
Cursus Klassenmanagement taal en  
rekenen mbo
“Help, wat moet ik met 30 verschillende deelnemers in 
mijn klaslokaal?”

Het Referentiekader taal 
en rekenen
Het verschijnen van het Referentie
kader taal en rekenen betekent dat op 
veel roc’s (weer) aparte uren taal en 
rekenen op het rooster zijn gezet. 
De docenten die de lessen verzorgen 
staan voor vragen als: 
l Wat wordt er gevraagd op de 

verschillende niveaus?
l Wat is er eigenlijk verplicht? 
l Hoe richt ik mijn lesprogramma in?
l Hoe krijg ik deelnemers op niveau?
Maar ook: 
l Hoe werk ik in een ruimte vol deel-

nemers van verschillend niveau en 
met verschillende taal- of rekenvaar-
digheden? 

l Hoe zorg ik dat mijn leerlingen 
actief zijn en echt leren?

l Welke activiteiten leveren nu eigen-
lijk het meeste resultaat?

Klassenmanagement
Het gaat dus niet alleen om de inhoud 
van de lessen, maar ook om klassen-
management: de kunst om lessen zó 
te organiseren, dat iedere deelnemer 
op zijn niveau gemotiveerd resultaat 
boekt en u als docent voor uzelf en de 

deelnemers een vruchtbare werksituatie 
creëert. Nogal wat docenten hebben 
behoefte aan inspiratie op dat terrein.

De cursus Klassenmanage-
ment taal en rekenen mbo
In vier bijeenkomsten van een dagdeel 
verdiept u zich in het referentiekader 
en wat er nodig is voor effectieve les-
sen taal en rekenen. De bijeenkomsten 
worden geleid door twee trainers van 
APS: een taalexpert en een rekenex-
pert. Zo krijgt u ook begeleiding op 
uw vakgebied.

Thema’s klassenmanagement
De referentieniveaus zijn in deze cur-
sus de basis. 
Daarbij verdiept u zich in:
l Begeleiden van zelfstandig werken.
l Opdrachten op niveau. 
l De ins en outs van instructies geven.
l Uw lesperiode effectief gebruiken.
l Differentiëren: werken met  

niveaugroepen en groepen rond het 
leren van specifieke taal- of reken-
vaardigheden.

l Hoe ga ik flexibel om met de taal- 
of rekenmethode?

l Volgen en beoordelen van resultaten.

www.aps.nl
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e Mocht u belangstelling hebben of meer 

informatie willen, dan kunt u contact 
opnemen met:
Hella Kroon, 06 2505 1917, h.kroon@aps.nl
Lian Staal, 06 2505 1937, l.staal@aps.nl

Over APS
APS is een toonaangevend onderwijs
adviesbureau op het gebied van leren, 
onderwijsvormgeving, school ont wikkeling 
en leiderschap. 
Via advies, training, coaching en project
leiding werken we met docenten en lei
dinggevenden aan duurzame vernieuwing. 
Onze aanpak is geënt op wetenschappelijke 
inzichten, deelname aan innovatieprojec
ten en ervaring in de praktijk van alledag.  
We werken met 120 trainers/adviseurs.

Cursus op APS
Cursusdata: 9 mei, 14 juni, 20 septem-
ber en 11 oktober 2011, steeds van 
14.00-17.00 uur.
Locatie: APS, Zwarte Woud 2, Utrecht 
(naast station Utrecht Lunetten).
Trainers: Hella Kroon (taal) en Lian 
Staal (rekenen).
Kosten: e 750,- per persoon. Iedere 
deelnemer ontvangt een set Taalpos-
ters en een set Rekenposters, plus de 
uitgave Gereedschap voor het werk van 
Simon Ettekoven en Ad van Oort.

U kunt zich aanmelden voor de cursus 
via Liesbeth Geijtenbeek, secretariaat: 
l.geijtenbeek@aps.nl, 030 28 56 883. 

Cursus op uw locatie
APS biedt deze cursus ook incompany 
aan voor groepen van maximaal 20 
deelnemers. U krijgt dan begeleiding 
van twee trainers van APS: een taal-
expert en een rekenexpert. 
De kosten voor vier bijeenkomsten zijn 
de trainingskosten plus e 45,- per 
persoon voor de set Taalposters en 
Rekenposters en de uitgave Gereed
schap voor het werk.


