Betreft: uitnodiging WPB-training Begeleidingsvaardigheden
Amsterdam, 1 augustus 2017
Geachte WPB,
De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam
organiseren een WPB-training begeleidingsvaardigheden van twee dagen met een
overnachting in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee (www.zuiderduin.nl). De trainingen
staan gepland op 16 en 17 oktober 2017. De WPB cursus is goedgekeurd door het
lerarenregister als professionaliseringsactiviteit.
Graag nodigen wij u uit tot het deelnemen aan deze training. Het doel van de training is
tweeledig: 1) het verbreden en verdiepen van de begeleidingsvaardigheden 2) het
(verder) verkennen en verdiepen van inzicht in de ILO-opleiding en de rol/positie van een
WPB daarin.
Beide dagen staan in het teken van het verwerven van basisvaardigheden bij het
begeleiden van een leraar-in-opleiding. De volgende vragen staan centraal:
• welke soorten begeleiding zijn mogelijk?
• welke zijn wanneer wenselijk?
• wat betekent dat voor het handelen van de WPB?
• wat is de rol van de WPB in het totaal van de opleiding?
• wat is de rol van de ILO-competenties en van de leertaken in de opleiding
en de lio-begeleiding?
We besteden ook aandacht aan de plaats die het WPB-werk heeft binnen het totaal
van de opleiding en aan het hoe en waarom van enkele belangrijke momenten binnen
het WPB-traject.
Op beide dagen zal er volop gelegenheid zijn om te oefenen, zowel in het voeren van
begeleidingsgesprekken als in het observeren. Het is zeker ook de bedoeling in te gaan
op specifieke vragen en casussen te bespreken uit uw eigen begeleidingspraktijk.
Tevens is er veel ruimte voor discussie en ontmoeting met collega’s uit andere scholen.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Maandag
09.30 – 10.00
10.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.30
19.00
Dinsdag
09.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00– 16.00

Ontvangst met koffie/thee
Kennismaking, eigen leerdoelen, informatie over de
Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Lunchbuffet
Communicatie, feedback en docentstijl
Snack
Soorten begeleidingsgesprekken, oefening in voor- en
nabespreking van een les
Diner

Taken van een WPB, taken van een LIO, observeren van
lessen
Lunchbuffet
Beoordeling van lio-competenties en taken, evaluatie

Het trainingsprogramma is intensief, maar er zal ook gelegenheid zijn om gebruik
te maken van een aantal recreatieve voorzieningen, zoals zwembad, sauna,
fitnesscentrum en strand.
Na aanmelding krijgt de school van de ILO een rekening toegestuurd.
Na sluiting van de inschrijftermijn vindt bij verhindering geen teruggave van dit
bedrag plaats. Wel kan degene die zich af moet melden, zich laten vervangen door
een collega van dezelfde school.
Voor de deelname aan de training vragen we een bijdrage in de kosten van € 225
per persoon (overnachting op basis van een eenpersoonskamer, lunch, diner en
ontbijt, koffie en thee, trainingsmateriaal).
Wij hopen wederom op een grote belangstelling voor deze training. Onze ervaring
leert dat schoolleiders doorgaans graag bereid zijn deelname aan deze training
mogelijk te maken. De training zelf vindt doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen.
Het maximum aantal deelnemers per training bedraagt 16.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier
U kunt zich vóór 15 september 2017 aanmelden via onderstaande
link: https://goo.gl/forms/6vRnFGxWljagj7pZ2
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het stagebureau
(stage-ilo-fmg@uva.nl)
Na aanmelding sturen wij u een bericht van plaatsing. Zonder dit bericht kunt u
helaas niet deelnemen aan de training.
Met vriendelijke groeten,

Dr. Jacobijn Olthoff
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Universiteit van Amsterdam

