	
  

Leergang: Onderwijsmaker
In samenwerking met CINOP Advies is MBO Academie een speciale leergang gestart voor
onderwijsmakers. Hiermee willen wij (potentiele) onderwijsmakers inspireren, hun
deskundigheid vergroten en hen handvatten geven bij het maken van de vertaalslag naar
de eigen setting.
In korte tijd zal de deelnemer een stappenplan ontwikkelen om te komen tot een vertaling van de
nieuwe kwalificatiestructuur naar een onderwijsplan voor de eigen onderwijsinstelling. Daarnaast
wordt in de leergang ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ontwikkelingen die de komende
jaren op onderwijsteams afkomen en die effect hebben op het vernieuwen of aanscherpen van het
curriculumaanbod. Uitgangspunt is het actieplan Focus op Vakmanschap en in het bijzonder de
introductie van de nieuwe kwalificatiestructuur met bijbehorende nieuwe kwalificatiedossiers.
Thema’s
Thema’s die aan de orde komen zijn:
•
•
•
•
•
•

De kwalificatiestructuur en strategische positionering
Onderwijslogistiek en bedrijfsvoering
Examinering
Opleidingsontwerp/curriculum
Verandermanagement
Implementatiekader Focus op Vakmanschap

Deze leergang bestaat uit 5 dagen (10 dagdelen) en is ontwikkeld voor teamleiders, opleidingsmanagers en LC/LD docenten. Gedurende de bijeenkomsten wordt voortdurend de combinatie
gezocht tussen een inhoudelijk/theoretisch programma en een verwerkingsdeel, waardoor het
geleerde direct kan worden toegepast in de onderwijspraktijk. Voor de uitvoering van de leergang
hebben wij een aantal ervaren en inspirerende trainers uit de mbo sector uitgenodigd.
Voorafgaande aan de leergang is een startbijeenkomst gepland waar alle deelnemers van de groep
tegelijkertijd aanwezig zijn. Doel:
•
•
•
•
•

Kennismaken en de opzet van de leergang
Verkenning van de achtergrond van de deelnemers
Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de leergang
Toelichten werken rondom eigen casuïstiek / plan van aanpak
Inventariseren leervragen en wensen van deelnemers

Doelgroep
Teamleiders, opleidingsmanagers en LC/LD docenten
Duur
5 dagen (10 dagdelen)
Locatie
MBO Academie in Ede
Kosten
De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen: € 1950,- exclusief BTW
Meer informatie en actueel aanbod
Zie www.mboacademie.nl, 0318 – 648560 of mail naar info@mboacademie.nl

