T&T invoeren - Het onderwijs vormgeven (ONLINE)
Technologie & toepassing
Eendaagse online basistraining gericht op het vormgeven van het onderwijsprogramma T&T in de school. Hoe
kom je tot goede T&T opdrachten en wat vraagt dit van de rol van de docent (met name als coach, ontwikkelaar
en netwerker)?
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
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Inhoud
Deze training is de online variant van 'Hoe geef je vorm aan T&T?'. Hierbij heeft het ochtenddeel een
plenair programma. Hierna gaan de deelnemers op afstand aan de slag met een werkopdracht. In de
middag gaan de trainers hierover in gesprek in subgroepjes.

Deze online basistraining helpt u bij het organiseren van T&T aanbod in uw school.

Hoe zien lessen T&T eruit?
Wat zijn leerlingen aan het doen en wat doet de leraar?
In wat voor lokaal worden de lessen gegeven of gaan de leerlingen juist veel op pad? Hoe vertaal je
een opdracht van een bedrijf naar een lessenreeks voor de leerlingen?
Hoe zorgt u dat alle eisen van het examenprogramma in het lesprogramma zijn verwerkt?

Over deze en andere vragen gaat deze training 'Hoe geef je vorm aan T&T?' We gaan aan de slag met het
gedachtegoed van T&T en de vertaalslag daarvan naar de praktijk: het verbinden van de ingrediënten
voor T&T-opdrachten: vaardigheden en kennis, competenties en technologieën, werkvormen en
beoordelingsvormen. We gaan in op de rollen van de leraar bij de vormgeving van dit praktijkgerichte
vak: met name ontwikkelaar en organisator, maar ook coach en beoordelaar.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

didactisch

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

SPV

Soort aanbieder:

onderwijsinstantie

Contactpersoon:

Wilma Bredewold (kwartiermaker T&T)

E-mailadres:

w.bredewold@platformsvmbo.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

40 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Deze training wordt aangeboden aan scholen die net gestart zijn met het vormgeven van
T&T (of voornemens zijn dit te gaan doen), maar geen pilot status hebben als T&T school.
Maar ook voor startende T&T docenten is deze cursus geschikt.

