Ontwerpatelier StartKlaar!
Ben je StartKlaar! voor de begeleiding van
startende leraren op jouw school?
Speciaal voor de begeleiders van startende
leraren op de school, gaat het Ontwerpatelier
StartKlaar! voor de tweede keer van start, een
initiatief vanuit het werkveld in samenwerking
met Pabo Hogeschool Leiden.
Na drie bijeenkomsten heb je een driejarig
begeleidingsplan voor startende leraren
ontworpen, passend bij de school èn bij de
startende leraar.
Doelgroep
Het ontwerpatelier is bedoeld voor begeleiders,
leraren, schoolleiders, stafmedewerkers,
mentoren, coaches en andere medewerkers
van scholen en besturen die direct betrokken
zijn bij de begeleiding van startende
leerkrachten.
Opbrengst
De deelnemer is op de hoogte van het belang
van begeleiding van startende leraren, in
relatie tot de visie op onderwijs van de school.
Elke deelnemer heeft een driejarig
begeleidingstraject op maat ontworpen;
passend bij de school èn passend bij de
behoeftes van de startende leraar.
Data en studiebelasting
De drie bijeenkomsten vinden plaats in of om
Leiden, van 16.30 tot 19.00 uur, op 9
oktober 2017, 4 december 2017 en 22
januari 2018.
De totale studiebelasting bedraagt circa 15
uur; 7,5 uur contacttijd en 7,5 uur
voorbereiding/zelfstudie.

Opzet en inhoud
Binnen het ontwerpatelier
ontwerpen de deelnemers met
elkaar begeleidingsprogramma’s,
met medewerking van startende
leraren, schoolleiders en
coaches.
Bijeenkomst 1: Probleem verkennen en
formuleren, ideeën verzinnen en selecteren
Wat gebeurt er nu op school en waar willen we
naar toe? En waarom?
Bijeenkomst 2: Concepten uitwerken en
selecteren en een prototype maken; ontwikkelen
van een format van een begeleidingsplan.
Bijeenkomst 3: Testen, optimaliseren,
presenteren en evalueren van begeleidingsplannen ‘op maat’.
Certificaat en validering
Na het succesvol afronden ontvangt de
deelnemer een bewijs van deelname van
Hogeschool Leiden.
Voor dit ontwerpatelier is validering door het
beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl,
aangevraagd.
Kosten
€ 275,- (incl. koffie/ thee en eenvoudige
maaltijd)
N.B.: Deelnemers van Lucas Onderwijs, Meer
Primair, PROO Leiden, SOPOH en Morgenwijzer
worden geen kosten in rekening gebracht.
Informatie en aanmelden
Neem voor aanmelden of meer informatie
contact op met projectleider StartKlaar!, Natalie
van der Veen; nvdveen@lucasonderwijs.nl,

