Betreft: Uitnodiging WPB-expertcursus

Amsterdam, 1 augustus 2017
Geachte WPB,
De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam organiseren
een WPB-expertcursus van twee dagen met overnachting in Hotel Zuiderduin te Egmond aan
Zee (www.zuiderduin.nl) met een terugkomdag in oktober op de ILO. De trainingen staan
gepland op maandag 6 en dinsdag 7 november 2017, en de terugkomdag in januari
(vastgesteld in overleg op de training zelf).
Graag nodigen wij u, als ervaren WPB, uit tot het deelnemen aan deze
training. Het doel van de training is drieledig:
• Het verdiepen van kennis over onderzoeksbegeleiding en de
onderzoekende houding van de student
• Het verdiepen van begeleidings- en communicatievaardigheden
• De inzet van videoreflectie
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Maandag 6 november:
09.30 – 10.00
Ontvangst met koffie/thee
10.00 – 12.30
Introductie feedback en onderzoekende houding
12.30 – 14.00
Lunchbuffet
14.00 – 17.00
Oefenen feedback en onderzoekende houding
17.00 – 17.30
Snack
17.30 – 18.30
Onderzoekende houding: hoe in te zetten bij begeleiding
19.00
Diner
Dinsdag 7 november:
09.30 – 12.30
Rollenspel oefenen met trainingsacteur
12.30 – 14.00
Lunchbuffet
14.00 – 16.00
Videoreflectie, analyse video a.d.h.v. theorie
Terugkomdag:
9.00- 11.00
11.30-13:00
13.00-14.00

Videoreflectie, ervaringen uitwisselen
Verdiepingsthema, overeengekomen tijdens training
Lunch

Op beide dagen in Egmond zal er volop gelegenheid zijn om te oefenen. Het is zeker ook de
bedoeling in te gaan op specifieke vragen en casussen te bespreken uit uw eigen
begeleidingspraktijk. Uiteraard is er gelegenheid voor informeel contact en het uitwisselen van
ervaringen met collega-WPB’s van andere scholen.
Als voorbereiding op de cursus vragen wij u een casus op te sturen, over een goed voorbeeld
van begeleiden, Tevens zal u na de tweedaagse cursus een video van een les maken, die zal
worden besproken tijdens de terugkomdag.
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 € 375 per persoon
(overnachting op basis van een eenpersoonskamer, lunch, diner en ontbijt, koffie en thee,
trainingsmateriaal, trainingsacteur).
Wij hopen u wederom te ontmoeten. 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 oktober 2017 aanmelden via: https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_6J1BlNYtmWt0 siV

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Loes van den Berg
(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,

Jacobijn Olthoff

Opleidingsdirecteur ILO

