
 

 
 
Full speed aan de slag! 
Trainingstraject activerende werkvormen  
 
Soms geef je een les waarvan je vindt dat je te veel zelf aan het woord bent en dat de 
studenten maar passief zijn. Het lukt je alleen maar niet om dit te doorbreken. Mogelijk 
door gebrek aan tijd en energie, maar misschien ook omdat je twijfelt over je eigen 
creativiteit. Je hebt wel eens een werkvormenboek open geslagen maar toen duizelde je 
het van alle werkvormen. Herkenbaar? 
 
Hoe zou het dan zijn wanneer je een keer rustig de tijd hebt om je les aan te passen? 
Waarbij je tegelijkertijd leert hoe je werkvormen in kunt zetten die studenten activeren? 
Stel je weet ook hoe je zo´n werkvorm effectief instrueert zodat je studenten het meeste 
leren en je les het resultaat oplevert dat je voor ogen ziet, dat zou toch heerlijk zijn?   
Wanneer dit aantrekkelijk klinkt, meld je dan aan voor het krachtige trainingstraject ‘Full 
speed aan de slag!’. 
 
In dit trainingstraject leer je: 
 

 Hoe je werkvormen kiest vanuit de leerdoelen van jouw cursus of les 
 Hoe je werkvormen effectief instrueert  
 Hoe je werkvormen doelgericht nabespreekt 

 
Resultaat 
Eerdere deelnemers beoordeelden dit traject met een gemiddelde van 8,3 en noemden de 
volgende resultaten: 
 
‘Door activerende werkvormen te gebruiken houd ik de energie hoog en verbeter ik het 
leerrendement’ (Guido Stalman, Hogeschool Utrecht) 
 ‘Erg leuk om de duidelijke principes en werkvormen direct uit te voeren’ (Carry 
Lindenberg-Meijerman, Hogeschool Windesheim) 
 
Hoe is het traject opgezet? 
 
De training bestaat uit: 

 Online leren door middel van webinars waarin je de benodigde kennis in je eigen 
tijd kunt bekijken 

 Gerichte werkplekopdrachten waarmee je het geleerde direct op je eigen cursus 
kunt toepassen 

 Twee gezamenlijke bijeenkomsten van een dagdeel waarbij je met andere 
docenten kennis, inzichten en vaardigheden op doet 

 Een intervisiebijeenkomst, waarbij je concrete praktijksituaties bespreekt 
 Collegiale consultatie, waarbij je elkaar in de les bezoekt 
 Handzame checklisten, waarin het geleerde in één overzicht is samengevat 



 

 
 

 
 Een slotbijeenkomst waarin je de leeropbrengsten met elkaar deelt en 

vermenigvuldigt en je ook een introduce, als je manager, mee naartoe kunt nemen. 
 
Programmaweek Activiteit Datum 
Week 1 Webinar Week 4 
Week 2 Bijeenkomst 1: 

Werkvormen kiezen 
Dinsdagmiddag 6 februari 

Week 3 Werkplekopdracht Week 6 
Week 4 Intervisie en webinar Week 7 
Week 5 Bijeenkomst 2: 

Werkvormen instrueren en 
nabespreken 

Dinsdagmiddag 6 maart 

Week 6 Werkplekopdracht Week 10 
Week 7 Collegiale consultatie Week 11 
Week 8 Slotbijeenkomst Dinsdagmiddag 20 maart 

 
 
Praktische zaken 
 
Groepsgrootte: min. 5 – max. 12 deelnemers 
Duur bijeenkomsten: 13.30-17.00 uur. Duur intervisie: 2 uur. 
Studiebelasting: 28 uur 
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein in Utrecht. 
Prijs: € 750,-, vrijgesteld van btw. Het bedrag is inclusief trainingsmateriaal, webinars, 
checklisten, begeleiding, thee en koffie. 
Trainer: Alard Joosten 
 
Wil je meedoen? Schrijf je voor dinsdag 15 januari in via deze link. Wij verheugen ons erop 
met je te gaan samenwerken.  

N.B. 
Bij minder dan 5 deelnemers kan de cursus desgewenst worden omgezet naar een 
individueel traject, waarbij de bijeenkomsten worden vervangen door persoonlijke 
begeleiding van maximaal 5 uur.  
 
Twee weken voor aanvang van het traject wordt per email definitief uitsluitsel gegeven 
over de doorgang van het trainingstraject.  
 
Bij schriftelijke aanmelding reserveren wij een plaats voor je. Mocht je onverhoopt willen 
afzeggen, dan kan dit kosteloos tot uiterlijk 1 maand voor deelname.  
 
 


