
 

Modulaire Leergang Didactiek voor Onderwijs voor Professionals 

 
Universiteiten hebben naast onderwijs voor initiële studenten ook Onderwijs voor 
Professionals als taak. Bij onderwijs voor (externe) professionals past een bepaalde 
vormgeving en begeleiding. Om docenten van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht 
(EWUU) te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar 
te leren, bieden de alliantiepartners de leergang ‘Didactiek voor Onderwijs voor 
Professionals’. 

Leergang Didactiek voor OvP 
Deelnemers die de vertaling naar eigen OvP willen maken, kunnen besluiten de hele leergang 
te volgen. Na module 1 kun je kiezen tussen module 2 en 3 (of beide). Module 4 volgt 
iedereen. 
 

Module 1: 
In module 1 staan visie op OvP en kenmerken van een passende OvP didactiek centraal. We gaan eerst 

in op wat de organisatie en wat wil je zelf wil bereiken met OvP. Het grootste deel van de bijeenkomst 

besteden we aan de kenmerken van didactiek voor OvP. In hoeverre is dat anders dan didactiek voor 

initiële studenten? 

Met iedere deelnemer wordt een kort online/telefonisch intakegesprek gevoerd. 

Module 2: 
In module 2 staat het ontwerp van OvP centraal. Hoe kom je tot OvP wat is afgestemd met het 

werkveld? Hoe richt je OvP in? Hoe sluit je in het ontwerp aan op de behoeften en kenmerken van 

professionals?  

Module 2 bestaat uit een bijeenkomst en atelieropdrachten waarin ruimte is voor persoonlijke 

leerdoelen, het werken aan voorbereiding of vormgeving van eigen OVP, individuele coaching en 

collegiale uitwisseling. 

Module 3:  
In module 3 staat het begeleiden van OvP centraal. Welke begeleidingsstijl past bij de behoeften en 

kenmerken van professionals? Welke lastige situaties kun je tegenkomen in OvP-groepen en hoe ga je 

daarmee om? 

Module 3 bestaat uit een bijeenkomst en atelieropdrachten waarin ruimte is voor persoonlijke 

leerdoelen, het werken aan de eigen begeleidingsstijl voor OVP, individuele coaching en collegiale 

uitwisseling. 
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Doelen 
- Na Module 1 kunnen deelnemers: Formuleren wat kenmerkend is voor didactiek van OvP 
 
- Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 2 hebben gekozen kunnen 
daarnaast: In het ontwerp van hun OvP bewuste keuzes maken voor cursusvormgeving, 
werkvormen en toetsvormen die aansluiten bij professionals. 
 
- Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 3 hebben gekozen kunnen 
daarnaast: Bewuste keuzes maken voor begeleiding van professionals in het door hen 
aangeboden onderwijs. 

Doelgroep 
Docenten en -ontwikkelaars (coördinatoren) van OvP (vanuit verschillende faculteiten en 
instellingen van TU/e, WUR, UU en  UMC Utrecht): 
 
- met leervragen over didactiek (vormgeving en/of begeleiding) van OvP 
- met aantoonbare kennis en ervaring op BKO-niveau; 
- met (een idee voor) OvP bij de keuze voor module 2, Design; 
- die gedurende de looptijd van de leergang betrokken zijn bij de uitvoering van OvP als zij 
voor module 3, Begeleiding, kiezen; 
- Bij deelname aan de leergang:  
 die in staat zijn de leergang van begin tot eind te volgen, dwz.: aan alle bijeenkomsten van 
de leergang deelnemen, 
 uitvoeren van tussentijdse opdrachten (tenminste 10 uur plus het concrete ontwerp voor 
het eigen OvP). 

Het minimumaantal deelnemers per module is 4. Maximaal kunnen 16 personen deelnemen.  

 

Module 4:  
In module 4 delen we ervaringen en trekken we aan de hand van de individuele projecten conclusies 

over passende didactiek voor OvP. Ook is er ruimte voor invulling van een onderwerp dat uit de groep 

komt. 
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Doelgroep 
Docenten en -ontwikkelaars (coördinatoren) van OvP 

Locatie 
Deelnemers kunnen kiezen voor deelname in Wageningen (Engelstalig), Utrecht 
(Nederlandstalig) of Eindhoven (Engelstalig). 

Programmabegeleiding 
De leergang wordt in opdracht van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht uitgevoerd door 
Hanne ten Berge en Carolijn Ouwehand, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Kosten 
Gratis voor deelnemers uit de instellingen van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht. 
Voor deelnemers van andere universiteiten: €365 voor alleen module 1, €985 voor deelname 
aan de hele leergang.   

Programmaoverzicht 
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Voor aanmelding klik hier 

Tijdpad Locatie Utrecht (2022) Locatie Eindhoven 
(2023) 

Locatie Wageningen (2023) 

Deadline aanmelding 

via het formulier 
7 september 1 februari 8 mei 2023 

Intakegesprekken 12-23 september 

(online) 
6-16 februari (online) 15-19 mei (online) 

Uitsluitsel over 

groepssamenstelling 

26 september 21 februari 25 mei 

Voorbereiding 1 27 september-16 oktober 22 februari-15 maart 26 mei-4 juni 

Bijeenkomst Module 1 Ma. 10 oktober 9.30-13.30 

uur (op locatie, incl. 

lunch) 

Do. 16 maart 9.30-13.30 

uur (op locatie, incl. 

lunch) 

Ma. 5 juni 9.30-13.30 uur (op 

locatie, incl. lunch) 

Bijeenkomst Module 2 Ma. 31 oktober 9.30-13.30 

uur (op locatie, incl. 

lunch) 

Do. 30 maart 9.30-13.30 

uur (op locatie, incl. 

lunch) 

Ma. 18 september 9.30-13.30 uur 

(op locatie, incl. lunch) 

Atelieropdrachten 

Module 2 

• Verschillende 

opdrachten 

aansluitend bij 

individuele 

leerdoelen 

• Collegiale 

consultatie: ma. 7 

november, 14 

november, 21 

november, 28 

november 10.00-

10.30 uur (online) 

• Verschillende 

opdrachten 

aansluitend bij 

individuele 

leerdoelen 

• Collegiale 

consultatie: do. 6 

april, 13 april, 20 

april, 27 april 9.00-

9.30 uur (online) 

• Verschillende opdrachten 

aansluitend bij individuele 

leerdoelen 

• Collegiale consultatie: ma. 25 

sept., 2 okt., 9 okt., 30 okt. 

9.00-9.30 uur (online) 

Bijeenkomst Module 3 Di. 1 november 9.30-13.30 

(op locatie, incl. lunch) 
Di. 28 maart 9.30-13.30 

(op locatie, incl. lunch) 
Di. 19 september 9.30-13.30 (op 

locatie, incl. lunch) 

Atelieropdrachten 

Module 3 

• Verschillende 

opdrachten 

aansluitend bij 

individuele 

leerdoelen 

• Collegiale 

consultatie: di. 8 

november, 15 

november, 22 

november, 29 

november 9.00-9.30 

uur (online) 

• Verschillende 

opdrachten 

aansluitend bij 

individuele 

leerdoelen 

• Collegiale 

consultatie: di. 4 

april, 11 april, 18 april 

of 25 april 9.00-9.30 

uur (online) 

• Verschillende opdrachten 

aansluitend bij individuele 

leerdoelen 

• Collegiale consultatie: di. 26 

sept., 3 okt., 10 okt. of 31 okt. 

9.00-9.30 uur (online) 

Bijeenkomst Module 4 Ma. 5 december 9.30-

13.30 uur (op locatie, 

incl. lunch) 

Do. 11 mei 9.30-13.30 uur 

(op locatie, incl. lunch) 
Ma. 13 november 9.30-13.30 uur (op 

locatie, incl. lunch) 

https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht/Aanmelden_Modulaire_leergang_didactiek_EWUU
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