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Wilt u meer weten over deze praktijk gerichte training?
De medewerkers van onze helpdesk  vertellen u er graag over. Bel 040 29 06 078 of mail info@onderwijsspiegel.nl

Training Aan de slag met Docentevaluatie
In deze training gebruik je de feedback van leerlingen (Docentevaluatie) als input voor je 
professionele ontwikkeling. Je gaat daadwerkelijk met je ontwikkeling aan de slag in de klas. 
Daarbij kun je met collega’s samenwerken om het onderwijs voor de studenten te  verbeteren.

In deze zeer praktijkgerichte training van twee dagdelen komt het volgende aan bod: 

Blok 1 Feedback van studenten  
(Docentevaluatie), zelfevaluatie 
Het verzamelen van feedback voor je ontwikkeling als 
docent: De Docentevaluatie en zelfevaluatie als input. 
Je leert hoe je studenten nog meer kunnen betrekken 
bij je ontwikkeling als docent. 

Blok 2 Het formuleren van een ontwikkelwens
Je maakt kennis met de ontwikkelingsgerichte gespreks
techniek: het voeren van een collegiaal gesprek rondom 
feedback en het formuleren van ontwikkelwensen naar 
aanleiding van de feedback (Docentevaluatie, zelf
evaluatie en mogelijk andere input).

Blok 3 Ontwikkelen 
Je gaat je ontwikkelwens in je dagelijkse praktijk vorm
geven. Het samenwerken en samen leren met collega’s 
staat hier centraal. De drieslag: 
1 Het samen met een collega voorbereiden van een 

activiteit; 
2 Het uitvoeren van de activiteit/observeren of  

opnemen van de activiteit;
3 Het bespreken van de observatie/opname
 Je leert gerichte opnames 

maken, analyseren en samen 
bespreken. Ook leer je 
feedbackgesprekken met 
collega’s (en studenten) 
voeren: feedback geven/
ontvangen.

Blok 4 Portfolio
Je onderzoekt hoe je je leren en ontwikkelen ‘zichtbaar’ 
kunt en wilt maken. Wat is de rol en inhoud van een 
 portfolio bij cyclisch professionaliseren?
Je wordt je meer bewust van je rol en die van het team 
en leidinggevenden binnen je professionele ontwikkeling. 
Onderwerpen als eigenaarschap en verantwoordelijk
heid komen daarbij aan bod. 

De training
In de training wordt gewerkt met je eigen materiaal zoals 
klasopnames, observaties van docenten. Bij het delen 
van materiaal staat respect en privacy voorop. Je kunt 
ook de keuze maken om je materiaal niet te delen. 
Je ontvangt een digitaal format waarin de materialen 
van de verschillende blokken geplaatst zijn.  

Doelgroep training
Docenten en leidinggevenden. Deze training is 
bedoeld voor scholen die een docentevaluatie 
(en zelfevaluaties) hebben uitgevoerd.  

Maatwerk
Het programma stemmen we zoveel mogelijk af op 
de situatie van de school. De training kan ook uitge
breid worden om de methodiek te implementeren. 

Uitvoering
Door een adviseur van de Onderwijsspiegel

Prijs
€ 1.000, (excl. BTW en reiskosten)
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