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Ben je docent of trainer en ben je op zoek naar inspiratie 

om jouw werk boeiender en effectiever te maken? 

 

..... dan is deze Leergang Activerend Opleiden vast iets voor jou. 

 

De Leergang Activerend Opleiden is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het 

ontwikkelen van didactische bekwaamheden van docenten en trainers in het middelbaar- en 

hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen. Door deze opleiding verkrijg of vergroot je 

jouw didactische meesterschap naast jouw inhoudelijke vakmanschap.  

Startende docenten/trainers verkrijgen hiermee competenties die gelijk staan aan de 

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor het hbo, Pedagogisch Didactische 

Bekwaamheid voor het mbo en de volwasseneneducatie of de Basiskwalificatie Onderwijs 

(BKO) voor universitair onderwijs.  

Ervaren docenten kunnen zich via deze opleiding verder professionaliseren en experts leren 

hoe ze hun kennis door middel van een workshop of training op een effectieve manier 

kunnen delen met collega’s. 

De variatie in analoge en digitale didactische werkvormen is groot en onderscheidt deze 

Leergang Activerend Opleiden van andere aanbieders. De werkwijze van activerende lessen 

en trainingen past bij de huidige onderwijskundige inzichten: niet passief luisteren naar een 

deskundige, maar actief aan de slag gaan is de beste manier om de nodige competenties te 

verwerven. 

 

De opleiding is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd 

worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? 

Hoe kan ik boeiend lesgeven? Hoe blijf ik studenten motiveren? Hoe geef ik individuele 

feedback aan studenten? Hoe beoordeel ik een verslag of presentatie? In deze leergang 

krijg je ook antwoord op de vraag: ‘Hoe krijg je het voor elkaar onderwijs te ontwikkelen dat 

tegemoetkomt aan de verschillen tussen deelnemers en voor iedereen resultaat oplevert?’  

 

Een reactie van een van de deelnemers:  

“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en 

studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt 

voor veel nieuwe inzichten”. 

 

Carla van Beelen, leerkracht/trainer 

 

In deze opleidingsgids kun je lezen hoe het curriculum en de organisatie van de opleiding 

eruitziet, wat je kunt leren en hoe er getoetst wordt of je de gewenste resultaten ook 

daadwerkelijk hebt bereikt.  

 

Contact 

Wil je inschrijven? Dat kan via de website: https://edufit.nl/inschrijven-leergang-training-

workshop/ Wil je meer weten? Heb je vragen of opmerkingen?  

Neem dan contact op met: Lia Bijkerk 

 

  

0182 – 51 92 92 l.bijkerk@edufit.nl 

 

https://edufit.nl/inschrijven-leergang-training-workshop/
https://edufit.nl/inschrijven-leergang-training-workshop/
https://edufit.nl/inschrijven-leergang-training-workshop/
https://edufit.nl/inschrijven-leergang-training-workshop/
mailto:l.bijkerk@edufit.nl
mailto:l.bijkerk@edufit.nl
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1.  Uitvoerende organisatie 

 

De Leergang Activerend Opleiden wordt sinds 2010 uitgevoerd door Edufit.  

Edufit is een onderwijskundig bureau met als missie: inspireren, stimuleren en faciliteren van 

particulieren, professionals en organisaties op het gebied van Educatie, Bewegen en 

Gezondheid.  

 

 

2. Doelstelling van de opleiding 

 

De doelstelling van de Leergang Activerend Opleiden is het verder verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs door het inspireren, stimuleren en faciliteren van docenten en 

trainers.  

 

 

3.  Resultaat: Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB met BKE) 

 

De Leergang Activerend Opleiden helpt je om bewust en gevarieerd jouw lessen, workshops 

of trainingen vorm te geven. Hierbij benut je de mogelijkheden van ICT.  

Je biedt studenten keuzemogelijkheden tijdens de lessen. Dit maakt het onderwijs meer 

gedifferentieerd, waardoor de talenten van studenten beter benut worden.  

Daarnaast ben je in staat om alle studenten te begeleiden in hun leerproces. Dit betekent dat 

je oog hebt voor groepsprocessen, weerstand en ongewild lastig gedrag. Door middel van 

begeleidingsgesprekken coach je de studenten en steunt ze bij het maken van keuzes. 

Daarnaast kun je ook goed beoordelen of de studenten aan de eisen van de opleiding 

hebben voldaan. Hiermee voldoe je aan de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) in het hbo-

onderwijs. Het resultaat van het toepassen van de Leergang Activerend Opleiden is: 

gemotiveerde studenten en docenten. Ten slotte is het plezier dat je als docent/trainer 

ervaart bij het begeleiden van leerprocessen natuurlijk ook erg belangrijk.  

 

 

4.  Registratie bij de Stichting Post Hoger 

Beroepsonderwijs Onderwijs Nederland  

 

Deze opleiding wordt al vanaf 2010 uitgevoerd op diverse Hogescholen. De Leergang 

Activerend Opleiden is in 2014 gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs 

Nederland (SPHBO). De Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum 

voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). 

Uit de brief van het CPION aan Edufit komt het volgende citaat: “Naar het oordeel van de 

Toetsingscommissie voldoet de Leergang Activerend Opleiden ruimschoots aan de gestelde 

criteria. De instroomprocedure, het opleidingskader, de opbouw van de leergang, de 

docenten en de betrokkenheid van externen, garanderen het Post-hbo-niveau en de kwaliteit 

als registeropleiding. Het oordeel over de post hbo-Leergang Activerend Opleiden is 

derhalve zonder voorbehoud positief“.  

Daarmee is deze opleiding een erkende post-hbo-opleiding waarvan gediplomeerden 

worden opgenomen in het register van de stichting.   
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5. Visie op leren en opleiden 

 

De opleiding is gebaseerd op de visie van ‘Activerend opleiden’. Deze visie op leren en 

opleiden berust op zeven pijlers. Deze zeven pijlers zitten dusdanig ingebed in het 

programma, dat je deze uitgangspunten direct kunt toepassen in jouw praktijk. De pijlers zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De pijlers van de didactische visie van activerend opleiden. 

 

1.  Werken vanuit een fundament  

Door vooraf de missie, de visie op: leren en didactiek, het beroep en resultaatmeting, de 

gewenste competenties van studenten en docenten en de inhoud en organisatie van de 

onderwijsactiviteiten goed in beeld te hebben, kun je onderwijs ontwerpen dat inspireert en 

doeltreffend is.  

 

2.  Gebruik maken van breintips 

De kennis van de werking van de hersenen kun je gebruiken om studenten te helpen bij het 

leren. De belangrijkste breintips zijn: 

• Breng focus aan  

• Zorg voor herhaling 

• Prikkel emoties 

• Wees een rolmodel 

• Zoek naar klittenband 

• Gebruik alle zintuigen  

• Actief aan de slag 

 

3.  Ervaringsleren als basis 

Een prettige werkwijze voor docent en student krijg je door de inhoud van jouw lessen en 

workshops te verdelen in thema’s. Per thema bepaal je het doel van dit onderwerp.  

Je start dan bij de ervaring van de studenten. Daarna ga je ‘een laagje dieper’ en gaan de 

studenten reflecteren op deze ervaring. In de fase conceptualiseren wordt de theorie 

aangeboden of ontdekt. In de fase toepassen gaan de studenten met het geleerde aan de 

slag en krijgen ze feedback op het geformuleerde leerdoel. Door het model van 

ervaringsleren consequent te hanteren merken we dat de kans op succes en motivatie wordt 

vergroot.  
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4. Variatie in werkvormen  

Binnen je lessen en hoorcolleges kun je verschillende soorten werkvormen afwisselen, 

waarbij het behalen van het leerdoel leidend is.  

Naast de verschillende soorten werkvormen kijk je ook naar welke talenten de werkvormen 

aanspreken, zodat je daar ook mee afwisselt tijdens een les of training.  

Afhankelijk van de situatie kies je voor analoge of voor digitale werkvormen. 

 

5. Benutten van verschillen 

Je kunt studenten tijdens hun opleiding of training uitnodigen en stimuleren om hun 

specifieke kwaliteiten te ontwikkelen. Om deze reden krijgen ze keuzemogelijkheden om te 

laten zien op welke wijze ze de kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Door aan te 

sluiten op de kwaliteiten van de studenten wordt de motivatie groter en dat zorgt voor meer 

creativiteit en sfeer in de les.  

 

6. Motiveren en stimuleren 

Een goede docent/trainer: 

• presenteert zijn kennis van het vak en het werkveld op een stimulerende en 

overtuigende manier.  

• weet resultaatgericht en motiverend werken goed te combineren. Contact met de 

studenten is een belangrijke waarde. Je hebt aandacht voor de student als persoon 

maar weet ook te motiveren voor de taak.  

• spreekt studenten aan die gedrag vertonen dat niet past binnen de geformuleerde 

gewenste houding. Je begeleidt ook studenten die ongewild lastig gedrag vertonen.  

• zorgt ervoor dat tijdens het leerproces de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van 

de studenten toeneemt. Helpen is prima, maar overnemen is niet de manier waarop 

studenten zelfstandige beroepsbeoefenaren worden.  

• reflecteert regelmatig op zijn eigen rol in het leerproces van de student.  

 

7. Toetsen van resultaten 

Je maakt jouw studenten vooraf duidelijk hoe en wanneer de competenties worden getoetst 

en welke eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Daarbij is er een duidelijke relatie met de 

eisen die in het werkveld worden gesteld. Je varieert in toetsvormen en geeft studenten, 

indien mogelijk, de kans om daarbij hun talenten te ontplooien. 

 

 

6.  Deelnemers en niveau 

 

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt 

en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en 

wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.  

De deelnemers beschikken over een afgeronde HBO/WO-opleiding. Er zijn geen speciale 

voorkenniseisen. Het niveau van de opleiding is HBO+. Van de deelnemers wordt een 

actieve deelname verwacht. In de Leergang Activerend Opleiden zitten startende en ervaren 

deelnemers door elkaar. Starters leggen hiermee een stevige basis onder hun 

onderwijscarrière en ervaren docenten en trainers kunnen zo hun lessen en trainingen 

optimaliseren. Een cursusgroep van de Leergang Activerend Opleiden bestaat uit minimaal 4 

en maximaal 10 deelnemers. 
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7.  Werkveld  

 

De Leergang Activerend Opleiden leidt docenten en trainers op, die werken:  

1.  in het beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs 

2.  bij bedrijfsopleidingen 

3. als expert binnen het werkveld 

 

Het kenmerkende van het beroep docent/trainer is dat je moet beschikken over 

Vakmanschap en over Meesterschap. Daarnaast is het belangrijk dat je vaardig bent op het 

gebied van het toepassen van ICT.  

 

Vakmanschap: De Vakman is inhoudelijk competent. De docent richt zich op het beroep of 

werkveld waarvoor wordt opgeleid. De vakinhoudelijke deskundigheid van de docent/trainer 

is actueel. De docent houdt de ontwikkeling van het beroep bij, zowel op theoretisch als op 

praktisch niveau en weet dit te vertalen naar de opleiding.  

 

Meesterschap: De Meester is didactisch competent. De docent kan de didactische 

basisprincipes toepassen bij het ontwerpen van onderwijs, tijdens het uitvoeren van de 

lessen, bij het begeleiden van de studenten en bij het maken en beoordelen van toetsen. 

Als professional kan een docent reflecteren en is hij gericht op verbetering en vernieuwing.  

 

Technologie: De Techneut is technisch competent. De docent kan ICT toepassen tijdens 

het ontwerpen en uitvoeren van de lessen, in het kader van de begeleiding van studenten en 

als hulpmiddel bij het toetsen. Eenvoudige technische problemen kan hij zelf oplossen. 

 

Zowel voor de docent/trainer in het beroepsonderwijs, in het  wetenschappelijk onderwijs als 

binnen bedrijfsopleidingen betekent het volgen van een post-hbo registeropleiding een 

duidelijke pre bij functioneringsgesprekken of bij het verkrijgen van een vast contract.  

 

 

8.  Beroepsrollen  

 

De vijf competenties van de Leergang Activerend Opleiden zijn gekoppeld aan vijf 

beroepsrollen die je kunt hebben in het hierboven beschreven werkveld.  

Deze beroepsrollen zijn:  

1. De docent/trainer als ontwerper van onderwijs  

2. De docent/trainer als uitvoerder van onderwijs 

3. De docent/trainer als begeleider, mentor  

4. De docent/trainer als beoordelaar van leerprocessen 

5. De docent/trainer als professional 

Deze vijf rollen worden expliciet in de Leergang Activerend Opleiden behandeld.  

De rollen die je ook nog kunt vervullen zijn: 

6. De docent/trainer als onderzoeker 

7. De docent/trainer als organisator, coördinator 

8. De docent/trainer als netwerker 

Deze laatste drie rollen zijn geen onderdeel van het curriculum van de Leergang Activerend 

Opleiden en worden niet getoetst.  
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9. Competenties 

 

Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan de competenties:  

 

• ontwerpen 

 

 

 

• doceren 

 

 

 

• toetsen 

 

 

 

• begeleiden 

 

 

 

• professionaliseren 

 

 

 

De onderstaande omschrijving van deze competenties is afkomstig uit een landelijk 

vastgesteld protocol voor het hbo waarin 5 competenties zijn omschreven.  

Daarnaast werken de deelnemers aan de competentie: 

• digitaliseren 

 

 

 

 

Beroepsrollen Competentie 

 

Omschrijving 

 

De docent/trainer als 

ontwikkelaar van onderwijs 

Competentie 1  

Ontwerpen 

De docent (her)ontwerpt onderwijsmateriaal dat aansluit bij 

het beroeps- en opleidingsprofiel, de 

competenties, de onderwijsfase, de leerlijnen en de 

studieomvang die is vastgesteld. 

Het onderwijsmateriaal sluit ook aan bij het didactisch 

concept (visie) van de opleiding. 

De docent/trainer als 

uitvoerder van onderwijs 

Competentie 2  

Doceren 

De docent bereidt onderwijssessies voor, voert deze op 

professionele wijze uit en evalueert de uitvoering. Voor de 

lessen wordt de beginsituatie beschreven en worden de 

lesdoelen geformuleerd. De docent weet een 

verantwoorde keuze te maken tussen de diverse 

didactische werkvormen. Er is ook een variatie in 

didactische (activerende) werkvormen. 
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De docent/trainer als 

beoordelaar  

Competentie 3  

Toetsen 

De docent neemt bestaande toetsen af voor zijn vakgebied 

en beoordeelt de resultaten van zijn studenten. 

Toetsen en beoordelingsformulieren worden voorzien van 

toetstechnisch commentaar en toetsuitslagen 

worden geanalyseerd. Er wordt zowel formatief als 

summatief getoetst.  

De docent/trainer als 

begeleider van studenten 

Competentie 4  

Begeleiden 

De docent begeleidt de studenten in hun leerproces en 

bevordert daarbij transparante interactie, ook tussen 

studenten. De docent hanteert hierbij adequate 

communicatieve vaardigheden. 

De docent kan studenten motiveren en enthousiasmeren. 

De docent/trainer als 

professional 

Competentie 5 

Professionaliseren 

De docent werkt planmatig, vanuit een onderzoekende 

houding, individueel en in teamverband, aan zijn eigen 

professionele ontwikkeling. Dit betreft zowel het 

inhoudelijke niveau van het vak als de 

onderwijsvaardigheden. De feedback die de docent 

ontvangen heeft van bijvoorbeeld collega’s (intercollegiale 

toetsing), studenten en/of leidinggevende wordt hierbij 

betrokken. Ook kan de docent feedback geven aan 

studenten en collega’s. 

De docent/trainer als 

techneut 

Competentie 6: 

Digitaliseren 

Je ontwikkelt een visie op het gebruik van ICT in het 

onderwijs waarbij inhoud, didactiek en technologie elkaar 

ondersteunen voor het behalen van leerresultaten.  

Je kunt eigen digitaal leermateriaal maken, waaronder 

filmpjes, opdrachten en toetsen, met als doel studenten te 

ondersteunen in hun leerproces. Daarbij maak je gebruik 

van een digitale leeromgeving zodat je blended learning 

kunt toepassen. 

Tabel 1: Koppeling tussen beroepsrollen en BDB-competenties 

 

10.  Curriculum 

 

Het onderwijs is ingericht op basis van de bovenstaande competenties. De deelnemer moet 

bij het afronden van de Leergang aan alle competenties voldoen. De competenties zijn 

uitgewerkt in geconcretiseerde leerdoelen die gemeten worden met behulp van toetsen die 

de deelnemers tijdens de opleiding maken. Twee van deze toetsen worden afgenomen op 

de examendag. De uitwerking van deze toetsen staat beschreven in de toetshandleiding. 

Aan toetsen zijn onderwijsactiviteiten verbonden die ondersteunend zijn bij het behalen van 

de leerdoelen.  

 

Cursusdagen, e-learning en leren op de werkplek wisselen elkaar af en zijn gericht op de 

meest voorkomende beroepstaken van docenten in het onderwijs of bedrijfsopleidingen.  

Tijdens de cursusdagen en in de begeleiding wordt ingespeeld op de praktijksituatie van de 

deelnemers. De deelnemers wordt binnen de opdrachten en toetsing regelmatig gevraagd 

om de invulling te koppelen aan de eigen praktijksituatie. 

 

De cursusdagen zijn verdeeld in 3 thema’s. Elk thema is opgebouwd volgens het model van 

ervaringsleren. De fasen binnen elk thema zijn: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en 

toepassen. De leerdoelen van de thema’s worden getoetst tijdens de fase toepassen. 

Tijdens de cursusdag ervaar je verschillende (digitale) werkvormen, waardoor je zelf kunt 

zien of dit leerzaam en motiverend is.  
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Hieronder staat een overzicht van de thema’s waarbij de kleuren de verschillende 

competenties aangeven.  

 

Tabel 2: Schematische weergave van het curriculum. (EV = Eigen Vaardigheid) 

 

Dag 

 
9.30 – 17.00 

uur 

Competentie Thema 1:  

 

Thema 2:  

 
Thema 3: 

1  

 

 

Klaar voor 

de start 
 

 

Professio-

naliseren 

Kwaliteiten van 

een docent 

Communicatie en 

feedback 

Ervaringsleren 

2 Aansluiten 

bij de 

doelgroep 

Doceren Brein en leren Lesplannen IJsbrekers 

EV: activerende 

opening  

3 Benutten 

van 

verschillen 

Variatie in 

werkvormen 

Differentiëren  

in de les 

Discussievormen 

EV: stelling  

 

4 Presenteren 

met power 

Ontwerpen Presentatie-

programma’s 

Presenteren 

 

Docentgecentreerde 
werkvormen 

EV: model  

5 Visie op 

leren en 

opleiden 

Didactiek en ICT Werken uit een 
fundament  

 

Werkopdrachten 

EV: groepswerk  

6 Kwaliteit 

van toetsen 

Toetsen 
(BKE) 

 

mc-toets 
didactiek 
Toetscyclus 

 

Vooronderzoek 
(fase 0) 

Spelvormen 
EV: quiz  

 

7 Toetsen die 
kloppen 

 

Basisontwerp en 
toetsmatrijs  
(fase 1 – 2) 

 

Toetsen maken & 
beoordelen 
(fase 3) 

 

EV: miniles  

8 Meten is 

weten 

Toetsen afnemen 
en analyseren  

(fase 4-5) 

Registreren, 

communiceren en 

Evalueren  

(fase 6- 7) 

EV: miniles 

9 Ze gaan 

ervoor! 

Begeleiden mc-toets BKE 
Motiveren  

 

Begeleidings-
gesprekken 

 

EV: miniles  

10 Bestaan 

lastige 

studenten? 

Omgaan met 

weerstand 

 

Beïnvloeden van 

gedrag  

EV: miniles  

11 Grip op de 

groep 

Werken met 

groepen 

Basishoudingen EV: miniles  

 

12 Meten van 

resultaten 

Professio- 

naliseren 
Reflecteren Een competente 

docent 

 

Elevatorpitches 

over essay 

EV: miniles  

 

 Examen Mondelinge toets in een groep over de 

hele leergang  

 

Creatieve presentatie 

eigen ontwikkeling  

Afsluiting 
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Tijdens iedere cursusdag wordt in het kader van ‘focus’ de samenhang tussen het 

programma, de leerdoelen, de pijler uit de visie van activerend opleiden en de competenties 

gelegd. Dit vindt zowel plaats in de beschrijving van de inhoud van de cursusdag als 

mondeling aan de hand van dia’s in de PowerPoint. Het is daarmee duidelijk aan welke 

competentie je werkt en welke doelen je kunt halen. Vanaf de tweede cursusdag heeft elke 

cursusdag een terugblik op de inhoud van de vorige cursusdag.  

 

 

11.  Didactische werkvormen  

 

De variatie in didactische werkvormen is heel groot en is een absolute kracht van deze 

opleiding. Alle soorten werkvormen worden gebruikt: ijsbrekers, spelvormen, 

discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. Hierbij wordt ook 

gebruik gemaakt van moderne media in de vorm van digitale werkvormen en tools. 

Daarbinnen wordt variatie aangebracht door de deelnemers werkvormen te laten uitvoeren 

die gekoppeld zijn aan de verschillende talenten die de deelnemers kunnen hebben.  

Tijdens de cursusdagen wordt afwisselend gebruik gemaakt van verschillende 

organisatievormen: plenair, groepswerk, spel en circuit. 

Aan het eind van elk thema worden de gebruikte organisatie- en werkvormen besproken en 

gekeken of je de werkvormen in jouw eigen lessen kan gebruiken. De opleider geeft daarbij 

tips, voor- en nadelen van de ervaren werkvormen. 

 

 

12.  Literatuur  

 

De verplichte literatuur bij de BDB-cursus zijn de volgende 

boeken:  

• Lia Bijkerk & Wilma van der Heide (2016). Activerend 

opleiden. Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs. 

Houten: BSL  

• Lia Bijkerk (2015). Basis Kwalificatie Examinering in het 

hoger beroepsonderwijs. Houten: BSL 

In het onderstaande schema staat beschreven in welke volgorde de hoofdstukken uit het 

boek Activerend Opleiden en het BKE boek worden behandeld.  

 Cursusdag Boek activerend opleiden BKE boek 

1 Klaar voor de start Hoofdstuk 3, 11 t.m. 11.2, 12.1 en 12.5  

2 Aansluiten bij de doelgroep Hoofdstuk 2, 4 en 7  

3 Benutten van verschillen Hoofdstuk 5 en 6  

4 Presenteren met power Hoofdstuk 8  

5 Visie op leren en opleiden Voorwoord en hoofdstuk 1, artikel  

6 Kwaliteit van toetsen  1 - 5 

7 Toetsen die kloppen  6 - 9 

8 Meten is weten Hoofdstuk 13 10 - 12 

9 Ze gaan ervoor! Hoofdstuk 9 en 11.4  

10 Bestaan lastige studenten? Hoofdstuk 10 t.m. 10.1, 10.4 en 12.6  

11 Grip op de groep Hoofdstuk 11.3, 11.5 en 12.4  
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Tabel 3: Overzicht van de te lezen literatuur per cursusdag 

 

 

13.  Toetsing 

 

Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg 

af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.  

Transparantie van de toetsing geeft duidelijkheid over de procedures rondom toetsing.  

Hieronder staat een overzicht van de competenties binnen de Leergang Activerend Opleiden 

met de bijbehorende toetsen en inlever- of uitvoermomenten. 

Tabel 4: Overzicht toetsvormen per competentie 

12 Meten van resultaten Hoofdstuk 12.3, 12.4 en 12.6  

 Examen Alle materialen van de hele leergang  

Competentie Producten voor het portfolio 

 

 Ontwerpen Toets 1: 

Studentenhandleiding 

Inhoud en vormgeving van 

de studentenhandleiding van 

een onderwijseenheid  

 

Toets 2: Presentatie 

Inhoud en vormgeving van 

een PowerPoint of 

Prezipresentatie bji een 

lesplan  

Toets 3: Digitaal 

leermiddel 

Bewuste keuze uit 

verschillende  

toepassingsmogelijkheden 

met ICT  

Inleveren Voor cursusdag 8 Voor cursusdag 5 Voor cursusdag 7 

Doceren Toets 4: Lesplan  

Lesplan voor een 

onderwijseenheid 

 

Toets 5: Lesgeven 

Les van 40 minuten over 

een eigen onderwerp  

 

Toets 6: Lesbezoek 

collega 

Reflectieverslag van een les 

beoordeeld door collega  

Inleveren Voor cursusdag 5 Op toegewezen cursusdag 

(6 – 12) 

Na dag 6 – voor cursusdag 

12 

Toetsen Toets 7: BKE-Verbeterplan  

Ontwerpen van een nieuwe of verbeterde toets op basis van de toetscyclus  

Inleveren Voor cursusdag 10 

Begeleiden Toets 8: 

Begeleidingsgesprek 

Verslag van een gevoerd 

begeleidingsgesprek  

 

Toets 9: Casus 

groepswerk 

Verslag of presentatie  

over een casus over 

groepswerk  

  

Inleveren Voor cursusdag 11 Voor cursusdag 12  

Professio-

naliseren 

Toets 10: Essay en 

Elevator pitch 

over een didactisch 

onderwerp  

Toets 11: Body of 

Knowledge 

11.1  multiple choice toets 

didactiek  

11.2  multiple choice toets 

BKE  

11.3  take-home toets  

11.4  mondelinge toets in 

een groep 

Toets 12: Reflectieverslag  

over ontwikkeling als docent 

 

Toets 13: Presentatie 

eigen ontwikkeling 

Creatieve presentatie, 

gebaseerd op reflectie op 

‘het docent zijn’  

 

Inleveren Pitch op cursusdag 12 

Inleveren voor examendag 

11.1   op cursusdag 6 

11.2   op cursusdag 9 

11.3  na iedere dag 

11.4   op de examendag 

Toets 12: 

voor het examen 

Toets 13: 

op de examendag 
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Op de eerste dag van de Leergang Activerend Opleiden krijg je de toetshandleiding waarin 

informatie over de toetsing van de Leergang staat beschreven.  

Hierin staan de vijf competenties met de beschrijving van de context, de toetsvormen en de 

indicatoren. Daarbij worden ook de beoordelingsformulieren gegeven. Bij een aantal toetsen 

kun je kiezen in welke vorm je de toets wilt maken. De keuze is daarbij afhankelijk van jouw 

talenten, jouw werksituatie of mogelijkheden.  

Meer informatie over de gang van zaken met betrekking tot toetsing van Leergangen bij 

Edufit is te vinden in het toetsbeleid. 

 

Op de bijlage van het diploma worden de verschillende onderdelen met de bijbehorende 

beoordelingen vermeld. De onderdelen moeten minimaal een 5,5 hebben opgeleverd. 

Als alle toetsen met een 8,0 of hoger zijn beoordeeld, rond je de opleiding Cum Laude af. Je 

krijgt een Summa Cum Laude als alle toetsen met een 9,0 of hoger zijn beoordeeld.  

Deelnemers die niet alle toetsen hebben afgerond maar wel aanwezig zijn geweest 

gedurende de Leergang Activerend Opleiden ontvangen een Bewijs van Deelname.  

Zodra de toetsen zijn afgerond ontvangen zij alsnog het diploma.  

Meer algemene informatie over de gang van zaken met betrekking tot toetsing van de 

leergangen bij Edufit is te vinden in het toetsbeleid. 

Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleiding, worden 

opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma.  

Dit houdt in dat als je voldoet aan alle toetsen je na afronding het diploma van de Stichting 

Post HBO Nederland (SPHBO) ontvangt en word ingeschreven in het Abituriënten-Register. 

 

 

14.  Afsluitend examen 

 

Het afsluitende examen bestaat uit een presentatie van jouw eigen ontwikkeling en een 

groepsgesprek van een uur in een groep van maximaal 5 deelnemers.  

Tijdens dit gesprek wordt getoetst in hoeverre je de kennis uit de literatuur en de 

bijbehorende leergang, kan toepassen in de praktijk. Hierbij komen alle competenties aan de 

orde en wordt ook van jou een reflectie op het eigen functioneren gevraagd.  

Om de kwaliteit van het examen te borgen, wordt tijdens het hele examen gewerkt met een 

examencommissie die bestaat uit de opleider en een beoordelaar van buiten de opleiding. 

Deze tweede examinator heeft een beoordelende en adviserende rol.  

 

 

15.  Studiebelasting 

 

Als je mee gaat doen aan deze leergang, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in 

tijd te maken. Wie 300 uur investeert, kan de leergang met goed gevolg afronden. 

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 10 uur per week. De ervaring leert dat deelnemers 

deze tijdsinvestering daadwerkelijk nodig hebben. In het overzicht is te zien hoe de totale 

studiebelasting (SBU) is verdeeld over de verschillende competenties.  

 

 

 



14 
 

Competenties en Rollen  Contact-

uren  

Zelfstudie Uren SBU-

Totaal 

Ontwerpen 

De docent/trainer als 

ontwerper van onderwijs 

18 • literatuur lezen   

• maken van een studiehandleiding 

• maken van een presentatie 

• digitaal leermiddel maken met 

verantwoording 

• 12 

•   6 

•   8 

•   4  

48 

Doceren 

De docent/trainer als 

uitvoerder van onderwijs 

32 • literatuur lezen   

• maken van een lesplan 

• voorbereiden van twee lesonderdelen  

• voorbereiding van een miniles 

• lesbezoek collega met verslag 

•   4 

•   8   

•   4 

•   8 

• 12 

68 

 

 

 

 

Begeleiden 

De docent/trainer als 

begeleider 

21 • literatuur lezen   

• begeleidingsgesprek voeren 

• analyse van een groepsproces  

•   6 

•   5 

•   5 

37 

Toetsen 

De docent/trainer als 

beoordelaar van 

leerprocessen 

 14 • BKE boek leren voor mc toets 

• maken van een verbeterplan  

• 16 

• 28  

58 

Professionaliseren 

De docent/trainer als 

professional 

19 • essay en elevatorpitch  

• BoKS: leren boek activerend opleiden 

• BoKS: take home toets maken 

• reflectieverslag 

• reflectie in een presentatie   

 

• 26 

• 24 

• 12 

•   6 

•   2 

89 

Totaal 104 uur  196 uur 300 uur 

Tabel 5: Overzicht studiebelasting per competentie  

 

Bij de start van de leergang ontvang je een overzicht van alle huiswerkopdrachten met 

daarbij de geschatte tijdsindicatie. Zo kun je goed plannen en kun je de opleiding op tijd 

afronden.  

In de uren bij de competentie professionaliseren is veel tijd gereserveerd voor het leren van 

de toetsen. Om Vakmanschap te verwerven is onze ervaring dat het zowel belangrijk is het 

geleerde toe te passen, als om het didactische jargon te beheersen en de belangrijkste 

theorie (de zogenaamde Body of Knowledge) te kunnen navertellen. 

 

 

16.  Opleider 

 

Tijdens de Leergang Activerend Opleiden wordt een groep begeleid door één opleider. Deze 

opleider verzorgt de organisatie en uitvoering van de 12 cursusdagen en geeft feedback op 

de verslagen, opdrachten en toetsen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor tussentijdse 

vragen. Ten slotte is de opleider een van de twee examinatoren bij het afsluitende examen.  

Lia Bijkerk zal in 2019 - 2020 de open-inschrijvingsgroep in Gouda begeleiden.  
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Drs. Lia Bijkerk  

Lia Bijkerk is sinds 1988 eigenaar van Edufit. Ze heeft na de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding, zowel Pedagogiek als Onderwijskunde gestudeerd 

aan de Universiteit Utrecht en vanuit deze achtergrond brengt ze graag 

beweging en spelvormen in haar workshops en trainingen. Zij volgde de 

geaccrediteerde post-hbo-opleiding ‘Onderwijs en moderne media’ bij de 

Hogeschool Leiden. 

Lia heeft samen met Wilma van der Heide het boek: “Het gaat steeds beter! Activerende 

werkvormen voor de opleidingspraktijk” (BSL, 2006) geschreven. Van dit werkvormenboek 

zijn inmiddels al 15.000 exemplaren verkocht. Daarna hebben ze samen ze de boekenreeks 

ontwikkeld ‘Haal het beste uit jezelf” voor docenten en studenten in het kader van de 

studieloopbaanbegeleiding (BSL, 2010). In augustus 2012 is hun boek over ‘Activerend 

opleiden’ verschenen. Met de fotografe Iris Loonen heeft Lia de uitgave ‘Water naar de zee 

dragen.... en 19 andere activerende werkvormen voor onderwijs, trainingen en workshops’ 

(BSL, 2009) gemaakt. In november 2012 is bij uitgeverij Thema ‘Aan het werk met 

Actiekaarten’ van Lia Bijkerk en Titia van der Ploeg verschenen: 64 activerende werkvormen 

om studenten en deelnemers zelf hun lesinhoud te laten verwerken. De tweede (gewijzigde) 

druk hiervan is in 2018 op de markt gebracht. In 2015 is het eerste boek verschenen in de 

BDB-reeks van BSL gericht op hbo-docenten. Dit boek heet ‘Basiskwalificatie Examinering in 

het hoger beroepsonderwijs’. In juni 2016 is het tweede deel verschenen ‘Activerende 

didactiek. Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs.’ 

 

Opleiders Incompanytrajecten 

Incompanytrajecten worden verzorgd door een van de opleiders uit het team van trainers 

waarmee Edufit al jaren samenwerkt. Aan de opleiders worden verschillende eisen gesteld:  

• Een universitaire opleiding of master gevolgd op het gebied van didactiek, 

onderwijskunde of communicatie 

• Deelnemen aan een complete Leergang Activerend Opleiden inclusief toetsing voordat 

zij zelfstandig een groep begeleiden als opleider 

• Aanwezig zijn tijdens de trainersdagen van Edufit 

• Kunnen voordoen hoe het moet: ‘Practise what you preach’.  

• In staat zijn om mensen te inspireren en te motiveren, om een veilig klimaat te 

scheppen en om een groep te begeleiden.  

• Ervaring met heel veel verschillende soorten digitale en analoge activerende 

werkvormen.  

Het opleidersteam bestaat uit: 

• Ir. Titia van der Ploeg 

• Drs. Hilde van der Geld 

• Drs. Brunhilde van der Sluijs 

• Drs. Imre Mutsaers 

• Drs. Hanneke Hoekstra 

• Cynthia Sipma, MSc 
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17.  Planning 

 

Voor de leergang zijn de volgende data gepland in het jaar 2019-2020: 

 

• 20 september Kennismakingsworkshop van 13.30 – 17.00 uur 

• 11 oktober  Dag 1: Klaar voor de start 

• 1 november  Dag 2: Aansluiten bij de doelgroep 

• 22 november  Dag 3: Benutten van verschillen 

• 13 december  Dag 4: Presenteren met power 

• 17 januari  Dag 5: Visie op leren en opleiden 

• 7 februari  Dag 6: Kwaliteit van toetsen 

• 13 maart  Dag 7: Toetsen die kloppen 

• 3 april  Dag 8: Meten is weten 

• 8 mei  Dag 9: Ze gaan ervoor! 

• 29 mei  Dag 10: Bestaan lastige studenten? 

• 12 juni  Dag 11: Grip op de groep 

• 26 juni  Dag 12: Meten van resultaten 

• 4 september Examen 

 

De cursusdagen zijn op vrijdag van 9.30 – 17.00 uur 

De twaalf cursusdagen zijn om de 2 à 3 weken ingeroosterd. De tussenliggende tijd is 

noodzakelijk voor het lezen van literatuur, het maken van de opdrachten, het voorbereiden 

van de volgende cursusdag en het toepassen van het geleerde in de praktijk.  

 

 

18.  Intakeprocedure  

 

Voor toelating tot de Leergang Activerend Opleiden gelden de volgende voorwaarden:  

• Je hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau en je kunt dit aantonen door middel 

van diploma’s of onderbouwen door werkervaring in de afgelopen vijf jaar  

• Je kunt voldoende tijd investeren in de voorbereiding van de cursusdagen en het 

uitvoeren van de opdrachten  

• Je draagt tijdens de cursusdagen mede zorg voor een veilige leeromgeving door van 

de andere deelnemers te willen leren door oefening, feedback en samenwerking en 

respecteert de vertrouwelijkheid en de privacy van de deelnemers 

• Je hebt een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren, bent bereid tot 

zelfreflectie en in staat tot het ontvangen van feedback 

• Je bent bereid om jouw eigen leerdoelen te formuleren en te bewaken 

• Je werkt als docent of trainer bij een mbo- of hbo-onderwijsinstituut of op een 

universiteit, je werkt zelfstandig als trainer of voor een instituut dat bedrijfsopleidingen 

aanbiedt of je werkt als expert die vakinhoud overbrengt aan collega’s of klanten of je 

wilt in de toekomst in deze functies gaan werken. 

• Je hebt mogelijkheden om tijdens de Leergang de vereiste praktijkervaring op te doen 

bij een stage- of werkadres  

• Je bent bereid en in de gelegenheid om een collega mee te laten kijken tijdens de 

uitvoering van een les bij een stage- of werkadres 
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19.  Organisatie 

 

Voor de eerste cursusdag krijg je een mailtje met daarin informatie over de eerste 

cursusdag. Ook krijg je instructie hoe je in de digitale leeromgeving aNewSpring kunt 

inloggen om de voorbereidende opdrachten te maken. De gegevens op het intakeformulier 

worden alleen gebruikt door de trainer om het ingangsniveau van de deelnemers te bepalen, 

voor de communicatie met de deelnemers over de training en voor de vermelding van de 

gegevens op het certificaat of diploma. 

Een week voorafgaand aan elke volgende cursusdag ontvang je een e-mail met daarin de 

uitnodiging voor de cursusdag. In deze uitnodiging staat vermeld:  

• datum en naam van de cursusdag 

• het programma en de leerdoelen van de cursusdag 

• de opdrachten als voorbereiding voor de cursusdag  

Je krijgt op de eerste cursusdag het boek ‘Activerend Opleiden’ en het boek 

‘Basiskwalificatie examinering in het hoger beroepsonderwijs' 

In de digitale leeromgeving kun je opdrachten maken en de toetsen inleveren. In het portfolio 

worden jouw vorderingen zichtbaar. 

De volgende documenten worden digitaal aangeleverd in de digitale leeromgeving, zodat je 

deze op jouw laptop of tablet kan gebruiken tijdens de les of bij de voorbereiding: 

In het leerpad vind je: 

• opleidingsgids  

• hand-outs van de PowerPointpresentaties  

• achtergrondartikelen en aanvullende literatuur  

In het portfolio vind je: 

• toetsbeleid en de toetshandleiding met de verschillende formats  

Edufit is niet verantwoordelijk voor de werking van de leeromgeving en de gebruikte digitale 

tools en de wijze waarop de aanbieders van deze tools omgaan met de gegevens van de 

deelnemers na het inloggen. Met aNewSpring is een verwerkersovereenkomst gesloten die 

voldoet aan de AVG. 

 

 

20.  Locatie en bereikbaarheid 

 

De open-inschrijvingsgroep volgt de Leergang in de accommodatie van  

Edufit, Graaf Florisweg 30 in Gouda.  

Hier is een ruime zaal beschikbaar, met daarin een flexibele opstelling 

met een smartboard en een goede wifi-verbinding. Hierdoor is het 

makkelijk is om van een plenaire organisatie naar groepswerk te gaan.  

De zaal heeft voldoende daglicht en is het een voordeel dat je tijdens  

pauzes makkelijk naar buiten kunt.   

De accommodatie is goed bereikbaar met het openbaar  

vervoer en per auto. 

Gouda Centraal Station bevindt zich op 5 min loopafstand.  

Met de auto kun je vanaf de A12, de A20, de N11 en de N207  

de accommodatie in 8 minuten bereiken.  

Edufit heeft 7 parkeerplaatsen op eigen terrein. Mochten deze  

parkeerplaatsen bezet zijn, kun je betaald parkeren op het parkeerterrein  

Vossenburchkade of in de parkeergarage naast het station. 
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21.  Investering en inschrijven 

 

Voor de open-inschrijvingsgroep kost de complete Leergang van 12 cursusdagen en het 

examen € 3.885,00 inclusief btw.  

Hierbij is inbegrepen: de boeken ‘Activerend Opleiden’ en ‘Basiskwalificatie Examinering in 

het hoger beroepsonderwijs’, het gebruik van de digitale leeromgeving, koffie/thee en lunch, 

materiaalkosten, het post-hbo-diploma en de inschrijving in het Abituriënten-Register van 

CPION / SPHBO. Het is mogelijk om de betaling van de opleiding te spreiden. Neem 

hierover vooraf contact op met Edufit.  

Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier op de website van Edufit.  

 

Annulering is kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de Leergang. Bij annulering tussen 

2 en 1 maand voor de start wordt 25% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering 

tussen 4 en 2 weken voor de aanvang van de Leergang wordt 50% van de prijs in rekening 

gebracht. Bij annulering vanaf 2 weken voor de aanvang van de Leergang wordt het 

volledige bedrag in rekening gebracht.  

Bij annulering kun je wel je kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer. De 

factuur wordt verstuurd na de start van de Leergang. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.  

 

 

22.  Adviescommissie 

 

Overeenkomstig de toetsingsprocedure vanuit het CPION voor een geregistreerde post-hbo 

opleiding is er een onafhankelijke Adviescommissie aangesteld. Zij is belast met de 

beoordeling van de vraag of het curriculum is afgestemd op de behoeften van het werkveld.  

De opleiding wordt door de Adviescommissieleden jaarlijks geëvalueerd zodat een proces 

van permanente kwaliteitscontrole wordt gerealiseerd. De samenstelling van deze commissie 

is representatief voor het werkveld waarvoor de opleiding is bedoeld.  

 

De Adviescommissie van Edufit bestaat uit: 

1.  Drs. Roland van Dalen, docent Marketing en Communicatie aan de Academie voor 

Management en Bestuur van Avans Hogeschool. Eigenaar Van Dalen Opleiding & 

Advies (VDO&A) 

2.  Drs. Femke Weitenberg, docent Management & Organisatie bij het Instituut voor 

Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.  

3.  Drs. Jelle Jan de Schipper, opleider / adviseur bij de Netherlands School of Public & 

Occupational Health (NSPOH) 

4.  Martine Vecht, trainer, auteur, professional organizer. Eigenaar van de School voor 

Organizing. 

5.  Annelies Ranzijn, Med, onderwijskundig adviseur tweedelijnsteam Hogeschool 

Inholland. 

6. Drs. Esther Struijs, functioneel / content beheerder FHMER, Fontys Hogescholen 

 

 

 

 

 

 



19 
 

23.  Kwaliteitszorg 

 

Edufit heeft een systeem van kwaliteitszorg waardoor de Leergang Activerend Opleiden 

structureel de zogenaamde Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus van Deming doorloopt:  

• Plan (te ondernemen activiteiten)  

• Do (uitvoering) 

• Check (rapportage over uitgevoerde activiteiten) 

• Act (bijstellen en aanscherpen activiteitenplan) 

De kernboodschap van deze Deming cirkel is: wil je het echt beter 

doen dan gisteren en het stukken beter doen dan je concurrent, dan 

moet je continu verbeteren (Mulders, 2010). Hiervoor zijn er 

verschillende evaluatievormen en evaluatiemomenten tijdens de 

opleiding ingebouwd. 

 

1. Evaluatie door de deelnemers 

Elke cursusdag wordt aan het eind mondeling geëvalueerd door middel van een steeds 

wisselende activerende werkvorm. Aan het eind van de Leergang Activerend Opleiden vullen 

de deelnemers een digitale enquête in via de online tool Survey Monkey. In de bijlage staan 

testimonials van deelnemers van de afgelopen jaren.  

 

2. Evaluatie door het opleidersteam 

Aan het eind van de Leergang Activerend Opleiden komt het opleidersteam bij elkaar om de 

Leergang Activerend Opleiden te evalueren en om te brainstormen over grotere 

aanpassingen in inhoud of organisatie.  

  

3. Evaluatie door de adviescommissie 

Edufit overlegt jaarlijks met de Adviescommissie over de aansluiting van de doelstellingen 

van de opleiding op de behoeften van en de ontwikkelingen in het werkveld. 

 

Het resultaat van de evaluaties kan aanleiding geven tot bijstelling van de Leergang 

Activerend Opleiden. Herijking van de Leergang Activerend Opleiden vindt jaarlijks plaats in 

augustus. Hierbij worden alle evaluaties verwerkt.  

 

 

24. Gedragscode, algemene voorwaarden, klachtenprocedure en privacy 

 

Edufit is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De 

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en 

opleidingsbureaus in Nederland.  

 

De leergangen en trainingen van Edufit voldoen aan de eisen die de Nederlandse 

Raad voor Training en Opleiding heeft opgesteld. Hiervoor heeft Edufit in 2017 het 

NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en 

professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen 

klanten ervan uitgaan dat Edufit voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van 

transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang 

met klanten en deskundigheid van het personeel.  Een onafhankelijke, externe certificerende 

instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.  
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Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding 

(NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie 

www.nrto.nl/keurmerk 

   

Edufit voldoet als lid van de NRTO aan de gedragscode die de NRTO heeft opgesteld. 

• Geldig in geval van een open inschrijving bij Edufit, gedragscode consumenten: 

http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-

2013.pdf  

• Geldig in geval van maatwerktrajecten, gedragscode business to business, beroep en 

bedrijf: http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2016/04/NRTO-gedragscode-beroep-

bedrijf-2015.pdf 

 

Edufit voldoet als lid van de NRTO aan de algemene voorwaarden die de NRTO heeft 

opgesteld. 

• Geldig in geval van een open inschrijving bij Edufit, algemene voorwaarden 

consumenten: http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-

2015.pdf  

• Geldig in geval van maatwerktrajecten, algemene voorwaarden business to business, 

beroep en bedrijf: http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-

voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf  

 

Daarnaast heeft de NRTO een klachten- en geschillenprocedure opgesteld die Edufit als 

lid hanteert. 

• In geval van een open inschrijving: Zie voor klachten artikel 15 en voor geschillen 

artikel 16 van de bovenstaande algemene voorwaarden consumenten.   

• In geval van maatwerktrajecten: Zie voor de klachtenregeling artikel 17 van de 

bovenstaande algemene voorwaarden beroep en bedrijf.   

 

Privacy 

Edufit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, wij verwerken 

uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken 

als trainings- en adviesbureau. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming 

met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

Onder persoonsgegevens vallen de behaalde resultaten tijdens de Leergang Activerend 

Opleiden, hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar. De gegevens in de 

boekhouding worden bij Edufit tenminste zeven jaar bewaard, onder andere om aan de 

wettelijke verplichting te voldoen. 

Edufit verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en worden alleen met derden gedeeld 

als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor eisen rondom 

accreditatie of herregistratie en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Edufit, zoals de digitale 

leeromgeving van de Leergang Activerend Opleiden, sluit Edufit een 

verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens te waarborgen.  

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Edufit BV staat in 

onze privacyverklaring. Deze kun je downloaden via de website, www.edufit.nl/algemene-

voorwaarden/. 

http://www.nrto.nl/keurmerk
http://www.nrto.nl/keurmerk
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2016/04/NRTO-gedragscode-beroep-bedrijf-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2016/04/NRTO-gedragscode-beroep-bedrijf-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2016/04/NRTO-gedragscode-beroep-bedrijf-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2016/04/NRTO-gedragscode-beroep-bedrijf-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-2015.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf
http://www.edufit.nl/algemene-voorwaarden/
http://www.edufit.nl/algemene-voorwaarden/
http://www.edufit.nl/algemene-voorwaarden/
http://www.edufit.nl/algemene-voorwaarden/
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25. Beschrijvingen van de cursusdagen  

 

Kennismakingsworkshop:  
 

Tijdens deze kennismakingsworkshop krijg je een goed beeld van de inhoud van de 

Leergang Activerend Opleiden. Ook krijg je informatie over de toetsing en de opdrachten die 

je tijdens de leergang moet maken. Door het overzicht dat je ontvangt kun je meteen al een 

goede planning maken van de activiteiten die er van jou verwacht worden.  

Daarnaast maak je kennis met de andere deelnemers, met de opleider en met de 

accommodatie.  

Bij het tweede thema krijg je een overzicht van de pijlers van de visie op activerend opleiden. 

Dit geeft je een beeld van het eindresultaat dat je met deze Leergang kunt behalen.  

Tijdens deze bijeenkomst krijg je meteen al ideeën over werkvormen die je in jouw praktijk 

kunt toepassen. 

Een rode draad tijdens de workshop is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 
Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament  

• Gebruiken van breintips 

• Ervaringsleren als basis 

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren 

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Professionaliseren  

 

Doelen: 

Na afloop van de workshop kun je... 

• de opbouw van de Leergang Activerend Opleiden herkennen 

• de pijlers van activerend opleiden benoemen 

 

Programma: 

• Introductie 

• Kennismaken met de Leergang en met elkaar 

• De 7 pijlers van activerend opleiden 

• Afsluiting 
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Dag 1: Klaar voor de start 
 

Tijdens deze dag maak je nader kennis met elkaar en kun je vragen stellen over de 

opleiding, de toetsing en de digitale leeromgeving. Als eerste lesgeefopdracht stel je jezelf 

voor aan de hand van een voorwerp. Het eerste thema gaat over de kwaliteiten van een 

docent. Welke kwaliteiten zijn belangrijk voor een goede docent en welke (kern)kwaliteiten 

bezit jij zelf? Jouw kwaliteiten en de kwaliteiten van een docent worden gekoppeld aan de 

ontwikkelingsfasen van een docent. Bij het tweede thema wordt er aandacht besteed aan de 

basisprincipes van communicatie en het geven en het ontvangen van feedback. Je interviewt 

elkaar over verwachtingen van de cursus en gebruikt hierbij de principes voor communicatie 

en kwaliteiten van een docent. Tijdens het derde thema krijg je informatie over de het model 

van ervaringsleren. Je reflecteert op jouw eigen voorkeuren van leren en de consequenties 

daarvan op het onderwijs dat je ontwerpt en geeft. Het uitgangspunt is dat in een volwaardig 

leerproces alle fasen aan bod komen. Bij elke fase passen andere werkvormen.  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament  

• Gebruiken van breintips 

• Ervaringsleren als basis 

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren 

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Professionaliseren, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• jouw kernkwaliteiten koppelen aan de ontwikkelingsfasen van een docent 

• op de juiste manier communiceren en feedback geven  

• de fasen van ervaringsleren herkennen 

 

Programma: 

• Introductie en kennismaking 

• Kwaliteiten van een docent 

• Communicatie en feedback 

• Ervaringsleren 

• Afsluiting 
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Dag 2: Aansluiten bij de doelgroep 
 

Tijdens de ochtend van deze cursusdag wordt besteed aan informatie over ‘Brein en leren’ 

zodat je weet wat je wel en juist beter niet kunt doen tijdens lessen en trainingen. Als 

voorbereiding op deze tweede dag heb je een e-learning over de werking van het brein 

gevolgd. Tijdens dit eerste thema gaan we in op het benutten van deze kennis in het 

ontwerpen en geven van je lessen. Er worden zeven breintips besproken waarmee je het 

optimale uit je les kunt halen. 

Tijdens het tweede deel van de dag bespreken we hoe een lesplan jou kan helpen om goede 

lessen te geven. We starten met het stellen van regels en het maken van contact. Het is 

belangrijk dat je aan de studenten duidelijke maakt welk gedrag je op prijs stelt en welke 

afspraken je met ze wilt maken bijvoorbeeld over eten en drinken, de voorbereiding van de 

lessen en het op tijd komen. Om misverstanden te voorkomen kun je deze afspraken beter 

ook opnemen in de studentenhandleiding. Daarnaast kijken we hoe je werkvormen kiest die 

optimaal aansluiten bij de studenten en de doelen die je met hen wilt bereiken.  

Ten slotte gaan een aantal deelnemers na de theorie over ijsbrekers een activerende 

opening uitvoeren. Een goed begin is immers het halve werk…!  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament  

• Gebruiken van breintips 

• Ervaringsleren als basis 

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren 

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• de belangrijkste breintips navertellen 

• een lesplan maken op basis van criteria 

• een activerende opening uitvoeren of beoordelen 

  

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Brein en leren 

• Lesplannen 

• IJsbrekers 

• Afsluiting 
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Dag 3: Benutten van verschillen 
 

Met een grote variatie in werkvormen kom je met jouw onderwijs tegemoet aan de 

verschillen tussen mensen. Elk mens is op een andere manier getalenteerd en dat bepaalt 

zijn voorkeuren voor bepaalde activiteiten. Tijdens deze dag leer je acht verschillende 

talenten te herkennen en te benutten. Het effect van het inzetten hiervan is dat alle 

studenten zich aangesproken en uitgedaagd voelen, je benut de kennis over talenten voor 

variatie in werkvormen voor een hoger leerrendement.  

Het tweede thema gaat over differentiëren. Omgaan met verschillen betekent dat studenten 

ongelijk behandeld worden op grond van kennis die je hebt over relevante verschillen. In de 

praktijk differentiëren docenten hoofdzakelijk op basis van prestatieverschillen. Om betere 

resultaten te halen willen docenten en trainers zich steeds nadrukkelijker bezighouden met 

het ontplooien van de verschillende talenten van alle studenten.  

Ten slotte wordt informatie gegeven over de discussiewerkvormen en voeren een aantal 

deelnemers een werkvorm met een stelling uit. 

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• verschillende soorten talenten benoemen en koppelen aan werkvormen  

• verschillende mogelijkheden om te differentiëren toepassen 

• een discussie aan de hand van een stelling uitvoeren of beoordelen 

 

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Variatie in werkvormen 

• Differentiëren in de les  

• Discussievormen 

• Afsluiting 
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Dag 4: Presenteren met power 
 

Vertel je verhaal met overtuiging en plezier! Je hebt misschien wel eens met bewondering 

geluisterd naar een interessante presentatie van een bevlogen spreker. Om meteen een 

veelgehoord misverstand weg te nemen: je hoeft beslist geen geboren entertainer te zijn om 

een goedverzorgde en inhoudelijk interessante én boeiende presentatie te kunnen 

verzorgen. Het eerste thema van deze dag zoomt in op verschillende 

presentatieprogramma’s. Je leert hoe je PowerPointpresentaties mooier kunt vormgeven en 

hoe je meer gebruik kunt maken van animaties.  

Bij het thema presenteren gaat het om basistechnieken in de verbale en non-verbale 

communicatie die goed te leren zijn. Je legt aan de andere deelnemers een model of theorie 

uit. Je krijgt feedback op jouw non-verbale communicatie zoals je houding, stemgebruik en 

oogcontact. Om dit nog eens goed te bekijken wordt van deze presentatie een video-opname 

gemaakt. 

Tijdens het laatste deel van de dag krijg je informatie over de werkvormen die horen bij 

docentgecentreerde werkvormen en het geven van een interactief hoorcollege.  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis 

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Ontwerpen, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je.... 

• het presentatieprogramma PowerPoint beter gebruiken 

• de kenmerken van lichaamstaal, stemgebruik en verbale communicatie herkennen  

• werkvormen inzetten tijdens hoorcolleges  

  

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Presentatieprogramma’s 

• Presenteren 

• Docentgecentreerde werkvormen 

• Afsluiting 
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Dag 5: Visie op leren en opleiden 
 

Een docent/trainer zou een duidelijke visie moeten hebben op hoe je vakinhoud, didactiek en 

de mogelijkheden van ICT zorgvuldig op elkaar af kunt stemmen.  

Onderzoek laat zien dat ICT, als de juiste condities aanwezig zijn, onderwijs aantrekkelijker 

en effectiever kan maken. De integratie van ICT in de onderwijspraktijk is gebaat bij een 

zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, didactiek en de mogelijkheden van ICT.  

De middag van deze cursusdag wordt besteed aan informatie over ‘Werken uit een 

fundament’ zodat je weet waar je moet beginnen bij het ontwerpen van een nieuwe 

onderwijseenheid. Je gaat na hoe de onderdelen van het onderwijsontwikkelmodel voor jouw 

opleiding zijn ingevuld. Bij het ontwikkelen van een nieuwe onderwijseenheid wordt het 

resultaat groter als de studenten goed weten wat en waarom ze iets doen. Een goede 

studentenhandleiding is daarbij van belang. Hierin staan een aantal van de elementen van 

het onderwijsontwikkelmodel beschreven. Daarnaast moeten ook allerlei praktische vragen 

vooraf al duidelijk zijn: wanneer zijn de contactmomenten, wat moet ik voorbereiden en hoe 

wordt er getoetst? Ten slotte wordt informatie gegeven over werkopdrachten en voeren een 

aantal deelnemers een werkopdracht uit. 

Een rode draad is het bespreken van de ervaren werkvormen met daarbij de tips van de 

trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Ontwerpen, Doceren 

 

Doelen:  

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• de afstemming tussen jouw vakinhoud, didactiek en de mogelijkheden van ICT 

presenteren 

• de bronnen voor een studentenhandleiding vinden en noteren in APA-style 

• een groepswerkvorm bedenken, uitvoeren en/of nabespreken 

 

Programma:  

• Introductie en terugblik 

• Visie, didactiek en ICT 

• Werken uit een fundament 

• Werkopdrachten 

• Afsluiting 
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Dag 6: Kwaliteit van toetsen 

 
Deze cursusdag start met een kennistoets over didactiek die behandeld is tijdens de 

voorgaande cursusdagen.  

Daarna wordt een start gemaakt met het werken aan de Basis Kwalificatie Examineren 

(BKE). Dit betreft kennismaken met de toetscyclus, wat komt er allemaal kijken bij het meten 

van studentresultaten? Je zet de eerste stap binnen de competentie toetsen en kiest een 

toets waarvoor jij een verbeterplan gaat schrijven. Je verdiept je in de documenten die de 

basis vormen voor jouw toets. Je gaat na binnen welke kaders jouw toets valt en hoe deze in 

het programma van de opleiding past. 

Ten slotte wordt op deze cursusdag informatie gegeven over verschillende soorten 

spelvormen die in het onderwijs ingezet kunnen worden. Daarnaast voeren in het kader van 

de eigen vaardigheid een aantal deelnemers een quizwerkvorm uit. 

Een rode draad is het bespreken van de ervaren werkvormen met daarbij de tips van de 

trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Toetsen, Doceren 

 

Doelen:  

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• de fasen van de toetscyclus en bijbehorende producten benoemen  

• de consequenties van de kaderstellende documenten voor jouw toets beschrijven  

• een kennisquiz leiden of beoordelen 

 

Programma:  

• Toets over didactiek (hoofdstuk 1 – 8) 

• Introductie en terugblik 

• Toetscyclus 

• Vooronderzoek (fase 0) 

• Spelvormen 

• Afsluiting 
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Dag 7: Toetsen die kloppen 
 

In het eerste thema worden de eerste stappen van de toetscyclus besproken, Je bekijkt het 

basisontwerp van jouw toets, ontwerpt of evalueert de toetsmatrijs en de toets zelf. Je zet 

hiermee de eerste stap richting ‘toetsen die kloppen’. 

Tijdens het tweede thema van deze dag staat de derde fase van de toetscyclus centraal. Dit 

betreft het ontwerpen van de toets en het beoordelingsformulier.  

De eerste deelnemer geeft een complete miniles voor een beoordeling van de competenties 

ontwerpen en doceren.  

Een rode draad is het bespreken van de ervaren werkvormen met daarbij de tips van de 

trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk.  

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Toetsen, Doceren 

 

Doelen:  

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• een toetsmatrijs maken waarin de samenhang tussen de leerdoelen, niveau en weging 

wordt geborgd  

• de kwaliteitscriteria waaraan toetsitems en een beoordelingsformulier moeten voldoen 

toepassen bij het maken van een toets  

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma:  

• Introductie en terugblik 

• Basisontwerp en toetsmatrijs 

• Toetsen maken en beoordelen 

• Minilessen  

• Afsluiting 
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Dag 8: Meten is weten 

 

Meten is weten, is een veelgehoorde uitspraak. Maar wie heeft zijn oordeel niet wel eens 

laten kleuren door intuïtie of buikgevoel? En was het niet zo dat dat gevoel een goede 

voorspellende waarde bleek te hebben voor het slagen van de betreffende student in de 

praktijk? Kun je eigenlijk wel betrouwbaar meten?  

Het eerste thema staat in het teken van de afname van de toets en de fouten die daarbij 

kunnen ontstaan. Als de toets is afgenomen kun je de resultaten gaan analyseren. Deze 

toetsanalyse kan aanleiding zijn om onderdelen van de toets nog eens kritisch te bekijken. 

Bij het tweede thema Je denkt na over het proces van de registratie en communicatie van 

resultaten richting studenten. Feedback geven is hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

De laatste fase van de toetscyclus is het evalueren en verbeteren. Op basis van voorgaande 

fasen en student- en docentevaluaties stel je een verbeterplan op. Verbeterpunten kunnen 

over de toets gaan, maar bijvoorbeeld ook over de leerdoelen of het gegeven onderwijs. 

Tijdens het laatste thema geeft de volgende deelnemer een miniles voor beoordeling op de 

competenties ontwerpen en doceren. 

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Toetsen, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• toetsresultaten analyseren en op basis hiervan conclusies trekken 

• op een juiste manier feedback geven en resultaten naar studenten communiceren  

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Toetsen afnemen en analyseren  

• Registreren, communiceren en evalueren  

• Minilessen  

• Afsluiting 
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Dag 9: Ze gaan ervoor! 
 

De dag start met een multiple choice toets over het BKE boek, de body of knowledge over 

toetsen wordt getoetst. 

Eén van de moeilijkste vragen voor docenten en trainers is, hoe je studenten gemotiveerd 

kunt krijgen en kunt houden. Tijdens deze dag wordt eerst ingegaan de maatregelen voor 

motiveren en stimuleren die je kunt inzetten.  

In het tweede thema wordt gekeken hoe je door een gestructureerd gesprek een individuele 

student kunt begeleiden. Hiervoor krijg je het NLP-coachmodel aangereikt. Hiermee kun 

je de student helpen om tijdens het gesprek oorzaken en oplossingen te benoemen. 

Twee deelnemers geven een complete miniles voor een beoordeling van de competenties 

ontwerpen en doceren.  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de werkvormen met daarbij de 

tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competentie: Begeleiden, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• een relatie leggen tussen de motivatie van een student en maatregelen om motivatie te 

bevorderen 

• een gestructureerd begeleidingsgesprek voeren  

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma: 

• BKE toets 

• Introductie en terugblik 

• Motiveren 

• Begeleidingsgesprekken 

• Minilessen 

• Afsluiting 
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Dag 10: Bestaan lastige studenten? 

 
Tijdens deze cursusdag leer je diverse vormen van weerstandsgedrag te onderscheiden en 

– belangrijker – hoe je er mee om kunt gaan. Je wilt namelijk niet de kaas van het brood 

laten eten door een gevatte student, maar ook niet de hele tijd politieagent spelen. Je hebt 

toch immers met (bijna) volwassenen te maken?! Toch kunnen lastige studenten het jou 

bijzonder moeilijk maken. In veel gevallen kunnen we lastig gedrag relatief gemakkelijk 

ombuigen tot productief gedrag.  

Als docent/trainer is het belangrijk om te realiseren dat jouw gedrag de studenten beïnvloedt. 

Door je gedrag aan te passen, zullen de studenten ook mogelijk anders reageren. Een 

goede docent/trainer kan zowel de studenten motiveren als de studenten inhoudelijk 

corrigeren. Het model ‘de Roos van Leary’ is hierbij een handig hulpmiddel. 

Twee deelnemers geven een complete miniles voor een beoordeling van de competenties 

ontwerpen en doceren.  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de werkvormen met daarbij de 

tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten 

 

Competenties: Begeleiden, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• adequaat reageren op weerstand 

• verschillende gedragswijzen herkennen in een casus en daarop inspelen  

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Omgaan met weerstand 

• Beïnvloeden van gedrag 

• Minilessen  

• Afsluiting 
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Dag 11: Grip op de groep 
 

Deze cursusdag start met het thema ‘werken met groepen’ Als een groep niet goed 

functioneert is het goed om een analyse te maken van de processen in de groep. Een 

hulpmiddel daarbij zijn de teamrollen van Belbin, de fasen van Tuckman en het teamwiel van 

Vroemen. Na deze cursusdag ga je aan de slag met het analyseren van een casus over een 

groep die niet goed functioneert. 

Het tweede thema gaat in op de verschillende basishoudingen die je als docent kunt hebben. 

Twee deelnemers geven een complete miniles voor een beoordeling van de competenties 

ontwerpen en doceren.  

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de werkvormen met daarbij de 

tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten  

 

Competenties: Begeleiden, Doceren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• problemen bij werken met groepen analyseren 

• de verschillende basishoudingen herkennen 

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Werken met groepen 

• Basishoudingen 

• Minilessen 

• Afsluiting 
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Dag 12: Meten van resultaten 
 

Tijdens het eerste thema gaan we in op reflecteren. Je reflecteert op je eigen docentschap 

en ontwikkeling tijdens deze opleiding. Je krijgt verschillende reflectiemodellen aangereikt 

die je kunt gebruiken om na de opleiding een reflectieverslag te schrijven. Daarnaast zijn 

deze modellen ook nuttig voor het begeleiden van jouw studenten. 

Het tweede deel van deze dag zullen alle deelnemers hun essay over een zelfgekozen 

onderwerp in maximaal twee minuten pitchen aan de rest van de groep.  

Aan het einde van deze cursusdag geven de laatste twee deelnemers een complete miniles 

en zullen beoordeeld worden op de competenties ontwerpen en doceren. 

Een rode draad tijdens de cursusdag is het bespreken van de ervaren werkvormen met 

daarbij de tips van de trainer en de vertaalslag naar de eigen praktijk. 

 

 

Visie: 

De didactische visie berust op: 

• Werken vanuit een fundament 

• Gebruiken van breintips  

• Ervaringsleren als basis  

• Variatie in werkvormen  

• Benutten van verschillen 

• Motiveren en stimuleren  

• Toetsen van resultaten  

 

Competenties: Professionaliseren 

 

Doelen: 

Na afloop van de cursusdag kun je... 

• jouw reflectie op je functioneren als docent vertellen aan de hand van een 

kernkwadrant 

• een pitch geven over een zelfgeschreven essay 

• een miniles geven of beoordelen 

 

Programma: 

• Introductie en terugblik 

• Reflecteren  

• Een competente docent  

• Minilessen 

• Afsluiting 
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Bijlage: Testimonials van deelnemers 
 

2017 – 2018 

 

Ondanks dat de duidelijkheid en nut van de opleiding in direct werk voor mij tijdens de 12 

lessen door organisatorische wijzigingen ook negatief beïnvloed zijn, ben ik altijd met enorm 

veel zin naar de opleiding gekomen. Daar wil ik de docent enorm voor bedanken, want de 

lessen waren elke keer weer enorm motiverend en ging met een boost van positieve energie 

weer naar huis. Dit werd ook erg mogelijk gemaakt door de gedrevenheid van de 

docent/tutor en de focus die ze aan elke les heeft gegeven. Hierdoor kreeg je elke lesdag 

weer zin om er meer van te leren. 

 

Freek Rooijakkers, trainer bij REEF 

 

Behalve nuttig is de leergang ook leuk. Ik heb het met veel plezier gedaan en het is een mooi 

voorbeeld hoe ik ook mijn eigen lessen leuk kan maken. Verder heb ik veel gehad aan de 

onderwerpen die over het ontwerpen van onderwijs gaan 

 

Femke Vernij, docent bij De school van het Nederlandse Lied - MBO RijnIJssel 

 

Na het volgen van de Leergang Activerend Opleiden heb ik veel inspiratie opgedaan om de 

lessen die ik geef vanuit actieve werkvormen te benaderen, een positieve verandering in mijn 

manier van lesgeven! 

 

Paula Blokpoel, opleider Amstel Academie VUmc 

 

De opleiding is een zeer leuke en activerende werkvormen. Er worden veel tools en 

handvatten gegeven. Deze zijn direct toepasbaar in de praktijk. 

 

Wouter Bakker, opleider Brandweer Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

 

Ik kwam binnen zonder ervaring op didactisch gebied en heb ontzettend veel geleerd. De 

structuur van de opleiding is goed en de inhoud is allesomvatttend. De docent heeft 

ontzettend veel kennis en weet dit goed over te brengen op de studenten. Het is een heel 

praktische opleiding, gelijk toe te passen in de eigen beroepspraktijk. Je moet er wel 

rekening mee houden dat deze opleiding veel tijd kost. Er staat 10 uur zelfstudie per week 

voor, maar ik was er meer mee bezig. Misschien omdat ik geen didactische achtergrond had. 

 

Ingrid Zomer, trainer Amstel Academie VUmc 

 

Een nuttige opleiding die ook buiten het leslokaal goed te gebruiken is. 

 

Harm Grijpstra, docent Hanzehogeschool Groningen 
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De Leergang Activerend Opleiden is een inspirerende opleiding die - zelfs als je al jaren voor 

de klas staat - nieuwe inzichten en vele mogelijkheden geeft om je lessen voor je studenten 

en voor jezelf interessanter te maken. Ik ben ervan overtuigd dat ik door deze opleiding een 

betere docent ben geworden en ik heb een onuitputtelijke bron aan werkvormen, variaties en 

inzichten in gedifferentieerd lesgeven gekregen waar ik als docent Creatief Schrijven veel 

aan heb. 

 

Lies Aris, docent The New School Amsterdam 

 

De LAO is voor mij vooral een leidraad en houvast gebleken binnen de didactiek. Het digitale 

portaal van Edufit werkt uitstekend. De cursusdagen waren lang, maar dikwijls erg 

activerend. Ik heb veel geleerd. Ik ken mijn teamgenoten nu veel beter en reflecteer zelf nu 

veel meer. 

 

Elmar Schuur, docent The New School Amsterdam 

 

2016 – 2017  

 

'LAO' heeft me zoveel geboden! Meteen in de praktijk toepasbaar en met een gedegen 

theoretische basis. De lesdagen waren een feest, het gaf me een boost aan energie!  

 

Jan Willem van Eijk, trainer BeeldenStudio 

 

LAO heeft mij enorm geholpen in mijn omscholing naar het onderwijs. Een goede 

theoretische basis en praktisch toepasbaar!   

 

Robert Delien, cursuscoördinator Natuurpodium 

 

De Leergang Activerend Opleiden is een zeer nuttige en direct toepasbare opleiding. De 

inhoud is sterk en de werkvormen en toetsvormen zijn origineel en heb ik ervaren als een 

verademing: zo kan het ook!  

 

Cynthia Sipma, onderwijskundige 

 

De leergang geeft iedere docent veel tools voor een succesvolle onderwijspraktijk. 

 

Hanneke Hoekstra, onderwijskundige HO-extra 

 

2015 – 2016 

 

In twaalf dagen LAO leer je ontzettend veel. Er komt veel op je af, maar je kunt het ook direct 

toepassen in je lessen. Ik heb de dagen erg leuk en nuttig gevonden om mijn weg in het 

onderwijs vinden. Het is niet alleen theoretisch maar juist ook praktisch door de verschillende 

werkvormen. Kortom, gewoon doen, het is leerzaam en je leert andere docenten kennen. 

 

Eefke Brandsma, Docent CMD - Avans Hogeschool, Academie voor Industrie en Informatica 
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Als startende docent heb ik veel aan de leergang activerend opleiden gehad. Het gaf me een 

goede basis waar ik leuke lessen mee kan maken. Ook gaf het mij inzichten in mijn manier 

van lesgeven en hoe ik mezelf daarin kan verbeteren. De trainingsdagen heb ik als leuk en 

energiek ervaren. Een aanrader voor beginnende docenten die een gestructureerde en 

gefundeerde manier van lesgeven zoeken! 

 

Martijn Schuurmans, Docent informatica – Avans Hogeschool, Academie voor Industrie en 

Informatica 

 

De Leergang Activerend Opleiden heb ik ervaren als een uitnodigende opleiding. De lessen 

zijn leuk vormgegeven en staan bol van praktische hulpmiddelen 

 

Rik Meijer, Docent Informatica – Avans Hogeschool, Academie voor Industrie en Informatica 

 

De leergang activerend opleiden heeft mij geholpen om meer vanuit een fundament mijn 

lessen te kunnen geven. Door dit fundament is een betere opzet en meer variatie in mijn 

lessen ontstaan. Ik doe minder zelf en laat juist de studenten harder werken. Het zweet moet 

immers op de juiste rug staan! Dit maakt de lessen interactiever en leuker, niet alleen voor 

mijn studenten, maar ook voor mezelf. 

 

Elke van Lamoen, docent Management Avans Hogeschool AHB, BedrijfskundeMER 

 

Activerend opleiden biedt de beginnend docent snel een aantal concrete handvaten om mee 

aan de slag te gaan. Onderwijskunde is natuurlijk geen exacte wetenschap, dus de 

aangereikte methoden zijn een van de methoden/manieren om mee aan de slag te gaan. 

Belangrijk om te benadrukken vind ik dat je als docent ook vooral ook op zoek moet gaan 

naar je eigen methoden en technieken van 'wat werkt'. 

 

Luc van Mil, docent BSK, Avans Hogeschool Academie Veiligheid en Bestuur. 

 

Een nuttige en breed toepasbare opleiding die mij persoonlijk ontzettend heeft geholpen bij 

het voorbereiden en uitvoeren van mijn lessen. 

 

Mark Roche, docent IV, Avans Hogeschool Academie Veiligheid en Bestuur. 

 

De opleiding zelf vond ik inhoudelijk goed. Het een is bruikbaarder dan het ander in de 

realiteit maar het biedt absoluut de voor mij benodigde handvatten als beginnende docent. 

Ook de structuur van de opleiding dient als voorbeeld doordat je zelf ook steeds de 

stappen/fases van het ervaringsleren doorloopt (E, R, C, T-cyclus) en ervaart hoe prettig die 

manier van werken/leren is. 

 

Nadia van Loon, basisdocent IV, Avans Hogeschool Academie Veiligheid en Bestuur. 
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De Leergang Activerend Opleiden is een inspirerende opleiding, met een gefundeerde 

didactische visie en praktisch toepasbaar. Dankzij het model van ervaringsleren kan ik op 

een eenvoudige manier verschillende leerstijlen bedienen en meer variatie aanbrengen in 

mijn werkvormen. Deze opleiding heeft mij echt geholpen in mij professionele ontwikkeling 

als docent!  

 

Johan Heijink, Hanzehogeschool Groningen - Instituut voor Financieel Economisch 

Management 

 

Met enige reserve begon ik aan de cursus, zou het wel echt leuk, relevant en leerzaam zijn? 

Dat was het zeker, ik heb me geen moment verveeld en heb al doende veel geleerd. De 

cursus en coaching van Titia zorgen dat ik niet alleen zelfverzekerder voor de klas sta, maar 

dat ik mijn lessen op veel gebieden heb kunnen verrijken, met andere werkvormen, 

organisatievormen en verdere digitalisering. Een echte aanrader!  

 

Sijbren Hogewerf, Hanzehogeschool Groningen - Instituut voor Financieel Economisch 

Management 

 

Ik dacht dat mijn lessen al heel gevarieerd en actief waren. Gedurende de LAO bleek echter 

dat er nog veel te leren viel. Leuke en zeer nuttige opleidingen, vanaf les 1 handvaten 

aangereikt gekregen om meteen in je lessen te gebruiken. Veel geleerd op een leuke 

manier. Top! En de complimenten voor Titia!  

 

Reina de Raad, Docent CMV, Hanzehogeschool Groningen - Instituut voor Financieel 

Economisch Management 

 

De Leergang Activerend Opleiden is voor mij op het juiste moment gekomen. Ik heb een 

uitstekende vertaalslag naar mijn docentschap kunnen maken, waarbij ik mijn manier van 

doceren op een actieve manier en actieve uitvoering heb aangepast.  

Koos Reitsma, Hanzehogeschool Groningen - Instituut voor Financieel Economisch 

Management 

 

2014- 2015 

 “De Leergang “Activerend opleiden” van EDUFIT is een opleiding met een sterk theoretisch 

fundament en is direct praktisch toepasbaar. De les-opdrachten en -oefeningen sluiten 

daarbij naadloos op aan. Modellen zoals de “Roos van Leary” en het “Kernkwadrant van 

Ofman” zijn modellen welke ik al kende, echter nu pas echt tot ‘leven’ zijn gekomen. Naast 

de 12 lesdagen is er een behoorlijke studiebelasting, bestaande uit het bestuderen van de 

theorie en het maken van opdrachten. Vooral de opdrachten hebben mij veel tijd gekost en 

ook veel plezier gegeven, en zorgen voor een goed gevuld praktisch bruikbaar portfolio. 

Conclusie: de opleiding is een echte aanrader voor aankomend en ervaren docenten, die 

zich verder willen professionaliseren!” 

 

Lambert Mutsaars, docent 
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“Een geweldige opleiding! Ik merk dat ik de lesstof vanaf dag 1 goed toe kon passen. Het 

was bloed, zweet maar geen tranen, een aanrader voor iedereen die les geeft”. 

 

Wilma Gerritsen, trainer MEE Drechtsteden 

 

“Ik heb er nog veel meer van geleerd dan ik van tevoren had verwacht. Niet alleen veel 

geleerd over lesgeven, maar ook over mezelf als docent voor de groep”. 

 

Patricia Molenaar, Radartrainer 

 

“LAO maakt leren leuk voor iedereen. LAO heeft me inzichten gegeven hoe ik alle cursisten 

op maat kan bedienen zonder de groep te verliezen, hoe om te gaan met lastig gedrag etc. 

Praktisch en leerzaam tegelijk!” 

 

Ilse de Lange, trainer Rainbow advies, training, coaching 

 

“Zonder de Leergang Activerend Opleiden zou ik niet binnen nog geen jaar de docent zijn die 

ik nu ben. Alle belangrijke competenties komen aan bod in deze zeer nuttige, degelijke en 

intensieve leergang”.  

 

Minou Schreuder, docent. Academie voor HRM en Bedrijfskunde, Avans Hogeschool 

 

“De Leergang Activerend Opleiden is een cursus die ik iedereen kan aanraden. Je leert jezelf 

kennen als docent en je verbreedt je kennis over lesgeven en je breidt je toolset uit met 

leuke en handige middelen om je lessen leuker, beter en efficiënter te maken”. 

 

Stijn Smulders, docent informatica Academie voor Industrie en Informatica, Avans 

Hogeschool 

 

“De Leergang Activerend Opleiden was voor mij een zeer leerzame en verhelderende 

cursus. Het heeft mij veel inzichten gegeven m.b.t. lesgeven en alles wat daar bij hoort. 

Uiteindelijk heeft het mij veel opgeleverd. De enthousiaste manier van lesgeven door Lia was 

zeer aanstekelijk en prettig om te volgen. Er was genoeg ruimte en tijd voor discussies 

buiten de lesstof om, wat de groepsdynamiek zeer ten goede kwam. Belangrijk was ook het 

feit dat er ruim aandacht werd besteed aan ervaringen uit de groep”. 

 

Peter Hoens, Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool 

 

“De leergang Activerend Opleiden heeft me een soort schilderspalet aan werkvormen 

opgeleverd die in meer of mindere mate van toepassing zijn binnen mijn lesinhoud. Vooral 

het leren van elkaar als startend docent binnen AI&I aan de hand van concrete 

praktijkvoorbeelden heeft me het meest opgeleverd. Peer support for the win! En, Lia heeft 

vanaf les 1 al een veilige, positieve, energieke en dynamische lessfeer neergezet wat dit 

mede mogelijk maakt”. 

 

Jorine Jansen, docent CMD. Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool 
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“De Leergang Activerend Opleiden is eigenlijk onmisbaar voor een beginnend docent! Je 

krijgt op een erg leuke en afwisselende manier te maken met alle aspecten die met het 

docentschap te maken hebben. Lia creëert een geweldige sfeer binnen de (kleine) groep 

waarin je de kans krijgt om te oefenen, experimenteren en nuttige feedback ontvangt. Het is 

ook altijd leuk en leerzaam om ervaringen en casussen met elkaar te delen. Zo vul je stukje 

bij beetje jouw docentenrugzakje en kun je het nieuwe avontuur aan!” 

 

Lesley de Ruijter, docent informatica Academie voor Industrie en Informatica, Avans 

Hogeschool 

 

“Een gedegen opleiding waarin alle aspecten van het hbo-docentschap aan bod komen” 

 

Nienke Sikkema, docent Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool 

 

2013 - 2014 

 

“De Leergang Activerend Opleiden heeft mij als beginnende docent een goed houvast 

gegeven om mijn onderwijs in te richten. Waarin de opleiding in mijn optiek sterk is, is 

praktische toepasbaarheid. Vrijwel alles wat in het curriculum terugkwam, kon ik gedurende 

het collegejaar gebruiken. Daarbij vond ik dat de trainer/docent een professionele houding 

had, met oog voor de dagelijkse praktijk waar je als cursist in verwikkeld bent. Hierdoor was 

er altijd ruimte voor aanpassing op momenten van hoge werkdruk. Ik zou deze cursus aan 

iedere beginnende docent in het hoger onderwijs aanraden”. 

 

Sander Sloot, docent Integrale Veiligheid, Academie voor Veiligheid en Bestuur, Avans 

Hogeschool 

 

“Toen ik afgelopen september begon met lesgeven, dacht ik dat het lesgeven wel goed zou 

komen, aangezien ik als 'professional' naar mijn mening over voldoende kennis beschikte. 

Echter merkte ik al vrij snel dat het daar niet alleen om draaide. De Leergang Activerend 

Opleiden heeft voor een zeer goede impuls gezorgd om mijn docentcompetenties te 

ontwikkelen. Mijn complimenten gaan uit naar de mooie verwevenheid van de cursus en 

hetgeen ik allemaal geleerd heb”. 

 

Elke Pasman, docent recht. Academie voor HRM en Bedrijfskunde, Avans Hogeschool 

 

“Een opleiding die over een breed spectrum laat zien hoe je op een professionele manier 

voor de klas moet staan”. 

 

Bart Gelens, docent informatica. Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool 

 

"Erg intensieve maar zeer leerzame cursus. Lia is een uitstekende trainster met een 

duidelijke visie op opleiden, maar staat ook open voor andere meningen. Je krijgt veel 

informatie en oefent belangrijke vaardigheden die je direct in de praktijk kan toepassen." 

 

Erik Appeldoorn, trainer informatica bij NForza 
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“Bij ‘Activerend Opleiden’ leer je niet alleen hoe je jouw lessen interessant maakt. Maar ook 

hoe je ervoor zorgt dat ze interactief en afwisselend zijn met moderne media, zodat 

studenten ze niet snel meer zullen vergeten”. 

 

Paul Wagener, docent informatica. Academie voor Industrie en Informatica, Avans 

Hogeschool 

 

“Als enige CDM’er in een groep met veelal informatica docenten heb ik niet alleen veel van 

de andere docenten geleerd, maar het ook goed naar mijn zin gehad in deze leuke groep. 

De leuke lessen, die altijd met veel enthousiasme gebracht werden, hebben zeker 

bijgedragen aan mijn begrip van onderwijs en het opzetten van een goede les”. 

 

Antal Ruhl, docent CMD. Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool: 

 

“Bij de Leergang Activerend Opleiden leer je ALLES wat je moet weten als docent. Het is 

ontzettend leerzaam en leuk om deze opleiding te volgen. Je ontwikkelt je als docent of 

trainer. Maar zeker ook als mens. Het is een opleiding met hoge kwaliteitseisen en heel veel 

diepgang. Voor het zorgen voor kwaliteit in het (hoger) onderwijs vind ik dat elke docent deze 

opleiding zou moeten volgen. En elke hogeschool zou contact moeten opnemen met Lia 

Bijkerk om haar eigen trainingen te verbeteren!” 

 

Femke Weitenberg, docent Hanzehogeschool Groningen 

 

“De Leergang Activerend Opleiden geeft ook de ervaren trainer handvatten voor het bieden 

van structuur, differentiatie en variatie in trainingen. Op een zeer gestructureerde en 

activerende wijze word je als trainer langs alle aspecten van het trainerschap geleid. Diverse 

onderdelen heb ik direct kunnen toepassen in mijn eigen trainingen. En het is alleen al 

leerzaam om weer deelnemer te mogen zijn. Een absolute aanrader en verrijking!”  

 

Imre Mutsears, trainer Koning Willem 1 College, Den Bosch 

 

2012 - 2013 

 

“Tijdens de cursus Activerend Opleiden leer je niet alleen over activerend opleiden; je ervaart 

het ook! Deze ervaring is al net zo leerrijk als de overgedragen kennis”.  

 

Geert Gooskens, docent kunstgeschiedenis opleiding CMD. Academie voor Industrie en 

Informatica, Avans Hogeschool 

 

“Het was een leuk en leerzaam traject. Goed en vakkundig georganiseerd, altijd uitstekend 

voorbereid. Als cursist krijg je het gevoel dat er alle aandacht aan je wordt gegeven!  

Het mondelinge examen aan het eind vond ik qua vorm en opzet wel heel geslaagd”. 

 

Reinier Dickhout, docent informatica. Academie voor Industrie en Informatica, Avans 

Hogeschool 
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“Ik heb nooit geweten dat het kan: onderwijs ontwikkelen waarbij je rekening houdt met 

leerstijlen, talenten en individuele leerdoelen. Het kan, heb ik geleerd bij de opleiding 

Activerend Opleiden. Zit strak in elkaar. Ik heb veel over mezelf geleerd en over opleiden. 

De manier waarop de opleiding is opgebouwd maakt dat leren genieten wordt. Ik vind het 

oprecht jammer dat het al afgelopen is”. 

 

Barbara Sjoerdsma. Contentontwikkelaar, Thieme Meulenhof 

 

“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en 

studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt 

voor veel nieuwe inzichten”. 

 

Carla van Beelen, leerkracht/trainer 

 

“Ik heb van deze opleiding ontzettend veel geleerd. De combinatie van theorie en praktijk 

maakt dat ik op een gefundeerde manier direct mijn trainingen heb kunnen verbeteren.  

Ik heb al behoorlijk wat trainingen gehad in mijn leven en er zijn er maar weinig die zo hoog 

scoren op transfer. Wat ik in deze training heb geleerd heeft de kwaliteit van mijn lessen en 

mijn contact met studenten echt verbeterd!” 

 

Merel Luichies, trainer MER, Academie voor HRM en Bestuur, Avans Hogeschool 

 

“Met de Leergang Activerend Opleiden heb ik een goede basis gelegd om als docent te 

kunnen werken in het Hoger Onderwijs. De leergang werkt vanuit een degelijk fundament 

(visie op opleiden) en hanteert een 7-tal principes die toegepast worden bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van onderwijs. De leergang is praktijkgericht, ik heb direct het geleerde in de 

praktijk kunnen toepassen. Kortom, voor relatief onervaren docenten is de Leergang 

Activerend Opleiden een goed middel om een goede start te maken in het hoger 

beroepsonderwijs”. 

 

Erik Woering, docent recht. Academie voor HRM en Bedrijfkunde, Avans Hogeschool 

 

“Gestructureerde opleiding, met een grote diversiteit aan werkvormen en een heldere, 

theoretische basis; ik heb me hierdoor zeker verder kunnen ontwikkelen als trainer/docent”. 

 

Karin de Kroon, docent recht. Academie voor HRM en Bedrijfskunde, Avans Hogeschool 

 

“Activerend Opleiden is niet alleen een verfrissende, energieke, leuke en effectieve manier 

van lesgeven, die volledig aansluit bij de behoeftes en wensen van de zogenaamde 

generatie Y, ook heeft de Leergang Activerend Opleiden bijgedragen aan het 

professionaliseren van mij als docent hbo en mijn persoonlijke ontwikkeling. Een leergang 

die mij meer bijblijft dan menig die ik heb gevolgd”.  

 

Marjel Verhaeren – Sterrenberg, docent recht 
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“Ik was een beginnend docent uit het bedrijfsleven zonder lesgeefervaring. Door deze cursus 

heb ik inzicht gekregen in het lerend brein, zijn mij vele soorten werkvormen geleerd, een 

lesplan opstellen en het gebruik van modellen als Kolb als rode draad door de les. Alles was 

direct praktisch toepasbaar in mijn eerste periode als docent. Ik heb enorm veel steun gehad 

aan deze opleiding en ben het activerend lesgeven met veel plezier gaan ervaren.  

 

Melanie van Bracht, docent Integrale Veiligheid, Academie voor Veiligheid en Bestuur, Avans 

Hogeschool 

 

“Ondanks goede studentevaluaties ben ik, op mijn eigen verzoek, deel gaan nemen aan de 

Leergang Activerend Opleiden. Met name omdat ik vermoedde dat er meer mogelijk moest 

zijn dan frontaal lesgeven. Al snel bleek het gat tussen wat ik deed en hoe het idealiter zou 

moeten best groot. Stap voor stap kreeg ik de technieken aangereikt om het gat te dichten. 

Door deze leergang ben ik een veel betere docent geworden. Uiteindelijk zijn alle 

leerwensen die ik bij de intake heb aangegeven vervuld. Ik kan met de technieken die ik nu 

beheers nog jaren vooruit om mijn lessen te verbeteren”. 

 

Hidde de Jong, docent Integrale Veiligheid, Academie voor Veiligheid en Bestuur, Avans 

Hogeschool 

 

 

2012 - 2013 

 

“Het rendement van de leergang maak je volgens mij zo hoog mogelijk door het in de praktijk 

toe te passen. Het levert mij op dat ik mijn trainingen bewuster vormgeef. Dat ik meer 

nadenk over wat ik doe en vooral ook waarom. Dat leidt dan tot betere trainingen. Op zich is 

dat nog wel lastig te beoordelen, want de evaluaties van mijn trainingen waren eigenlijk altijd 

al goed. Ik kreeg ook vaak de opmerking dat het nooit saai was. Maar ik ben er echt van 

overtuigd, dat -ook al blijkt het niet direct uit de evaluaties- het een positief effect heeft op de 

kwaliteit van mijn trainingen”. 

 

Greet Kral, trainer/coach 


