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Het vergroten van de kwaliteit van onderwijs

Als psycholoog en onderwijswetenschapper probeer ik
de lerende mens te begrijpen en te helpen ontwikkelen.
Een ambitie die uitstekend past bij het werk dat we doen
bij Onderwijsadvies & Training: het begeleiden van docenten
en schoolleiders om de kwaliteit van onderwijs te vergroten.
In het afgelopen jaar heb ik veel vragen voorbij zien komen
van middelbare scholen. Bijvoorbeeld hoe je als docent op
een goede manier feedback geeft, hoe je de zelfregulatie en
autonomie van leerlingen vergroot, of hoe je ze onderzoeksvaardigheden aanleert. Maar ook hoe je intervisie kunt inzetten
als manier om je als docent verder te professionaliseren.
Het is mooi om te zien dat scholen ambitieus zijn, hun
onderwijskwaliteit willen verbeteren en een volgende stap
willen maken in hun ontwikkeling. Samen met een team van
40 onderwijsadviseurs helpen wij daar graag bij. Als docent
of schoolleider kun je bij ons terecht voor trainingen en
maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken.
We kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan.
Namens Onderwijsadvies & Training,
Frans Prins
Wetenschappelijk directeur
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Leerlingen leren onderzoek doen
Het vwo bereidt leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs. Naast vakinhoudelijke kennis moeten
leerlingen ook academische vaardigheden ontwikkelen. Het gaat dan vooral om het ‘leren onderzoeken’.
De uitdaging is om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding te koppelen
aan vakinhoudelijke verdieping. Daarom is het van belang dat vwo-docenten hun leerlingen kunnen ondersteunen bij academische vaardigheden. Denk aan het ontwikkelen van opdrachten, het begeleiden bij de
uitvoering, het profielwerkstuk en beoordeling.

Onderzoeksdidactiek: leerlingen
leren onderzoeken in het vwo
Onderzoek doen helpt om de wereld te begrijpen. Als docent
help je je leerlingen om zich te ontwikkelen tot aankomende
wetenschappers. In deze cursus van zes dagdelen leer je om
leerlingen binnen je eigen vak zelf onderzoek te laten opzetten en uitvoeren, en hoe je in begeleiding en beoordeling van
leerlingen stapsgewijs toewerkt naar de eisen in de examenprogramma’s ten aanzien van onderzoeksvaardigheden. Er is
aandacht voor zowel het vakspecifieke als het vakoverstijgende
karakter van onderzoek doen.
Doelgroep: vwo-docenten
Data: dit betreft maatwerk

Leerlingen leren natuurwetenschappelijk
onderzoek te doen (i.s.m. GLOBE Nederland)
In dit scholingstraject leer je om vwo-leerlingen al vanaf de
brugklas kleine en grotere levensechte onderzoekstaken te
laten uitvoeren bij de natuurwetenschappelijke vakken. Zo
wordt stapsgewijs toegewerkt naar de eisen in de examenprogramma’s ten aanzien van onderzoeksvaardigheden. In
dit traject wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE
programma gebruikt, als voorbeeld van hoe je leerlingen
enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek
en ze kunt leren om op kritische wijze de natuurwetenschappelijke onderzoekscyclus te doorlopen.
Doelgroep: vwo-docenten natuurwetenschappen
Data: dit betreft maatwerk
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Leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk
onderwijs: academische vaardigheden
Je wilt je leerlingen goed voorbereiden op een universitaire
studie. Welke academische vaardigheden (of ‘21st century skills’
verwacht de universiteit? En hoe kun je vwo-leerlingen hierop
voorbereiden? We gaan in op het bevorderen van een kritische
houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid. Je leert de verschillende academische vaardigheden in te passen in het eigen
vak, met de bijbehorende didactiek (feedback en werkvormen).
Een goede basis die je in staat stelt om te differentiëren.
Doelgroep: docenten bovenbouw vwo
Data: dit betreft maatwerk

Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken
Het begeleiden van leerlingen bij hun profielwerkstuk is een
leuke maar soms ook lastige uitdaging. Misschien heb je als
docent vragen als: Hoe daag ik mijn leerlingen uit het onderzoeksproces zoveel mogelijk in eigen hand te nemen? Hoe geef
ik effectief feedback? Hoe kan ik de beperkte begeleidingstijd
het beste benutten en hoe zorg ik voor een ‘eerlijke’ beoordeling die leerlingen houvast geeft in hun leerproces? In deze
cursus van vier dagdelen ontdek je de antwoorden op deze
vragen, en hoe je dit kunt toepassen. Uiteraard is er ook ruimte
voor de eigen leervragen.
Doelgroep: docenten havo / vwo
Data: dit betreft maatwerk

Kritisch denken op internet
Door de toename van ‘fake news’ is het noodzakelijk dat
leerlingen weten hoe ze betrouwbare informatie over complexe onderwerpen kunnen vinden op internet. Met andere
woorden: leerlingen moeten informatievaardig zijn en kritisch
kunnen denken. Uit talloze onderzoeken blijkt echter dat
leerlingen moeite hebben met het op waarde schatten van
online informatie. Ondersteuning bij het aanleren van goede
zoekvaardigheden is daarom belangrijk. In dit maatwerktraject
worden theoretische inzichten gekoppeld aan de eigen onderwijspraktijk, wat leidt tot concrete opdrachten die in het eigen
onderwijs kunnen worden ingezet.
Doelgroep: docenten bovenbouw havo / vwo
Data: dit betreft maatwerk

Contactpersoon: Joris Veenhoven
j.veenhoven@uu.nl · 06-45234499
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo

7 • Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs • Schooljaar 2019-2020

8 • Universiteit Utrecht • Onderwijsadvies & Training

Datageïnformeerd werken en formatief evalueren
Door goed gebruik te maken van de aanwezige data op school, kun je de kwaliteit van je onderwijs verbeteren
en het leerproces van leerlingen beter ondersteunen. Als je onderzoek uitvoert met data van je eigen school,
kun je toetsen of bepaalde aannames kloppen. Zo ontstaat een cultuur waarin beslissingen minder op basis van
ervaringen of onderbuikgevoelens worden genomen, en meer op basis van beschikbare gegevens. Bij sommige
vermoedens, bijvoorbeeld over de motivatie van leerlingen, is het nodig om nieuwe data te verzamelen. Voor
formatief evalueren geldt hetzelfde, maar dan op kleinere schaal. Daar staat het leerproces van de leerling
centraal. Hiervoor maak je gebruik van gegevens of observaties tijdens het proces, wat je in staat stelt om
gericht feedback te geven en de leerlingen ervan bewust te maken waar zij nog aan kunnen werken.

Formatief evalueren / datageïnformeerd
werken met je vaksectie
In je vaksectie besteed je aandacht aan werkvormen, (vak)
didactiek, toetsen (PTA’s) en examenresultaten. Veel docenten hebben de wens om meer formatief te werken, zodat
leerlingen op een eerder moment in beeld hebben wat al
goed gaat en welke stappen zij nog moeten zetten. In een
maatwerktraject gaan we samen met de vaksectie na hoe het
huidige systeem van toetsen en feedback geven eruitziet, en
welke mogelijkheden er zijn voor formatief evalueren, passend
bij de fase waarin de school zich bevindt. Waar mogelijk, testen
we het op kleine schaal uit. Ook kunnen we onderzoeken hoe
de doorlopende leerlijn binnen je vak door de jaren heen te
versterken is. Dit kan bijvoorbeeld door te bekijken in hoeverre
een voldoende op een eindrapport een indicatie is voor succes
in een later leerjaar, of hoe vakadviezen uitpakken die voor de
bovenbouw worden gegeven.
Doelgroep: Leden van vaksecties of vakoverstijgende secties
(bijvoorbeeld clusters bèta, vreemde talen, maatschappijvakken) · Data: dit betreft maatwerk

Data in de school
Een school verzamelt veel data over leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan toetsresultaten door de jaren heen. Deze gegevens
kun je gebruiken om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren, of om onderwijs af te stemmen op specifieke leerlingen.
In deze cursus ga je aan de slag met data van de leerlingen in
je eigen klas en op een hoger niveau (zoals doorstroom na de
brugklas of van onder- naar bovenbouw). Je leert praktijkvragen
om te zetten naar een onderzoeksvraag, en basistechnieken
voor dataverzameling en -analyse die nodig zijn om datageïnformeerd te kunnen werken en ook meer formatief te werk

te kunnen gaan. Dit kan leiden tot vervolgstappen op het vlak
van toetsing, curriculum, didactiek of determinatie. Er is ook
aandacht voor de cultuur en organisatie op school
en je eigen rol hierin.
Doelgroep: Docenten, school- / teamleiders, data-experts en
datacoaches · Data: 19 september, 10 oktober, 31 oktober,
21 november, 12 december, 16 januari. Bij voldoende aanmeldingen van 1 scholengroep of bestuur kan de cursus ook op
maat en op locatie gegeven worden · Kosten: € 990,-

Projectteam datageïnformeerd werken in de school
Hoe komt het dat ons onderbouwrendement tegenvalt?
Stromen leerlingen naar verwachting door? Waarom vallen
de eindexamenresultaten op de havo tegen? Vaak zijn binnen
de eigen school voldoende data beschikbaar om antwoord te
geven op dit soort vragen. In deze cursus doorlopen we samen
met een team van directieleden en docenten een datageïnformeerde cyclus: vraagformulering – dataverzameling – analyse
– interpretatie – interventie – evaluatie. Dit geeft de school
(gericht) inzicht in de beschikbare gegevens en geeft input voor
interventies die het onderwijs(beleid) op school verbeteren.
Doelgroep: Projectteam van minimaal 1 schoolleider,
minimaal twee docenten, en een databeheerder
of data-expert · Data: dit betreft maatwerk
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Contactpersoon: Claudy Oomen
c.c.e.oomen@uu.nl · 06-18474377
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo

Teamleren
Teamleren is het leren van en met collega’s, en heeft vele voordelen. Het is gezellig, en doordat je samen
afspreekt kom je ook echt toe aan professionalisering. Teamleren vindt vaak plaats in school en ligt inhoudelijk
dicht bij de lespraktijk. Startende docenten profiteren van de ervaring van collega’s, meer ervaren leraren
profiteren van de nieuwe kennis en het enthousiasme van starters. Samen bouwt een team verder aan
professionele vaardigheden en kennis. We bieden verschillende trainingen aan die helpen om teamleren
in school vorm te geven.

LESSON STUDY
Over Lesson Study
Lesson Study is een vorm van praktijkonderzoek met
een team van collega’s rond één les. Het uitgangspunt
van het onderzoek is een vraag uit de eigen lespraktijk,
waarbij het leren van de leerling centraal staat. Het
gaat niet om wetenschappelijk onderzoek, maar om
systematisch en kritisch kijken naar de eigen lespraktijk. Lesson Study bestaat uit verschillende fasen die
een goed beeld geven van de methodiek:
Fase 1
Gezamenlijk kiezen van een onderzoeksonderwerp
en formuleren van een praktijkvraag en leerdoel(en)
Fase 2
Ontwerpen van de onderzoeksles (hoe ziet de les eruit)
en de studie (hoe gaan we het onderzoek doen)
Fase 3
Uitvoeren van de les, inclusief gegevens verzamelen
(bijv. observeren, interviewen) en analyseren
Fase 4
Reflecteren, reviseren en eventueel opnieuw
uitvoeren, observeren en evalueren
Fase 5
Documenteren van de Lesson Study en delen
van de kennis
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Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren
en begeleiden: train-de-trainer programma
Je wilt Lesson Study op je school opzetten en begeleiden, maar
hoe doe je dat? Met deze training maak je je dat eigen. Parallel
aan deze training organiseer je zelf een Lesson Study, waardoor je het geleerde meteen in praktijk brengt. We doorlopen
en oefenen alle stappen aan de hand van een heldere handleiding. Zowel inhoudelijke aspecten als gespreksvaardigheden
en coachingstechnieken komen aan bod. En natuurlijk is er
ruimte voor casuïstiek uit de praktijk.
Doelgroep: schoolopleiders, schoolleiders
Data: dit betreft maatwerk
Kosten: € 750,-

Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren
van Lesson Study op school
Wil je op je eigen school een Lesson Study doen, maar heb
je niet de juiste kennis en ervaring om dit te organiseren? Wij
ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een Lesson
Study. Indien gewenst leveren wij een procesbegeleider en
vakdidactisch deskundige. Hierbij is het streven de school in
staat te stellen om in de toekomst duurzaam en zelfstandig
Lesson Study uit te voeren.
Doelgroep: schoolopleiders, schoolleiders
Data: dit betreft maatwerk

COACHEN VAN COLLEGA’S

Intervisie met collega’s
Intervisie wordt steeds vaker ingezet als manier om verder te
professionaliseren: docenten leggen elkaar casuïstiek voor die
in kleine groepen vanuit een gelijkwaardige positie wordt besproken. Een veilige leeromgeving en heldere technieken zijn
voorwaarden om intervisie te laten slagen. In dit incompanytraject werken we met drie intervisie-vormen: vragenderwijs,
met behulp van tekenen, en met behulp van opstelling met
figuren en allerlei materiaal. Ook krijg je de mogelijkheid om
zelf te oefenen met de rol van intervisiebegeleider.

Beeldcoaching
Wij begeleiden docententeams ook met beeldcoaching.
Hierbij wordt gewerkt met groepsintervisies waarin
gezamenlijk van elkaars beelden wordt geleerd. Zie
pagina 15.

Doelgroep: startende en ervaren docenten
Data: dit betreft maatwerk

Leren begeleiden van leraren-in-opleiding
Leraar worden leer je voor een groot deel in de praktijk. Deskundige begeleiding is hierbij belangrijk. In deze cursus leer
je hoe je docenten-in-opleiding zo goed mogelijk begeleidt bij
hun ontwikkeling als docent. Zowel de theorie als de praktijk
van het begeleiden komen aan bod. Je oefent begeleidingsvaardigheden, wisselt uit met begeleiders van andere scholen,
oefent met beoordelingsinstrumenten en je scherpt je visie op
begeleiden aan.
Doelgroep: begeleiders van (aanstaande) docenten
Data en kosten: zie www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo

Professionaliseringstraject voor
docentcoaches op school
In dit traject word je opgeleid tot docentcoach. Het coachen
van beginnende collega’s kan zorgen voor een plezierige start
van hun loopbaan, minder uitval en meer effectiviteit van het
lesgeven. De basis van de training wordt gevormd door de
verschillende rollen van een docent, de achterliggende
theorieën (o.a. over motivatie en leerprocessen), en wat dat
betekent voor concreet gedrag dat je kunt oberveren en bespreken. In de training wordt geoefend met gespreksvaardigheden en het geven van feedback, en er is ruimte voor eigen
casuïstiek en intervisie.
Doelgroep: ervaren docenten, beginnende coaches
Data: dit betreft maatwerk
Kosten: € 1475,-
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Contactpersoon: Karin Smit
k.smit@uu.nl · 06-12798916
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo
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CLIL (Tweetalig onderwijs)
This range of basic and more advanced CLIL* courses and workshops provides you with practical skills and
background knowledge for tvwo, thavo and / or tvmbo. The concept of CLIL is that learners learn a subject and a
second language simultaneously: using language to learn, whilst learning to use language. The experience learns
that benefits of CLIL can be seen in terms of language competence, increased motivation, cultural awareness,
and preparation for further study and professional life. You can contact us to take part in one of our courses or
for more information on incompany trainings at your preferred location.
* Content and Language Integrated Learning

CLIL for Starters
Are you new or relatively new to CLIL and do you want to learn
about / improve your CLIL teaching methodology? Then this
range of workshops would be very suitable. This is a practical
course in content and language integrated learning, which
includes the following topics: What is CLIL, Active learning,
Encouraging speaking, Vocabulary, Encouraging writing,
Understanding input, Feedback in CLIL and European and
International Orientation. The emphasis is on experiencing a
variety of CLIL focused activities and creating your own ideas
and materials for lessons.

CLIL Coaching
Are you a CLIL coach or teacher playing a supporting role
within the TTO department? This practical two-day course will
help you enhance your role as a CLIL coach by expanding your
coaching skills and sharing experiences with other CLIL
coaches, designing a personalized practical action plan to
further strengthen the implementation of CLIL at your school.

Target group: Starting teachers in TTO or bilingual education
Dates: Please check www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo
Costs: € 890,-

CLIL Quick Scan
A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation. A typical
CLIL quick scan takes two to four days, including the observation
of lessons and interviews with staff and pupils. It results in a
detailed report providing advice and a practical action plan for
improving the implementation of CLIL at your school. It offers an
ideal opportunity to take CLIL within your school to the next level
or to prepare your school for an inspection visit.

Incompany trainings
Are you interested in taking (parts of) the ‘CLIL for Starters’
course or in refreshing or expanding specific CLIL topics within
your own TTO department? Then the course ‘CLIL for Starters’
can be taken as a complete course with the possibility of
including the ‘Quick Scan’. We can also put together a series of
individual workshops that address specific topics of interests to
your school. Any of the topics described in the ‘CLIL for
Starters’ course can be selected for a personalized course at
your preferred location.

Target group: CLIL coaches, TTO coordinators
Dates: 20 March and 21 April 2020
Costs: € 425,-

Target group: TTO coordinators or those
in managerial positions
Dates: personalized for each school

Target group: starting or experienced CLIL teachers
Dates: personalized for each school
Contactpersoon: Ada Kool
a.kool@uu.nl · 06-45630081
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo
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Pedagogisch-didactisch handelen
Lesgeven vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen.
Dat vraagt om een goed contact met leerlingen, en om goed didactisch handelen van de docent. Een breed
repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden zorgt ervoor dat je als docent al die verschillende
individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. We geven verschillende cursussen en trainingen op
dat gebied, bieden evaluatietools en geven feedback op basis van video-opnames.

Begeleiding in de klas voor docenten
We bieden verschillende mogelijkheden voor begeleiding in
de klas zoals individuele coaching, supervisie, vakdidactische
coaching en beeldcoaching. Na een intake waarin we de vraag
verkennen en aanscherpen, maken we een toegesneden traject. Een combinatie van coachingsvormen is hierbij mogelijk.
Onderwerpen die in aanmerking komen zijn gespreksvaardigheden, vraagtechniek, samenwerkend leren, differentiatie,
contact houden met de leerlingen en (vak)didactische
vraagstukken. De instrumenten VIL en PDH kunnen bij de begeleiding worden ingezet. Bekijk het kader op pagina 15 voor
toelichting van deze instrumenten.

Differentiëren
Differentiëren is belangrijk als je goed wilt aansluiten op de
beginsituatie, interesses en het leerprofiel van leerlingen. Het
beïnvloedt de motivatie van leerlingen positief. In een individueel traject helpen wij ontdekken waarin je kunt differentiëren.
Je kunt daarbij kiezen of je wilt inzoomen op leerlingen die
meer aandacht nodig hebben, of op wat je kunt doen met
leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Je krijgt individuele
feedback en inzicht in voorbeeldmateriaal. Ook maak je
(opdracht)materiaal om in de eigen klas in te zetten. Dit éénop-één traject kan op elk moment starten.

Doelgroep: docenten
Data: dit betreft maatwerk

Doelgroep: ervaren docenten
Data: dit betreft een individueel traject
Kosten: € 1067,50

Begeleiding voor leidinggevenden
De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft
inzicht in je functioneren als leidinggevende. De vragenlijst
wordt ingevuld door medewerkers van de school (medewerkersbeeld) en door jezelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). Het gaat
om de mate van sturing in combinatie met de relatie. De
verschillen tussen de drie perspectieven zijn het uitgangspunt
voor reflectie en verbetering. In gesprekken onderzoeken we
patronen en bespreken we hoe gewenste veranderingen tot
stand kunnen komen.

Focus op feedback
Feedback kan een sterk effect hebben op leren, inzet, plezier
en gevoel van competentie. Met name tussentijdse (formatieve) feedback geeft inzicht in waar een leerling staat en hoe
hij verder kan. Feedback kan de leerling verder helpen en zijn
motivatie vergroten. In dit traject leer je je feedbackrepertoire
vergroten. We maken een opname van interactiesituaties en
analyseren deze, en we bevragen leerlingen over het handelen.
Dit resulteert in een profiel van sterke en zwakkere punten in
feedback geven en in adviezen.

Doelgroep: schoolleiders
Data: dit betreft maatwerk

Doelgroep: docenten
Data: dit betreft maatwerk
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Contactpersoon: Karin Smit
k.smit@uu.nl · 06-12798916
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo

Beeldcoaching als middel voor reflectie
op je eigen onderwijs
Wil je meer zicht op hoe jij jouw didactische kwaliteiten inzet?
Weten hoe je de interactie met leerlingen kunt optimaliseren? Of wil je oefenen met het geven van feedback? In een
beeldcoachtraject staat jouw eigen onderwijs centraal. Je wordt
gecoacht door een gecertificeerd beeldcoach aan de hand van
opnames van jouw onderwijs. Inzichten die je opdoet zijn direct
toepasbaar in je eigen onderwijspraktijk. Beeldcoaching kan
worden ingezet bij klassikale lessen of begeleidingsgesprekken
met leerlingen.
Doelgroep: docenten(teams) op alle onderwijsniveaus
Data: dit betreft maatwerk

Motiveren en activeren van leerlingen
Bij het activeren en motiveren van leerlingen spelen veel
factoren een rol. Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op hun leerproces, actief zijn en zich verbonden voelen
met de docent en medeleerlingen. We gaan in op de factoren
waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en kunt inzetten. Hierbij
stellen we altijd de vraag hoe je leerlingen aan het denken zet
en laat leren. Aan bod komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische
opdrachten en behapbaar differentiëren. We werken met
theoretisch onderbouwd materiaal en het eigen lesmateriaal.
Doelgroep: docenten · Data: dit betreft maatwerk

Projectonderwijs ontwerpen en begeleiden
In projecten kunnen leerlingen vaak andere kanten van zichzelf
laten zien. Hoe meer invloed leerlingen in het project hebben,
hoe gemotiveerder ze zijn. Maar de motivatie kan verdwijnen
als er tegenslag komt. Hoe kun je dat voorkomen en
begeleiden? Welke overwegingen heb je voor de samenstelling
van groepjes en hoe deel je dat met je leerlingen? Hoe doen
we recht aan de kwaliteit van het resultaat van samenwerking
tussen leerlingen? Hebben we daarvoor een leerlijn in de
school? Deze thema’s kunnen in workshops worden uitgediept.
Doelgroep: docenten · Data: dit betreft maatwerk

Instrumenten voor het werken aan
pedagogisch-didactisch handelen
VOOR DOCENTEN
Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)
Met behulp van de VIL wordt de omgang tussen een
docent en leerlingen in kaart gebracht. Zowel leerlingen
als de docent zelf vullen een vragenlijst in. Leerlingen
vullen in hoe zij het gedrag van de docent ervaren (leerlingbeeld) en de docent vult in hoe hij zichzelf nu ziet
(zelfbeeld) en hoe hij zou willen handelen (ideaalbeeld).
Het gaat om de mate van sturing en de relatie. De ingevulde vragenlijsten worden geanalyseerd en met de docent besproken, met als doel om op het eigen handelen
te reflecteren en ontwikkelmogelijkheden te bespreken.
De VIL kan ook online worden afgenomen, met als
voordeel dat de resultaten direct beschikbaar zijn.
Vragenlijst Pedagogisch-Didactisch Handelen (PDH)
De PDH is een instrument dat inzicht geeft in het pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire van docenten.
Zowel de docent als zijn leerlingen vullen de vragenlijst
in op basis van het beeld dat zij hebben van het handelen
van de docent in de klas en in de les. De uitkomsten van
de vragenlijst vormen de basis voor reflectie en discussie:
ze laten zien op welke aspecten in het handelen van de
docent meer of minder accent ligt. Dit kan aanleiding zijn
om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. In een gesprek
worden de uitkomsten besproken met de docent.
VOOR SCHOOLLEIDERS
Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS)
De VIS is een instrument dat schoolleiders inzicht geeft
in het functioneren als leidinggevende. Zowel medewerkers (docenten en ondersteunend personeel) als de
schoolleider zelf vullen een vragenlijst in. Medewerkers
vullen in hoe zij het gedrag van de schoolleider ervaren
(medewerkersbeeld), en de schoolleider vult in hoe hij
zichzelf nu ziet (zelfbeeld) en hoe hij zou willen handelen (ideaalbeeld). De ingevulde vragenlijsten worden
geanalyseerd en met de schoolleider besproken, met als
doel om op het eigen handelen te reflecteren en ontwikkelmogelijkheden te bespreken.
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Aansluiting vo-ho
De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het
hoger onderwijs. De UU organiseert daarom uiteenlopende activiteiten voor leerlingen, docenten, decanen,
schoolleiders, en TOA’s in het vo. Een aantal activiteiten richt zich op aansluiting vanuit een breed perspectief.
Daarnaast zijn er activiteiten die gericht zijn op het verdiepen van kennis en het verbeteren van de aansluiting
op het gebied van alfa, bèta en gamma.

Aansluiting vanuit breed perspectief
Onderwijsadvies & Training organiseert activiteiten waarbij
rechtstreeks contact met decanen, mentoren, docenten en
leidinggevenden centraal staat. Ook zijn we er voor leerlingen:
we organiseren gastcolleges en hebben aandacht voor het
profielwerkstuk.
VOOR LEERLINGEN

Gastcolleges op school – de Rector’s League
Tijdens een Rector’s League geven docenten van de
Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges
op een school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leer
lingen uit 4, 5 en / of 6 vwo. Leerlingen maken zo kennis
met de wetenschap en met verschillende opleidingen.
De Rector’s League kan bijdragen aan de oriëntatie op
een vervolgstudie en als inspiratiebron dienen voor het
vinden van een onderwerp voor het profielwerkstuk.
Website: www.uu.nl/rectorsleague

VOOR DECANEN, DOCENTEN EN SCHOOLLEIDERS

Kennisdeling
Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen, en scholen
goed te informeren over ontwikkelingen, regelgeving, opleidingen en wetenschappelijke inzichten. Uitwisseling tussen scholen
en onze universiteit neemt ook een belangrijke plek in. Om het
delen van kennis en ervaringen te faciliteren, organiseren wij
themabijeenkomsten en bezoeken wij scholen.
Ondersteuning bij aansluitingsvraagstukken
en keuzeprocessen
Voor een goede aansluiting tussen het vo en het wo, hebben
leerlingen begeleiding nodig bij het maken van keuzes. Ook is
kennis nodig over bijvoorbeeld het vereiste niveau academische vaardigheden. Wij bieden ondersteuning bij thema’s als
motivatie, keuzeprocessen en datagestuurd werken in de vorm
van workshops, kenniscafe’s en adviestrajecten. Ook bieden wij
begeleiding bij het ‘leren onderzoeken’ door de leerling. Bekijk
het aanbod op pagina 6.

Profielwerkstukken
Vwo-leerlingen kunnen meedoen aan de profielwerkstukwedstrijd van de Universiteit Utrecht. De wedstrijd wordt
georganiseerd rondom onderzoeksthema’s die binnen
onze universiteit centraal staan.
Website: www.uu.nl/pwswedstrijd

Contactpersoon: Janneke Hartemink
j.e.hartemink@uu.nl · 06-55788475
www.uu.nl/aansluitingvowo
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Aansluiting U-Talent voor alfa, bèta, gamma
Binnen U-Talent (www.u-talent.nl) werken de Universiteit
Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 VO-scholen
samen aan het verdiepen en verrijken van onderwijs.
We organiseren activiteiten voor havo / vwo-leerlingen
en hun docenten en hebben een netwerkfunctie voor
onze partnerscholen.
Met U-Talent willen we het volgende bereiken:
· Betere aansluiting tussen het voortgezet
en het hoger onderwijs.
· Versterking van het regionale onderwijs
in het vo en in de bachelor van het ho.
· Valorisatie van wetenschappelijke kennis.

VOOR DOCENTEN

U-Talent biedt docenten, toa’s en schoolleiders activiteiten
gericht op verdieping van vakkennis en uitbreiding van (vak)
didactische inzichten. De cursussen bieden daarmee gereedschappen voor het ontwerpen van aansprekend en uitdagend
(bèta)onderwijs. Alle activiteiten bieden ruimte voor uitwisseling
met collega’s en stimuleren deelnemers om in de eigen les met
het geleerde aan de slag te gaan. We hebben een divers aanbod:
van docentennetwerken voor informatica of NLT tot praktische
activiteiten over digitale formatieve toetsing of escape rooms.
Ook partnerschool worden? Neem dan contact met ons op.

VOOR LEERLINGEN

U-Talent biedt leerlingen verschillende activiteiten aan.
Iedere activiteit is afgestemd op specifieke leerjaren en
niveaus (1-6 havo / vwo). Vrijwel alle activiteiten zijn bedoeld
voor leerlingen die gemotiveerd zijn, maar niet per se
excellent. Het gaat om leerlingen die wel eens iets
extra’s willen doen.
Voor onderbouwleerlingen vormen onze activiteiten
een mooie eerste kennismaking met wetenschappelijk
onderwijs / onderzoek en de universiteit of hogeschool.
Denk aan een brugklasprogramma over plastic soep of
een bezoek aan sterrenwacht Sonnenborgh.
Voor de bovenbouw bieden de activiteiten verdieping
en verrijking van het schoolcurriculum. Zo kunnen 4 / 5
havo-leerlingen bij de Hogeschool Utrecht een Tiny House
ontwerpen ter voorbereiding op hun PWS, en krijgen 5 / 6
vwo’ers de kans om een deel van hun PWS aan de universiteit
uit te voeren. Daarnaast organiseren we masterclasses voor
bovenbouw havo / vwo-leerlingen op het gebied van alfa,
bèta en gamma. Masterclasses duren één of twee dagen en
bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies
en / of rondleidingen. Het U-Talent College en de U-Talent
Academy zijn onze tweejarige campusprogramma’s voor
getalenteerde havo- en vwo-leerlingen met interesse in
bèta en techniek.
Contactpersoon: Ragna Senf
u-talent@uu.nl · 030–2538990
www.u-talent.nl
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Vakdidactiek
Naast onderwijskundige professionalisering kun je bij de Universiteit Utrecht ook terecht voor
vakdidactische activiteiten op het vlak van geschiedenis, wiskunde / rekenen en de bètavakken.

GESCHIEDENIS

Vmbo-conferentie over het examen geschiedenis
Je wilt je leerlingen zo effectief mogelijk voorbereiden op het
eindexamen geschiedenis. De jaarlijkse vmbo-conferentie
voorziet je van tips en concreet lesmateriaal, zodat je de
geschiedenislessen goed kunt laten aansluiten op het examenprogramma en leerlingen goed voorbereid zijn op het
examen. De conferentie is een samenwerking tussen de
Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de VGN
waarbij de CSE thema’s Staatsinrichting en Historisch
Overzicht vanaf 1900 centraal staan.
Doelgroep: geschiedenisdocenten vmbo
Datum: 1 november 2019
Kosten: € 225,Contact: Björn Wansink (b.g.j.wansink@uu.nl / 030-2533700)
ALLE VAKKEN

U-Talent conferentie
Jaarlijks organiseert U-Talent een conferentie voor docenten,
toa’s en schoolleiders. De U-Talent conferentie richt zich op
docenten van alle schoolvakken. Tijdens de conferentie is
er een openingslezing, volgen deelnemers vakspecifieke of
vakoverstijgende workshops en presenteren leerlingen inspirerende schoolprojecten. Er is daarnaast genoeg ruimte voor
het uitwisselen van ervaringen en ideeën.
Datum: april 2020
Kosten: gratis voor partnerscholen,
€ 195,- voor overige deelnemers
Website: www.u-talent.nl
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Teaching & Learning Lab Herfstfestival
In het jaarlijkse Herfstfestival van het Teaching & Learning Lab
draait het om de innovatie van ons onderwijs. In verschillende
sessies laten docenten, experts en gebruikers zien hoe zij
de lesruimte naar hun hand zetten, en hoe nieuwe (digitale)
tools het onderwijs meer activerend kunnen maken. Docenten en leerlingen/studenten laten zien hoe zij samen hun
onderwijs vormgeven en hoe teams samenwerken om een
eigen concept of product te ontwikkelen. Andere thema’s
zijn: augmented en virtual reality, distance learning, virtual
learning assistant, didactisch onderzoek.
Doelgroep: docenten en leerlingen (bovenbouw) VO, docenten
en studenten HO, EduTech bedrijven
Datum: donderdag 21 november 2019, 12.00-17.00
Kosten: gratis
Website: www.uu.nl/tll
Contact: Frans van Dam (f.w.vandam@uu.nl / 06-46143145)

WISKUNDE / REKENEN / BÈTAVAKKEN

Nationale Wiskunde Dagen
De jaarlijkse conferentie ‘Nationale Wiskunde Dagen’ is bedoeld
voor álle wiskundedocenten die les geven aan leerlingen van 12
tot 18 jaar van ieder schooltype. In werkgroepen, demonstraties
en presentaties komen nieuwe en historische ontwikkelingen
binnen het vak aan de orde. De sprekers komen zowel uit het
binnen- als het buitenland. Het zijn wiskundigen die over hun
vak praten, maar ook niet-wiskundigen die laten zien hoe wiskunde in de uitoefening van hun beroep wordt toegepast.
Doelgroep: wiskundedocenten en wiskundedocentenin-opleiding
Datum: 31 januari en 1 februari 2020
Kosten: € 440,- (eenpersoonskamer), € 405,(tweepersoonskamer) of € 345,- (zonder overnachting)
Website: www.uu.nl/onderwijs/nationale-wiskunde-dagen
Contact: Joke Daemen (j.w.m.j.daemen@uu.nl / 030-2533876)

WND Conferentie
Sinds 1966 houdt de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND)
een jaarlijkse conferentie voor docenten natuurkunde. Deze
conferentie is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een groot
evenement waar zo’n 600 docenten, didactici en onderwijsontwikkelaars uit Nederland en België elkaar ontmoeten.
Doelgroep: natuurkunde- en NLT-docenten, TOA’s,
natuurkundedocenten-in-opleiding en lerarenopleiders
Datum: 13 en 14 december 2019
Kosten: € 270,- (inclusief overnachting)
Website: www.wndconferentie.nl
Contact: Ad Mooldijk (a.h.mooldijk@uu.nl / 030-2531181)

Bèta4all cursussen
Bèta4all (waar de Universiteit Utrecht een bijdrage aan levert)
is er voor mensen met een technisch / exacte universitaire
opleiding die eerstegraads leraar willen worden in informatica,
natuurkunde of scheikunde – én voor zittende docenten die
zich in de examenonderwerpen willen verdiepen. Het aanbod is
ook bekend onder de namen natk4all, chem4all en inf4all.

De professionaliseringsactiviteiten op het gebied
van wiskunde / rekenen en de bètavakken worden
georganiseerd door het Freudenthal Instituut:
www.freudenthalinstituut.nl

Woudschoten Chemie Conferentie
De Woudschoten Chemie Conferentie is een tweedaagse
conferentie over het scheikundeonderwijs aan havo- en vwoleerlingen in Nederland. Elk jaar nemen ongeveer 350 scheikundedocenten en TOA’s uit het hele land deel. Voorafgaand aan de
hoofdconferentie wordt een dio-conferentie gehouden, speciaal
bedoeld voor docenten in opleiding.
Doelgroep: scheikundedocenten havo-vwo,
scheikundedocenten-in-opleiding, TOA’s
Data: 1 en 2 november 2019
Kosten: € 385,- (inclusief overnachting)
Website: www.woudschotenchemie.sites.uu.nl
Contact: Gjalt Prins (g.t.prins@uu.nl / 030-2532714)

Ecent / ELWIeR
De ECENT / ELWIeR conferentie is een jaarlijkse ontmoeting
voor lerarenopleiders wiskunde / rekenen en natuur / techniek.
De conferentie ondersteunt de opleiders van deze vakken in
het uitwisselen van praktijkervaringen, opleidingsplannen en
onderzoeksresultaten. Thema’s die aan bod komen zijn de
kennisbasis van de lerarenopleiding, praktijkonderzoek door
leraren-in-opleiding, het gebruikmaken van professionele leergemeenschappen en het gebruik van het gezamenlijke online
expertisesysteem.
Doelgroep: lerarenopleiders bètavakken van eersteen tweedegraads lerarenopleidingen en pabo
Datum: 15 mei 2020
Kosten: € 122,Website: www.ecent.nl en www.elwier.nl
Contact: Vincent Jonker (v.jonker@uu.nl / 030-2535640)

Website: www.beta4all.nl
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Over ons
De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen
bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen
zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de
dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Docenten kunnen
gedurende hun hele loopbaan bij ons terecht voor trainingen
en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken.

In dat kader werken wij voor het voortgezet onderwijs
binnen onze universiteit samen met:
· d
 e Graduate School of Teaching (de universitaire
lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs);
· h
 et departement Educatie & Pedagogiek (verzorgt o.a.
de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs,
Onderwijskunde, Pedagogiek en Educational Sciences);
· h
 et Freudenthal Instituut;
· h
 et Wetenschapsknooppunt.
Open inschrijving en maatwerk
Voor alle open inschrijving cursussen geldt dat
maatwerk ook tot de mogelijkheden behoort.
Lerarenportfolio
Het UU-aanbod uit deze folder kan ook worden gebruikt
voor opname in het eigen lerarenportfolio.
www.lerarenportfolio.nl

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van onze activiteiten voor het voortgezet
onderwijs, onze projecten, ons onderzoek en ons (cursus)
aanbod? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/nieuwsbrieven.
Contact
Heb je vragen, interesse in ons aanbod of behoefte aan
een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op.
030 253 2261 · onderwijsadviesentraining@uu.nl
www.uu.nl/onderwijsadviesentraining/vo
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Onderwijsadvies & Training maakt deel uit van de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU).
De UU kent een lange traditie van samenwerking met scholen
voor primair en voortgezet onderwijs: bij het opleiden en
bijscholen van leraren, bij onderwijsontwikkeling, en bij het
uitvoeren van onderzoek. De Universiteit Utrecht werkt
continu aan actuele thema’s gericht op het verbeteren
van het onderwijs.

