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De cursist nam actief deel aan gezamenlijke bijeenkomsten met de volgende thema's:

- POP, Portfolio en lntervisie;
- Ondenrvijsontwikkeling en Ondenruijsvemieuwing;
- Leren, Doceren en Didac'tisch Handelen;
- Leerstijlen, Doceerstijlen en Activerende Werkvormen;
- Peer Assessment en Peer Coaching;
- Docentrollen, begeleidingsvormen en coaching stijlen;
- Feedback en Reflectie;
- Groepsdynamicaen Conflicthantering;
- Beoordelen, Toetsen en Assessment.

De cursist droeg door middel van presentatie, casuïstiek, discussie en actieve deelname aan
de bijeenkomsten bij aan de verdieping van de thematiek en aan de koppeling tussen theorie
en praktijk. Verder bevatte het traject individuele coaching.

De curcist heeft zich tijdens het traject bekwaamd in de competenties van Startbekwaamheid
voor Beginnende Leraren (SBL) en de algemene competenties van Windesheim.

Competenties SBL:

1. Het vermogen te zorgen voor een prettig leef- en werkklimaat;
2. Het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving;
3. Het vermogen te zorgen voor zinvolle leerinhouden en leeractiviteiten;
4. Het vermogen te zorgen voor een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leerklimaat;
5. Het vermogen samen te werken met collega's;
6. Het vermogen om te gaan met mensen en instellingen buiten de school;
7. Zelfsturend vermogen hebben:- zelfbewust

- gemotiveerd
- reflectief
- ontwikkelingsgericht.


