
Workshop
Flexibel studeren 
in de deeltijd
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PROGRAMMA

• Kennismaken en verwachtingen
• Doel van de workshop
• Korte uitleg flexibel studeren in de 

deeltijd
• Aan de slag!
• Afronding en vragen
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WELKOM!

Doelen van deze workshop

Na deze workshop:

• ben je bekend met de deeltijdopleiding en de flexibele 

deeltijdstudent bij het Cluster Talen;

• heb je onderzocht welke rol je daar in kan spelen;

• en heb je een bijdrage geleverd aan de verdere 

ontwikkeling van dit traject.



Onze 
studenten

• De deeltijdstudent is anders dan de 
voltijdstudent.

• Lesgeven aan deeltijdstudenten 
heeft gevolgen voor de 
opleidingsdidactiek.

• Onze studenten hebben een leven 
vol ervaringen en die hebben 
invloed op de ideeën en smaken 
van onze deeltijders.



Flexibel studeren in 
de deeltijd 

Start experiment leeruitkomsten in 2018

Pijlers van flexibel studeren

• Leerwegonafhankelijke toetsing
• Concentrisch leren
• Gescheiden leerlijnen vak en beroep
• Flexibel rooster 
• Blended learning 



Aan de slag!
Introductie deeltijdstudent Vincent

Welke vragen zou je Vincent nog 
willen stellen?
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Werken met leeruitkomsten
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(Vak)didactische leerlijn – niveau 2 
Verdiepingsfase 
Leeruitkomst 
Je bouwt, onder (proactieve) begeleiding, in de voorbereiding, je lessen gefaseerd op en je 
onderwijst de leerstof effectief waarbij je de leerlingen activeert en samenwerkend leren 
stimuleert. 
Beoordelingscriteria 

• Je maakt gebruik van recente vakdidactische theorieën/benaderingen om je leerstof 
effectief te onderwijzen. 

• Je geeft (positieve en specifieke) feedback op product en proces. 
• Je verzorgt de wisselmomenten op een ordelijke manier. 
• Je maakt de leerstof betekenisvol, legt deze begrijpelijk en aansprekend uit en je doet voor 

hoe ermee gewerkt moet worden. 
• Je stemt digitale leermiddelen af op de doelgroep en zet deze middelen in. 
• Je verzorgt gerichte activiteiten om de leerlingen (samen) de leerstof actief te laten 

verwerken. 
• Je stelt op verschillende niveaus vragen. 
• Je evalueert en analyseert je didactische aanpak en handelen en stelt deze bij. 

 

Hoe kun je Vincent begeleiden bij het aantonen van deze leeruitkomst?

• Wat zou je met Vincent willen 
afspreken over de begeleiding?

• Hoe kun je Vincent begeleiden bij 
het aantonen van deze 
leeruitkomst?

• Wanneer vind je dat Vincent de 
leeruitkomst heeft aangetoond?

• Hoe ga/ kun je Vincent 
beoordelen?



Afronding en vragen

• Heeft de workshop opgeleverd wat je ervan had 
gehoopt?

• Wat er is blijven liggen? 
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Bedankt en tot ziens!


