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Training Effectieve  
Instructie 
 
 
 
 

 

Inhoud 
De inhoud van de training effectieve instructie gaat in op het hanteren van het lesmodel 
waarbij het handelingsgerichte werken de basis vormt voor de aanpak in de klas. Aan de 
orde komen mogelijkheden tot differentiatie in relatie tot zelfstandig werken en zelfstandig 
leren. Aan de hand van praktische opdrachten gaan leerkrachten aan de slag in de eigen 
groep. De resultaten worden gezamenlijk besproken. 
 
Opbrengsten 

- Inzicht in de bedoeling en fasen van het activerende instructiemodel 

- Vaardigheden om de verschillende fasen doelgericht te kunnen uitvoeren 

- Aansluiten op instructiebehoeften van de groep en van leerlingen met extra onderwijs-
behoeften 

- Vaardigheden om te variëren in instructievormen waardoor differentiatie mogelijk is 

- Een grondhouding die gericht is op wat leerlingen nodig hebben (CAR) en uitgaat van 
hoge verwachtingen 

- Kennis hebben van (uit onderzoek bekend) effectieve leerstrategieën en deze kunnen 
toepassen 

- Kennis hebben van het belang van feedback geven en de vaardigheid ontwikkelen om 
dit toe te passen in de les 

- De kunst van het vragen stellen en activeren van leerlingen tijdens de les 

- Instructie geven in het jaar 2030 
 

Overzicht bijeenkomsten 

Programma Onderdelen  

Bijeenkomst 1 
 

- Kenmerken van een effectieve instructie 

- Het activerende instructiemodel 

- Verkenning van de fasen van het model 

- Omgaan met diversiteit en onderwijsbehoeften van 

- een groep/leerlingen 

- Huiswerkopdracht: 

- Filmfragment van een les 

Bijeenkomst 2 
 

- Terugblik met filmmateriaal 

- Zelfstandig verwerken en zelfstandig leren 

- Activeren van leerlingen 

- De kracht van vragen stellen 

- Geven van feedback 
Huiswerkopdracht: 
Geven van feedback aan de groep/groepje/ leerling 
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Bijeenkomst 3 
 

- Terugblik huiswerkopdracht 

- Vragen stellen en beurtverdeling. 

- Leerklimaat, instructie en didactische strategieën. 

- Instructie en 21e eeuwse vaardigheden. 

- Wat verder nog aandacht nodig heeft 
 

 
 
Basisliteratuur 
- Ebbens,S. Ettekoven,S. Effectief leren, basisboek. (ISBN 978-90-01-30752-3) 
- Marzano, R. Wat werkt op school (verkleinde uitgave). (ISBN 9789461181893) 
 
Kosten 
Neem contact op voor een passend aanbod via opleidingen@inschoolacademie.nl  
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