telefonisch plaatsen te
reserveren in een cursus.

Incompany  
Wilt u een cursus bij u op school laten
organiseren, neemt u dan contact op met
Gerrie Buijze, tel. (020)  598 9203,
e-mail  g.buijze@ond.vu.nl

Onderwijscentrum VU tel. (020) 598 9222
De Boelelaan 1105  fax (020) 598 9249
1081 HV Amsterdam        m.vanderberg@ond.vu.nl
internet: www.onderwijscentrum.vu.nl

Vmbo
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Cursus docentenbegeleider - Daniëlle Wols
Cursus individuele coaching en begeleiding van nieuwe, startende en zittende docenten 
Tevens geschikt voor begeleiders van docenten in opleiding/stagiaires. 

In deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan begeleidings- en coachingsvaardigheden en staan we stil bij: 
• Soorten gesprekken
• De fasering van een gesprek 
• Gespreksvaardigheden 
• Reflectiemodellen.

De cursus Docentenbegeleider bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. In de eerste bijeenkomst staan de 
ervaringen en leerwensen van de deelnemers centraal. In de volgende bijeenkomsten wordt er op basis van 
deze leerwensen en de ervaringen een aanbod gedaan in verschillenden praktische handreikingen bij het 
begeleiden en coachen.

Bestemd voor  Docenten die docenten en docenten in opleiding/stagiaires willen begeleiden en coachen 
Data  3, 17 & 31 maart en 7 april 2009
plaats en tijd 14.00 – 17.00 uur, Amsterdam
Cursusprijs € 445,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Cursusleider Daniëlle Wols, opleidingsdocent en coach (d.wols@ond.vu.nl)

Het is ook mogelijk de cursus incompany bij u op school te laten organiseren. 

Intervisie bij u op school! - Daniëlle Wols

Intervisie kan een effectief instrument zijn om samen met collega’s te werken aan uw eigen professionaliteit.
 
Wat houdt intervisie in?
•  Intervisie is een gestructureerd, regelmatig overleg van een groep professionals met een vergelijkbare 

achtergrond
•  Intervisie is een ervaringsgerichte vorm van collegiale consultatie 
• Intervisie is geschikt om werksituaties te bespreken en te verhelderen
• Intervisie heeft als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de professional.

Intervisie is altijd op maat (eigen werksituatie/eigen casus) en is laagdrempelig door met gelijkgestemden te 
bespreken wat goed gaat en wat aandacht nodig heeft. Het is een informele, niet bedreigende vorm van leren 
en kan een leereffect hebben voor de gehele school.

Waarom intervisie bij u op school?
•  Werken aan professionalisering: Door met elkaar te reflecteren op de werkervaringen van één persoon, 

wordt het leereffect verbreed en verdiept. Door inzichten uit te wisselen wordt de professionaliteit van 
individuen en het team bevorderd.

•  Werken aan vernieuwing: Het gezamenlijke leerproces kan dienen als middel voor het verankeren van een 
nieuwe werkwijze. 

De cursus Intervisie bij u op school bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur waarin het leren door zelf er-
varen en uitvoeren centraal staat. We trainen de vaardigheden die nodig zijn voor een goed intervisieproces. 

De cursus/intervisie kan in verschillende varianten worden gegeven:
A:  Een trainer/begeleider van het Onderwijscentrum leidt interne begeleiders op tot intervisoren 
B: Een trainer/begeleider van het Onderwijscentrum begeleidt een nieuwe intervisiegroep 
C: Combinatie van A en B.

We houden rekening met beginsituatie en leervragen van de deelnemers. In overleg met de school is nader 
maatwerk in alle varianten mogelijk.

Bestemd voor  Docenten die van en met elkaar efficiënt willen leren of  
 een intervisiegroep willen leren begeleiden
Datum en plaats De cursus is incompany en op afspraak
Tijd 3 bijeenkomsten van drie uur
Cursusprijs Offerte op aanvraag
Cursusleider Daniëlle Wols, opleidingsdocent en coach (d.wols@ond.vu.nl)
 

Van Docent naar Trainer - Daniëlle Wols
  
Als docent kun je in je baan geconfronteerd worden met taken waarin je de rol van trainer vervult: het bege-
leiden van andere docenten in hun ontwikkeling. Het is leuk om je expertise en je ervaring op die manier te 
kunnen benutten. Het voegt iets toe aan het al bekende terrein van het docentschap. Tegelijk is het lastig: 
hoe bereik je je doelgroep zonder belerend of corrigerend bezig te zijn? 
 
De vaardigheden van een trainer zijn op kleine maar essentiële punten anders dan de vaardigheden van een 
docent. Als trainer sta je voor een volwassen doelgroep. Dit vergt een scherp observatievermogen, een pas-
sende toon, andere werkvormen en veel ruimte voor de inbreng van eigen ervaringen. 
 
Door deel te nemen aan de cursus Van Docent naar Trainer doe je extra vaardigheden op voor het werken 
met collega’s en met docenten in (kern-)teams en het leveren van bijdrages aan studiedagen en informatieve 
bijeenkomsten met ouders. Tijdens de cursus heeft u gelegenheid om aan te geven wat u graag wilt leren 
– hier zal bij de invulling van de bijeenkomsten rekening mee worden gehouden.
 
Vaste aandachtspunten in deze cursus zijn: 
•  Als trainer organiseert u leerprocessen voor volwassenen: wellicht een andere doelgroep dan u gewend 

was. Hoe stelt u zich op naar volwassenen? Hoe spreekt u uw cursisten aan? 
•  Volwassenen hebben bij uitstek behoefte aan (keuze)ruimte tijdens een training – hoe kunt u hen die 

ruimte geven, zonder dat u uzelf ‘buiten spel zet’? 
• U maakt kennis met  verschillende werkvormen die goed inzetbaar zijn tijdens een training. 
•  U leert (beter) herkennen wat er op non-verbaal / betrekkingsniveau gebeurt in een groep. Hoe onderhoudt 

u het enthousiasme dat kan ontstaan bij cursisten? Hoe gaat u om met weerstand van een of meerdere 
personen in de groep?

Bestemd voor      Docenten die zich willen ontwikkelen tot trainer
Datum 12 & 26 maart en 9 april 2009
plaats en tijd    Amsterdam, 14.00 - 17.00 uur
Cursusprijs        € 390,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Cursusleiding  Daniëlle Wols, opleidingsdocent en coach (d.wols@ond.vu.nl)

 
Communicatie in de klas - Daniëlle Wols en Iris Pauw
Patronen van leraar en leerling onder de loep

Veruit de meeste communicatieprocessen in de klas zijn effectief. Daar staan we niet bij stil. De focus ligt 
vaak op die ene klas die niet lekker werkt, of die ene leerling die toch telkens de discussie aangaat. Achter 
deze ongrijpbare situaties herkent psycholoog en communicatiedeskundige paul Watzlawick een aantal 
patronen in de menselijke communicatie. Deze patronen doorzien, kan u helpen meer grip op lastige com-
municatieve situaties te ontwikkelen.
 
Met behulp van Watzlawicks theorie en hierop gebaseerde oefeningen analyseren we situaties uit uw eigen 
praktijk. De inzichten die u zich daarmee eigen maakt, veranderen niet in één keer uw communicatie. 
Gelukkig maar. Wel wordt de theorie van Watzlawick en onze werkwijze door leraren herkend als een direct 
bruikbaar hulpmiddel bij de aansturing van communicatie in de klas. 
 
De training Communicatie in de klas is uitermate geschikt om als team- of studiedag bij u op school te orga-
niseren.

Een trainingsdag op school waarbij theorie en spel elkaar afwisselen!

Bestemd voor Docenten voortgezet onderwijs die hun communicatievaardigheden willen uitbreiden
Datum en plaats De cursus is incompany en op afspraak
Cursusprijs Offerte op aanvraag
Cursusleiding   Daniëlle Wols, opleidingsdocent en coach (d.wols@ond.vu.nl), Iris pauw, opleidingsdocent 

en communicatiedeskundige

Met plezier voor de klas - Saskia Noordewier

Veel docenten beginnen met enthousiasme aan hun baan in het onderwijs, genieten van het overbrengen 
van hun vakkennis en van het bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Helaas raken sommigen dat 
enthousiasme na verloop van tijd kwijt. Door de vele veranderingen die op hen afkomen – een veranderende 
leerlingensamenstelling, extra taken, onderwijsinhoudelijke vernieuwingen, veranderende eisen van ouders 
et cetera - lijken ze te zijn vergeten waar ze het ook alweer voor doen.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten waarin door middel van oefeningen en reflectie o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod zullen komen:
• Keuzes maken
• persoonlijke kwaliteiten en krachtbronnen
• (Belemmerende) overtuigingen 
• Spanning & ontspanning.

Daarmee biedt de training Met plezier voor de klas u handvatten om weer met plezier, ontspanning en vol-
doening uw werk te doen. Om de liefde voor uw vak in concreet effectief handelen om te zetten. Ook leert u 
zelfsturend om te gaan met alle vragen die op u afkomen. Waar zegt u ‘ja’ tegen en waartegen ‘nee’, en hoe 
doet u dat? U leert herkennen wat u energie geeft en wat energie vreet. Daarnaast wordt u zich bewust van 
uw persoonlijke kwaliteiten en manieren waarop u deze meer in kunt zetten in uw dagelijkse praktijk, zodat 
u met minder energie meer bereikt. 

Bestemd voor  (Ervaren) docenten die met meer plezier, voldoening en ontspanning hun werk willen doen
Data  31 maart, 21 april & 19 mei 2009
plaats en tijd  Amsterdam, 14.00-17.00 uur
Cursusprijs   € 390,00 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Cursusleiding  Saskia Noordewier, docententrainer en coach (s.noordewier@ond.vu.nl) 

Individuele coaching kan het effect van de training vergroten en verdiepen en kan op aanvraag gepland 
worden. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk deze cursus incompany te laten uitvoeren. 
 

Werkondersteuning / coaching

Docenten, managers, secties en andere groepen binnen de school kunnen om meerdere redenen (tijdelijk) 
behoefte hebben om stil te staan bij hun functioneren. Het Onderwijscentrum VU biedt werkondersteuning 
aan. De coaches van het Onderwijscentrum beschikken naast uitstekende coachingsvaardigheden elk over 
specifieke vakkennis (onderwijskundig, bijzonder onderwijs, management, schoolbeleid, etc).  Zij kunnen 
met u aandacht schenken aan bijvoorbeeld loopbaanperspectieven, persoonlijke effectiviteit, het vergroten 
van het werkplezier, de kwaliteit van het werk of ondervonden problemen. Indien u als groep/team/sectie 
ondersteuning wenst kunnen wij teamcoaching bieden waarbij een specifieke ontwikkelingsvragen centraal 
zullen staan. 

prijsindicatie coaching individueel  € 950,00 (cyclus van 6 gesprekken)
prijs teamcoaching Offerte op aanvraag
Coaches en trainers Daniëlle Wols, Iris pauw, Willemien Tak, Sebastiaan Dönszelmann 

Het vormgeven van een eigen studiedag – bij u op school 
- Daniëlle Wols en Sebastiaan Dönszelmann

Binnen een school is er een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden bij de docenten aanwezig die (nog) 
niet wordt benut om wijzer te worden van elkaar. Vaak worden trainers en nascholing van buiten ingehuurd 
om studie(mid)dagen vorm te geven. Docenten zouden hierin een veel grotere rol kunnen spelen. Hoe je een 
studiemiddag/training opbouwt, vormgeeft en de juiste taal kan gebruiken om eigen collega’s aan te spreken 
staat in deze training centraal.

Na afloop van de cursus Het vormgeven van een eigen studiedag heeft u inzicht in de vraag hoe u een goede 
training/ studiemiddag neer kunt zetten voor en eventueel met andere collega’s. U weet de stof op een 
didactisch verantwoorde manier te brengen en heeft gevoel voor het stimuleren en enthousiasmeren van 
de deelnemers. U heeft inzicht in uw eigen stijl als trainer weet hoe u uw eigen kwaliteiten het beste kunt 
aanwenden om collega’s in de training tevreden te stellen.

In de training is ruimte voor de volgende onderwerpen:

• Houding van de trainer
• Voorbereiding van de bijeenkomsten
• Belang van communicatie
• Omgaan met kritische vragen en lastige collega’s 

• Do’s en Don’ts tijdens een training
• Leerstijlen 
• Evalueren.

Hierboven leest u een globale schets van de inhoud van de training. Hoe de cursus precies wordt ingericht 
is afhankelijk van de leerdoelen en ervaringen van de deelnemende cursisten. Het streven is de cursisten 
voldoende te equiperen opdat zij een studiedag direct zouden kunnen (vormgeven en) uitvoeren. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten.

Bestemd voor  Docenten die zelf in staat willen zijn een goede studiedag te organiseren
Datum en plaats De cursus is incompany en op afspraak
Tijd 4 bijeenkomsten inclusief de studiedag
Cursusprijs Offerte op aanvraag
Cursusleiders  Daniëlle Wols, opleidingsdocent en coach (d.wols@ond.vu.nl), Sebastiaan Dönszelmann, 

opleidingsdocent lerarenopleiding (s.donszelmann@ond.vu.nl)
 

Training voor mentoren in het voortgezet onderwijs  
- Sebastiaan Dönszelmann & Arnoud Wierstra

Met alle ontwikkelingen die de laatste jaren scholen en leerlingen bezighouden, heeft de mentor in het voort-
gezet onderwijs een enorm belangrijke rol. De mentor is een belangrijke schakel: tussen puber en school, 
tussen leerling en leerling, tussen ouders en kind, tussen het heden en de toekomst van een kind. Vanuit dat 
perspectief is het opvallend dat veel mentoren hun taken uitvoeren met weinig of geen specifieke opleiding. 

Het Onderwijscentrum biedt een intensieve training voor mentoren aan. Het belangrijkste doel van de trai-
ning is mentoren bewuster en met meer bagage hun werk te leren uitvoeren. 

Tijdens de vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Gesprekken voeren met leerlingen 
• Leren signaleren
• Groepsprocessen en groepsspellen
• Gesprekken voeren met ouders

• In gesprek met de klas
• Omgaan met weerstand
• De mentor en zijn plek in de zorgstructuur.

De trainers hebben beide op hun eigen manier veel ervaring met het mentoraat en leerlingbegeleiding in 
het algemeen. Arnoud Wierstra is ontwikkelingspsycholoog en werkt sinds 2001 voor Bureau Jeugdzorg als 
psycholoog op scholen in voortgezet onderwijs. Sebastiaan Dönszelmann is jaren mentor en afdelingsleider 
geweest op een scholengemeenschap in Amsterdam. Daarnaast is hij docent Frans en sinds 2005 trainer en 
docentenopleider op het Onderwijscentrum VU. 

Indrukken van mentoren die eerder aan deze training deelnamen:
• Enorm motiverende training. Ik weet weer heel goed waarom ik mijn vak en de leerlingen zo leuk vind.
•  De cursus zet de verschillende aspecten van het mentoraat goed op een rij. Ik ben nu een veel bewustere 

leerlingbegeleider dan ik me voor de cursus kon voorstellen.

Bestemd voor  Mentoren en leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs
Datum en plaats De training is incompany en op afspraak
Cursusprijs Een offerte wordt op aanvraag opgesteld
Cursusleiders Arnoud Wierstra & Sebastiaan Dönszelmann (s.donszelmann@ond.vu.nl) 

Coaching en personeelsbeleid



Studiedag Veiligheidscoördinator onderwijs - Gerrit Bouma

Een veiligheidscoördinator is een door de werkgever aangewezen en gefaciliteerde medewerker, verantwoor-
delijk voor veiligheidszaken in de school op het terrein van sociale veiligheid. 
   
De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt in eerste instantie bij de school, die moet zorgen 
voor een veilige omgeving voor leerlingen en personeel. Hoe de school dat doet, bepaalt ze zelf. Scholen 
moeten bovendien op grond van de Arbo-wet een schoolveiligheidsplan maken. In dit plan staan concrete en 
heldere afspraken over preventieve maatregelen, scholing van medewerkers, de schoolregels en protocollen. 
Ook geeft dit plan de sancties aan bij het overtreden hiervan. Belangrijk is dat veiligheid een eigen plaats 
krijgt in het schoolbeleid. 

Op veel scholen heerst onduidelijkheid over hoe te reageren op grensoverschrijdend gedrag; daardoor wordt 
er onvoldoende consequent gehandeld. Dit werkt willekeur in de hand. Tijdens de studiedag krijgt u veel 
praktische tips en nuttige handvatten aangereikt om hier aan te werken. 

Tot de basistaken van de veiligheidscoördinator behoren onder meer:
• Doelstellingen van veiligheid en leefbaarheid binnen de school formuleren.
• Beleidsplan voor veiligheid binnen de school schrijven en bewaken en/of coördineren.
• Coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van een schoolveiligheidsplan (plan van aanpak).
•  Signaleren en inventariseren van objectieve en subjectieve veiligheids- en onveiligheidbeleving binnen de school.
• Regelmatig overleggen met de (portefeuillehouder veiligheid binnen de) directie. 
• Verzamelen van actuele kennis van wat er op school speelt op het gebied van veiligheid en onveiligheid.
•  Er voor zorgen dat het veiligheidsbeleid van de school ‘gedragen’ wordt door zowel het onderwijsgevend 

en het onderwijsondersteunende personeel als de leerlingen. Bevorderen dat deze doelgroepen dit zien als 
hun eigen verantwoordelijkheid en hier naar handelen.

• Zorgdragen voor het registreren, analyseren en rapporteren van incidenten (www.vario-software.nl).

Op de studiedag Veiligheidscoördinator onderwijs komen o.a. deze onderwerpen aan de orde, met als doel 
het veiligheidsdenken een impuls te geven en bij te dragen aan het vorm en inhoud geven van het totale 
veiligheidsbeleid voor de eigen school, met als spin in het web de  veiligheidscoördinator. Verder wordt 
ingegaan op de volgende onderwerpen: 

• profiel van een sociaal veilige school 
• Veiligheidsconvenanten 
• Wet- en regelgeving (stappenplan)
• Het belang van incidentenregistratie
• Aangiftebeleid van de school
•  Stappenplan bij incidenten op school (o.a. aan de 

hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek)

• Wapens en drugs op school 
• pesten/bedreigen via internet of GSM
• Schoolcultuur
•  Rol van externe partners als de schoolagent en de 

gemeenteambtenaar Integrale Veiligheidszorg
• preventiebeleid, incidentenbeleid, nazorgbeleid.

Er worden veel praktische tips en voorbeelden gegeven, ook voor het schrijven van het beleidsplan en het 
schoolveiligheidsplan. Ook krijgt u een praktische syllabus uitgereikt waarin o.a. stappenplannen, formats, 
registratieformulieren, nuttige informatie en analyse-instrumenten zijn opgenomen. 
De cursusleider is Gerrit Bouma, voormalig inspecteur/teamchef van politie en oud schoolagent, thans coör-
dinator handhaving en toezicht in de gemeente Sneek.

Het is ook mogelijk om bij u op school te komen (incompany) om de veiligheidsproblematiek te bespreken. 

Bestemd voor   personeelsleden van scholen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en 
het beroepsonderwijs die het veiligheidsbeleid van de school (gaan) behartigen dan wel 
veiligheidscoördinator zijn of gaan worden.

Datum en plaats 23 april 2009, Amsterdam
Tijd 10.15 - 15.00 uur
Cursusprijs € 290,- inclusief de syllabus, koffie/thee en lunch 
Cursusleiding Gerrit Bouma, 06 13324106, e-mail: g.bouma10@chello.nl

Certificaat veiligheidscoördinator 
U ontvangt een certificaat van de Vrije Universiteit als bewijs van deelname aan de studiedag Veiligheidscoör-
dinator voortgezet onderwijs.

Reacties cursisten:
Goede discussies, afwisselend, eerste aanzet voor mij m.b.t. schoolveiligheidsplan, strak programma, goed 
inzicht in de mogelijkheden die er zijn, prima syllabus en extra materiaal, goede werkvormen, veel prakti-
sche handvatten om zaken op te starten, uitwisseling van ervaringen en gebruik maken van elkaars know 
how is goed, actueel, gebracht door cursusleider uit de praktijk.
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Onderwijscentrum VU Inschrijfformulier 
(Voor meervoudig gebruik te kopiëren, denkt u aan de achterkant! Max. 1 aanmelding per formulier)

NASCHOLINGSCURSUSSEN 2 0 0 9

naam en voorletters ................................................................................................................  man/vrouw

roepnaam ....................................................................................................................................................

1e voornaam voluit ........................................................................................... (nodig voor het certificaat)

evt. meisjesnaam ............................................................................................   (nodig voor het certificaat) 

postcode en plaats ......................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................

telefoonnummer  ............................................................  e-mail ................................................................

vakdocent* / functie ....................................................................................................................................
*a.u.b. aangeven voor welk(e) vak(ken)

informatie over de school / instelling waar u werkt

school .....................................................................................................................................

(post) adres .............................................................................................................................

postcode en plaats ..................................................................................................................

telefoonnummer ......................................................................................................................

(verdere) informatie nodig voor het cursuscertificaat

geboortedatum ....................................................  geboorteplaats .........................................

schrijft zich in voor de volgende cursus (max. 1 cursus per inschrijfformulier):

cursusnaam .............................................................................................................................

cursusplaats .......................................................  cursusdatum ..............................................

handtekening .....................................................   datum  .......................................................

N.B. vult u s.v.p. ook de achterzijde van dit formulier in!!
Een snelle behandeling van uw inschrijving wordt bevorderd, wanneer inschrijfformulier en 
machtiging beide duidelijk en volledig zijn ingevuld. Inschrijvingen per e-mail en fax kunnen 
niet in behandeling worden genomen.
Circa drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging van deelname! 

Dit formulier met machtiging s.v.p. sturen naar:
Onderwijscentrum VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 598 9240     Fax 020 598 9249     e-mail  m.vanderberg@ond.vu.nl

Onderwijscentrum VU Inschrijfformulier 
(Voor meervoudig gebruik te kopiëren, denkt u aan de achterkant! Max. 1 aanmelding per formulier)

NASCHOLINGSCURSUSSEN 2 0 0 9

naam en voorletters ................................................................................................................  man/vrouw

roepnaam ....................................................................................................................................................

1e voornaam voluit ........................................................................................... (nodig voor het certificaat)

evt. meisjesnaam ............................................................................................   (nodig voor het certificaat) 

postcode en plaats ......................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................

telefoonnummer  ............................................................  e-mail ................................................................

vakdocent* / functie ....................................................................................................................................
*a.u.b. aangeven voor welk(e) vak(ken)

informatie over de school / instelling waar u werkt

school .....................................................................................................................................

(post) adres .............................................................................................................................

postcode en plaats ..................................................................................................................

telefoonnummer ......................................................................................................................

(verdere) informatie nodig voor het cursuscertificaat

geboortedatum ....................................................  geboorteplaats .........................................

schrijft zich in voor de volgende cursus (max. 1 cursus per inschrijfformulier):

cursusnaam .............................................................................................................................

cursusplaats .......................................................  cursusdatum ..............................................

handtekening .....................................................   datum  .......................................................

N.B. vult u s.v.p. ook de achterzijde van dit formulier in!!
Een snelle behandeling van uw inschrijving wordt bevorderd, wanneer inschrijfformulier en 
machtiging beide duidelijk en volledig zijn ingevuld. Inschrijvingen per e-mail en fax kunnen 
niet in behandeling worden genomen.
Circa drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging van deelname! 

Dit formulier met machtiging s.v.p. sturen naar:
Onderwijscentrum VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 598 9240     Fax 020 598 9249     e-mail  m.vanderberg@ond.vu.nl

De veilige school
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Wiskunde en dyscalculie - Sui Lin Goei en Willem Hoekstra

In de cursus Reken/wiskundeleerproblemen en dyscalculie komen aan de orde:
• Wat zijn reken/wiskundeleerproblemen?
• De diagnose dyscalculie
• Begeleiding van reken/wiskundeleerproblemen in de klas, op klas+niveau en buiten de klas
• Casuïstiek
• Uitwerking begeleiding
• Facilitering, opzet en ontwikkeling van een dyscalculieprotocol.

Bestemd voor  Docenten voortgezet onderwijs, mentoren, schoolleiders, zorgcoördinatoren e.a.
Datum  28 mei 2009
Tijd en plaats  10.00 – 16.00 uur, Amsterdam
Cursusprijs € 295,00 incl. materiaal en koffie/thee/lunch 
Cursusleiders   Sui Lin Goei, orthopedagoge/onderwijskundige (s.goei@ond.vu.nl) en Willem Hoekstra, 

vakdidacticus wiskunde

Omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas - Berber Klein
Incompany trainingen/studiedagen bij u op school

Gemiddeld een op de zes leerlingen vertoont in de schoolse periode op enig moment (aanzienlijke) leer- 
en/of gedragsproblemen. Veel van deze leerlingen worden gediagnostiseerd met classificaties zoals dyslexie, 
ADHD, faalangst, dyscalculie of Asperger. Voor docenten is dit een gemengd genoegen. Zij kennen nu 
weliswaar de naam van de leer- of gedragsproblematiek van de leerling, maar dit biedt weinig houvast voor 
het handelen en begeleiden van deze specifieke problematiek in de klas. De vraag naar ondersteuning en 
scholing op deze terreinen neemt toe. Om hieraan tegemoet te komen kan het Onderwijscentrum VU studie-
dagen/trainingen bij u op school verzorgen.

Deze studiedagen bieden docenten in het voortgezet onderwijs een eerste orthodidactische bagage door:
1.  Inzicht te geven in de herkenning en signalering van leer- en gedragsproblemen in de klas
2.  Te verkennen wat er allemaal bij dat probleemgedrag kan meespelen in relatie tot kind- en omgevingsken-

merken
3.  Richtlijnen te geven voor een aanpak en begeleiding van leer- en gedragsproblemen in de klas.

Docenten wordt gevraagd om de eigen casuïstiek in te brengen.

Doelen: 
1.  Inzicht in typen leer- en gedragsproblemen verwerven.
2.  Kunnen kijken naar leerlingen in de adolescentie, teneinde leer- en/of gedragsproblemen te herkennen, 

signaleren en onderkennen.
3.  Kennis van typen begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen verwerven.
4.  Beperkt kunnen begeleiden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen op klas en klas+niveau.
5. Kennis van en inzichten in typen leerlingenzorg passend bij de eigen school verwerven.

De studiedagen worden in overleg en naar behoefte ingevuld rond thema’s als:

Ñ Taalleerproblemen en dyslexie
Ñ Reken/wiskundeleerproblemen en dyscalculie
Ñ Studieproblemen en leren leren
Ñ Hoogbegaafdheid
Ñ Faalangst
Ñ ADHD en ASS

Bestemd voor  Docenten voortgezet onderwijs, mentoren, schoolleiders, zorgcoördinatoren e.a. 
Data In overleg
Cursusprijs Offerte op aanvraag
Informatie  Berber Klein, orthopedagoge (b.klein@ond.vu.nl)

Remedial Teacher (VO) en Remediaal Specialist 
Master Special Educational Needs 

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg biedt in de cursusplaats Amsterdam diverse leerroutes 
aan binnen de Master Special Educational Needs. Voor de tweejarige leerroute Remedial Teacher VO (deeltijd) 
en de eenjarige leerroute Remediaal Specialist (deeltijd) doet zij dat reeds vele jaren in nauwe samenwerking 
met het Onderwijscentrum VU.
Ook in september 2009 gaan deze opleidingen weer van start.
Meer informatie: www.fontys.nl/oso of www.onderwijscentrum.vu.nl (> voortgezet onderwijs > speciale 
onderwijszorg). 
U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen aan: Willemien Tak, w.tak@ond.vu.nl

Opleidingen Reken- en wiskundespecialist/dyscalculie en Taalspecialist/dyslexie
Masteropleiding Special Educational Needs 
 
Onze specialisten op het gebied van speciale onderwijszorg werken samen met de collega’s van Windesheim 
Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO).
Vanaf september 2008 worden in Amsterdam door Windesheim de tweejarige masteropleidingen Reken- en 
wiskunde specialist/dyscalculie en Taalspecialist/dyslexie uitgevoerd. Het gaat om leerroutes van de Master-
opleiding Special Educational Needs (SEN). De opleiding is praktijkgericht en kent tegelijkertijd een stevige 
theoretische onderbouwing. Ook in september 2009 gaan deze opleidingen weer van start..
Voor meer informatie over deze opleidingen verwijzen we u graag naar onze website www.onderwijscentrum.
vu.nl (> voortgezet onderwijs > speciale onderwijszorg) en de website www.oso-windesheim.nl. 
U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen aan: Berber Klein, b.klein@ond.vu.nl
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Leerlingenzorg

E E N M A L I G E  M A C H T I G I N G

Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan het Onderwijscentrum VU om het
verschuldigde bedrag af te schrijven, voor deelname door

dhr/mw ............................................................................................................................................................

aan de cursus ...................................................................................................................................................

Het verschuldigde bedrag van € ..................... kan worden afgeschreven van rekening :

rekeningnummer: ..............................................................................................................................................

op naam van* : .................................................................................................................................................
* Hier de gegevens invullen waarmee de rekeninghouder bij de bank/giro bekend is.

plaats: ..............................................................................................................................................................

handtekening rekeninghouder  ..........................................................  datum   ................................................

Het is niet mogelijk om met één machtiging voor meer personen te betalen; er dient per deelnemer 
een machtiging ingevuld te worden. Machtigingen zijn alleen geldig met een originele handtekening  
(faxen of gekopieerde handtekeningen worden door de bank niet geaccepteerd). 

FACTUUR

Kruis hier aan

  Ja, ik wil dat u een factuur stuurt aan de school in plaats van een eenmalige machtiging te verstrekken. 

 Hiervoor wordt € 12,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Inlichtingen over betalingen: 020 – 598 9212

ANNULERING / VERHINDERING

Annulering van cursussen dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening 

gebracht:

•  tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang    ....................................................................  € 12,- administratiekosten

•  tussen 21 en 7 dagen voor aanvang ........................................................................  50% van de cursuskosten

•  binnen 7 dagen voor aanvang / bij het niet verschijnen van de cursist .................  100% van de cursuskosten 

Bij verhindering van de cursist kan een collega / vervanger aan de cursus deelnemen.

E E N M A L I G E  M A C H T I G I N G
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 Hiervoor wordt € 12,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
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•  binnen 7 dagen voor aanvang / bij het niet verschijnen van de cursist .................  100% van de cursuskosten 
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