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Innovatieve	  	  
didactiek	  voor	  	  
docenten	  in	  het	  	  
Hoger	  Onderwijs	  
	  
Leergang	  met	  individuele	  begeleiding	  en	  workshops	  voor	  een	  
team	  docenten,	  om	  op	  een	  hoger	  plan	  te	  komen	  

Korte	  omschrijving	  van	  de	  workshops:	  
Start-‐workshop:	  Transacties	  aan	  de	  basis	  	  

− Kennismaking	  en	  uitwisseling	  van	  verwachtingen	  
− Transactionele	  Analyse	  (TA):	  leren	  herkennen	  van	  de	  verschillende	  posities	  in	  interactie	  
− Leren	  kennen	  van	  de	  	  TA-‐posities:	  ouder	  -‐	  volwassenen	  -‐	  kind	  
− Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  een	  positie	  kunnen	  kiezen,	  zodat	  er	  een	  succesvolle	  leer-‐

interactie	  ontstaat.	  
− Je	  eigen	  script	  (vanuit	  TA)	  benoemen	  en	  oefenen	  met	  stressvolle	  onderwijssituaties,	  zonder	  

jezelf	  te	  verliezen	  
− Effectieve	  interactie	  opgang	  brengen	  en	  houden	  door	  te	  wisselen	  van	  posities	  

Systemische	  workshop:	  Hoe	  ben	  je	  geworden,	  wie	  je	  nu	  bent?	  
− Bewust	  gaan	  staan	  als	  docent,	  in	  je	  achtergrond,	  zodat	  je	  je	  gesteund	  weet	  
− Veilige	  bedding	  voor	  jezelf	  organiseren	  en	  oefenen	  met	  het	  bieden	  van	  een	  veilige	  bedding	  

voor	  anderen	  
− Bronnen	  van	  je	  kracht	  ontdekken	  en	  benutten.	  Duidelijker	  weten	  waarom	  iets	  je	  voedt.	  Je	  

wortels	  geven	  je	  voeding	  hierdoor	  sta	  je	  steviger	  
− Hoe	  kom	  je	  uit	  de	  bevries,	  vlucht	  of	  vechtmodus	  (de	  amygdala	  reacties)	  

Leervisie-‐workshop	  Hoe	  leer	  je	  en	  hoe	  is	  je	  visie	  op	  leren?	  
− Hoe	  leer	  je	  zelf?	  	  
− Hoe	  spoor	  je	  anderen	  aan	  te	  leren?	  
− Ben	  ik	  slim	  of	  dom,	  eigen	  standpunten	  en	  posities	  ten	  opzichte	  van	  jezelf	  	  
− Leertheorieën:	  Behaviorisme,	  constructivisme,	  cognitivisme	  	  
− Hoe	  kun	  je	  aansluiten	  bij	  je	  doelgroep	  



LEERGANG	  AANGAAN	  VOOR	  DOCENTEN	  IN	  HET	  HOGER	  ONDERWIJS	  	  

                                                                 - 2 - 

Diversiteit-‐workshop:	  Kracht	  van	  het	  verschil	  benutten	  
− Diversiteit	  theorie:	  gender	  /	  leeftijd	  /	  brein	  /	  	  intelligentie	  /	  leerstijlen	  	  
− Oefenen	  met	  Geweldloze	  Communicatie	  (gevoelens	  en	  behoeften	  benoemen	  zonder	  

oordeel)	  
− Hoe	  divers	  ben	  je	  zelf:	  verkennen	  van	  je	  verschillende	  delen	  Geven	  wij	  ‘ieder	  deel’	  in	  ons	  zelf	  

een	  plek?	  Wat	  ontken	  (misken,	  verafschuw)	  je	  specifiek	  bij	  jezelf?	  Wat	  neig	  je	  niet	  te	  
begrijpen	  van	  de	  ander?	  

Ontwerp-‐workshops:	  leren	  ontwerpen	  van	  effectief	  leren	  
− Liefde	  voor	  leren	  en	  Leerlandschap	  (Manon	  Ruiters)	  	  
− Oefenen	  met	  feedback	  geven	  op	  performance	  (Carol	  Dweck)	  
− Dweck	  en	  Deci	  &	  Ryan:	  hoe	  krijg	  je	  leren	  op	  gang?	  
− Ontwerpen	  (De	  Galan)	  
− Maken	  van	  je	  eigen	  ontwerp	  dat	  past	  bij	  je	  doelgroep	  (De	  Galan)	  	  

Didactiek-‐workshop:	  leren	  dat	  echt	  ingrijpt	  	  
− Theoretische	  achtergrond	  van	  didactiek	  	  
− Contact	  maken	  is	  voorwaarde	  voor	  leren	  met	  impact	  	  
− Gedrag	  veranderen:	  duurzaam	  effect,	  hoe	  bereik	  je	  dat?	  
− Praktische	  toepasbaarheid:	  hoe	  stimuleer	  je	  transfer	  	  
− Deelnemer	  is	  en	  blijft	  deel	  van	  een	  systeem,	  hoe	  kan	  de	  nieuwe	  kennis	  /	  vaardigheden	  in	  het	  

systeem	  opgenomen	  worden	  

Werkvormen-‐workshop:	  innovatieve	  werkvormen	  gebruiken	  
− Werkvormen,	  leidraad:	  Boek	  van	  De	  Galan:	  Trainingen	  Ontwerpen	  (2014)	  
− Nieuwe	  werkvormen	  leren	  kennen	  
− Inhoud	  van	  de	  werkvormen	  en	  de	  randvoorwaarden	  
− Oefenen	  met	  werkvormen	  
− Voeling	  leren	  houden	  met	  het	  leerproces	  van	  de	  hele	  groep	  	  

Kracht-‐workshop:	  vol	  zelfvertrouwen	  	  
− Achtergrond	  van	  het	  belang	  om	  je	  competent	  te	  voelen	  (Deci	  &	  Ryan)	  	  
− Belang	  van	  hechting	  bij	  je	  competent	  voelen:	  vanuit	  je	  eigen	  veilige	  hechting	  krachtig	  naar	  

voren	  kunnen	  komen.	  
− ‘Zekeraar	  bij	  de	  bergbeklimmer’:	  hoe	  kun	  je	  de	  ander	  helpen	  en	  jezelf	  zekerheid	  geven	  

(mindset	  en	  gedrag)	  
− Hoe	  zorg	  jij	  dat	  jouw	  deelnemers	  zich	  competent	  voelen	  

	  
Literatuurvermeldingen	  vind	  je	  op	  onze	  website:	  (http://www.aangaan.nu/docent-‐trainer-‐
coach/didactiek-‐van-‐aangaan).	  	  
	  
Is	  jouw	  team	  er	  aan	  toe	  om	  het	  diepe	  in	  te	  gaan	  en	  er	  sterker	  uit	  te	  komen?	  
Dan	  horen	  we	  graag	  wat	  we	  voor	  jullie	  kunnen	  betekenen!	  
Neem	  contact	  op	  via	  info@aangaan.nu	  of	  06-‐22797882.	  
Of	  kijk	  eerst	  op	  http://www.aangaan.nu.	  


