Didactiek voor TOA’s

De rol van TOA bij de begeleiding van leerlingen is ver
anderd. Om aan te sluiten bij de hedendaagse praktijk
en de ontwikkelingen die plaatsvinden in het onderwijs
biedt Hogeschool VHL de cursus Didactiek voor TOA’s
aan. Deze cursus biedt handvatten voor de begeleiding
van leerlingen en speelt in op de vernieuwingen in het
bèta onderwijs.
De cursus

In de eerste bijeenkomsten wordt ingegaan op de didaktiek en omgang
met leerlingen van verschillend niveau en leeftijd. Daarna ligt de nadruk
op de vernieuwingen in het natuurwetenschappelijke onderwijs en de
impact die dit heeft op het werk van de TOA.

Doel van de cursus

De TOA is na deze cursus vertrouwd met de rol van begeleider van een
groepsproces met leerlingen. Hierbij kent hij/zij de verschillende typen leer
lingen en hoe die benaderd kunnen worden. De TOA heeft inzicht gekregen
in de didactiek van natuurwetenschappen en heeft handvatten voor het
geven van demonstratiepractica, begeleiden van een klassikaal practicum
en het begeleiden van individuele (groepen) leerlingen.
Men heeft enige kennis van de redenen en doelen van de vernieuwingen
in het bètaonderwijs. Daarnaast is de TOA in staat om mee te werken aan
en mee te denken over de vormgeving van een praktische leerlijn in het
kader van de vernieuwing van de natuurwetenschappen. En is de TOA in
staat om leerlingen te beoordelen op hun praktische werk. De TOA heeft
ervaringen kunnen uitwisselen met andere TOA’s.
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Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/TenC

Opzet cursus
Doelgroep: TOA’s voortgezet onderwijs
Tijdsduur:
13.30 – 16.30 uur
Trainer: 	Jan van Lune
Docent Ontwikkelteam (DOT) scheikunde
Hogeschool VHL. Landelijk actief bij de
onderwijsvernieuwing van het vak schei
kunde. Tevens docent scheikunde bij het
Stellingwerf College in Oosterwolde.
Locatie:
Hogeschool VHL, Agora 1, Leeuwarden

Programma
Bijeenkomst 1: De rol van de TOA
Bijeenkomst 2: Demonstratiepractica
Bijeenkomst 3: 	Interactie met leerlingen en leer
processen
Bijeenkomst 4: 	Omgaan met leerlingen. Hoe beïnvloedt
de manier van communicatie van de
TOA het gedrag van leerlingen?
Bijeenkomst 5: 	Didactiek bij het geven demonstratie
practica, begeleiden bij een klassikaal
practicum en het begeleiden van
individuele (groepen) leerlingen
Bijeenkomst 6: 	De vernieuwingen in het bètaonderwijs.
Wat zijn de achterliggende gedachten?
Bijeenkomst 7: 	Afsluiting met bespreking van door
TOA ingebrachte proeven/problemen
en evaluatie.

Meer informatie
Meer informatie betreffende de cursus kunt
u inwinnen bij VHL Trainingen & Cursussen.
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
T: 058 284 61 60
E: infotc@hogeschoolvhl.nl
I: www.hogeschoolVHL.nl/TenC
Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch
opvragen.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt u lezen op
onze website of telefonisch aanvragen. U kunt zich
via onze website www.hogeschoolVHL.nl/TenC
aanmelden.
U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus inschrijven.
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