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 Avans Hogeschool te Den Bosch: 

 Project ICT in het curriculum (2016) 

 Leergang ‘Activerend opleiden’  

o Academie voor Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) (2014 - 

heden) 

o Academie voor Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) (2014 - 

heden) 

o Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) (2011 - heden) 

o Academie voor Management en Bestuur (AMB) (2010 – 2013) 

 Training ‘Activerend opleiden’  
o Academie voor Industrie en Informatica AI&I (2014 - heden)  

o Academie voor AVB (2014)  

o Academie voor AHB (2014)  

 Terugkomdag voor docenten van Academie voor Management en Bestuur 

AMB (2013 en 2014) 

 Coaching docenten bij ontwerpen van een workshop of training of de 

toepassing van activerend opleiden door middel van lesbezoek 

o Academie voor Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) (2014 - 

heden) 

o Academie voor Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) (2014 - 

heden) 

o Academie voor Management en Bestuur (AMB) (2010 – 2013) 

 Edith Stein Hogeschool te Enschede: Workshop 'Activerend opleiden' (2007) 

 Educatieve Faculteit Amsterdam (EFA) te Amsterdam: Workshop 'Didactische 

spelvormen en IJsbrekers’ (2004) 

 Fontys Hogeschool te Tilburg: Workshop 'Activerend opleiden' (2012) 

 Haagse Hogeschool te Den Haag: Ontwikkeling en uitvoering van de 

onderwijseenheid ‘Kwaliteit van de Arbeid’ voor Personeel & Arbeid (2000 – 2001) 

 Hanzehogeschool Groningen:  

 FEM Leergang Activerend opleiden (2015 – 2016) 

 FEM Workshop 'Activerend opleiden' (2009) 

 FEM Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2009) 

 Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam, Informatiespecialisten: Training 

'Activerend opleiden' (2011) 

 Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) te Nijmegen: 

 Pedagogiek: Coaching docenten bij ontwerpen van een workshop of training 

of de toepassing van activerend opleiden door middel van lesbezoek (2012) 

 Pedagogiek: Workshop 'Activerend opleiden' (1 of 2 dagdelen) (2011 en 2012) 

 MWD, Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2011) 

 MWD, Workshop ‘Werken met beelden’ (2011) 

 MWD, Workshop 'Activerend opleiden' (2010) 

 MER Workshop 'Activerend opleiden' (2009) 

http://edufit.webcoachservice.nl/onderwijsinstellingen/


 FEM Workshop 'Activerend opleiden' (2009) 

 Pedagogiek: Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ te Nijmegen 

(2005) 

 Hogeschool Inholland, diverse plaatsen:  

 Opleidingstraject BDB 

o 10- en 15-daagse trainingen (2015 – 2016) 

o Conservatorium Haarlem (2013 – heden)  

o Open inschrijving Maatwerktraject 10 dagen (2015) 

o Open inschrijving reguliertraject 15 dagen (2015) 

 Training BKE (2015 – 2016) 

 Training Didactiek Light (2011 – 2013)  

 Training ‘Haal het beste uit jezelf’ (2011) 

 Workshop ‘Werkvormen en Diversiteit’, Lectoraat (2011) 

 Workshop of training 'Activerend opleiden'  

o Opleiding Communicatie (2015) 

o Opleiding SPH (2014) 

o Show & share (2011) 

o Sport en Bewegen (2009) 

 Onderzoek  

o Onderzoek naar mogelijkheden AD opleiding Sport en Bewegen (2011) 

o Onderzoek naar Sportmanagement (2010) 

o Onderzoek naar Doorstroom MBO – HBO (2010) 

o Onderzoek naar Sport op de kaart (2010) 

o Onderzoek naar Lesbevoegdheid Sport en Bewegen (2010) 

o Brondocumenten Sport en Bewegen: beroepscontext, opleidingsprofiel, 

competentiekaarten etc. Samen met het opstarten van de opleiding 

(2005) 

o Verzorgen aanvraag differentiatieminors (2005) 

 Ontwikkeling onderwijs 

o Minor Move your Work (2007) 

o Minor Kidz lifestyle (2007) 

o Stressmanagement (2006) 

o Beweegprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening 

(2006) 

 Ontwikkeling curriculum nieuwe opleiding en accreditatie 

o Bacheloropleiding Logopedie (2007) 

o Bacheloropleiding Sport en Bewegen (2004) 

 Hogeschool Leiden te Leiden, fysiotherapie: Workshop of training 'Activerend 

opleiden' (1 of 2 dagdelen) (2009) 

 Hogeschool Utrecht te Utrecht: 

 Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2012) 

 Journalistiek: Workshop 'Activerend opleiden' (2012) 

 Mondzorgkunde: Workshop 'Activerend opleiden' (2010) 

 FEM Workshop 'Activerend opleiden' (2009) 

 LOV Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2002 – 2008) 



 Centrum Spelmethodiek Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ 

(2004) 

 Hogeschool Windesheim, te Zwolle: Workshop 'Activerend opleiden' (2008) 

 Hogeschool Zuyd, te Heerlen:  

 Training ‘Haal het beste uit jezelf’ (2011) 

 Ergotherapie: Training ‘Haal het beste uit jezelf’ (2016) 

 Iselinge Hogeschool, PABO te Doetinchem: Training 'Activerend opleiden' (2011) 

 Marnix Academie te Utrecht: Workshop 'Activerend opleiden' (2007) 

 Saxion Hogeschool te Deventer: Training ‘Gezondheidsproblemen en Arbeid’ voor de 

opleiding tot Arbeidsdeskundige (2001) 

 Son Edutraining te Doetinchem: Workshop 'Activerend opleiden' (2008) 
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 Albedacollege te Rotterdam: Workshop 'Activerend opleiden' (2008) 

 Arcuscollege te Heerlen: Workshop 'Activerend opleiden' (2008 en 2010) 

 Hoornbeeck College te Amersfoort: Workshop 'Activerend opleiden' (2008) 

 Hoornbeeck College te Rotterdam:  

 Training 'Activerend opleiden' (2009 – 2010) 

 Workshop 'Activerend opleiden' (2009) 

 Koning Willem I College te Den Bosch: Workshop 'Activerend opleiden' (2015) 

 ROC van Amsterdam te Amsterdam: Workshop ‘Activerend opleiden voor grote 

groepen (2013 en 2015) 

 Wellantcollege te Sloten: Workshop 'Activerend opleiden' (2011) 

 

 


