
Uitnodiging Cursus “Effectief Praktisch Werk” 

Beste tweedegraads docenten en TOA’s van NaSk 1, NaSk 2, biologie, natuurkunde of scheikunde, 
 
Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de cursus “Effectief Praktisch Werk”  
Praktisch werk/practicum is onlosmakelijk verbonden met de natuurwetenschappen, zowel als inherent 
onderdeel van de wetenschap als in de vorm van een didactische werkvorm. Om Effectief Praktisch Werk te 
bereiken, gaan we de discussie aan over doelen, opzet, vormen en het effect van praktisch werk. Tijdens de 
cursus gaan de deelnemers aan de slag met het praktisch werk uit hun eigen praktijk om dat te analyseren, aan 
te passen en te verbeteren. Centraal bij die aanpassingen staan helder geformuleerde doelstellingen, die de 
basis vormen voor effectief praktisch werk. 
Voor de tweede tot en met vierde bijeenkomst  krijgen de opdrachten mee ter voorbereiding van de 
bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten worden de opdrachten door de deelnemers gepresenteerd. 
 
Op dinsdag 3 oktober 2017 om 16.30  start deze cursus op de Hogeschool van Amsterdam (Wibautstraat 2-4, 
1091 GM Amsterdam). De overige data van deze vierdelige cursus zijn: dinsdag 31 oktober 2017, dinsdag 28 
november 2017 en dinsdag 30 januari 2018. De bijeenkomsten duren van 16.30 tot 20:45 en zijn inclusief 
diner. De bijeenkomsten zijn niet los te volgen. De cursus wordt aangemeld bij Registerleraar.nl. 
 
 
Programma van elke bijeenkomst:  
 

Tijd Onderdeel 

16:15-16:30  Ontvangst met koffie/thee 
16:30-16.45 Opening door Ruud Kok en Wouter Spaan 
16:45-18.30 Cursus 
18:30-19:00   Diner in kantine HvA 
19:00-20:45  Vervolg cursus 

 
 
Inhoudelijk overzicht van de bijeenkomsten 
 
Bijeenkomst 1: reflecteren op praktisch werk, domein van objecten en waarneembare verschijnselen vs. 
domein van begrippen en ideeën, effectiviteit 1 en 2, audit van bestaand werk. 
 
Bijeenkomst 2: terugkoppeling huiswerk, VUE-checklist en “Gouden Regels” 
 
Bijeenkomst 3: herontwerpen, leerepisoden, plannen 
 
Bijeenkomst 4: presenteren, SMART, actieplan 
 
 
Locatie:   
Hogeschool van Amsterdam  
Kohnstammhuis 
KSH 04A38 
Wibautstraat 2-4  
1091 GM Amsterdam  
Routebeschrijving: http://www.hva.nl/over-de-hva/locaties/content/hva-locaties/kohnstammhuis.html 
 
Cursusleiding 
Ruud Kok (Hogeschool van Amsterdam) 
Wouter Spaan (Hogeschool van Amsterdam) 
 

http://www.hva.nl/over-de-hva/locaties/content/hva-locaties/kohnstammhuis.html


Kosten:  
NVON-leden en/of Bètapartners: €250,-, niet-Bètapartners of niet NVON-leden: €300,- 
 
Inschrijven: 
Inschrijven kan via deze link: Effectief Praktisch Werk 
 
Ik hoop je op 3 oktober te zien! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ruud Kok, Hogeschool van Amsterdam 
 
 
 

http://mailchi.mp/83a250193372/netwerkbijeenkomst-nlt-medische-beeldvorming-radiotherapie-2381237?e=632c318bda
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