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(Online) training – het geven van feedback 

 

Doelgroep:  Docenten PO, VO, MBO 

Datum:  Open inschrijving – elke eerste donderdag van de maand 

  In company – in overleg  

Duur training: Online – 2,5 uur (incl. een korte pauze) 

  Op locatie – 3 uur (incl. een korte pauze) 

Na de training heb je: 

- Kennisgemaakt met theorieën achter het cyclische traject van feedback 

- Geoefend met het geven en ontvangen van feedback op het proces 

- Handvatten gekregen om feedback effectief in te zetten in de lespraktijk 

Investering: Open inschrijving (minimaal 4 deelnemers) 

Online - € 100,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

  In company (aantal deelnemers in overleg) 

Online – € 695,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

Op locatie – € 795,- (inclusief materialen). Genoemde prijs is exclusief reiskosten en 21% btw. 

Aanmelden: saskia@gplcoach.nl / 06-43893094 

 

Feedback is een krachtig middel met veel effect op het leren en het zelfbeeld van leerlingen. Het 

is daarom van belang om feedback op de juiste manier vorm te geven.  

Feedback op proces en op zelfregulatie hebben de grootste – positieve – impact op leren. Toch 

zijn we geneigd vooral feedback te geven op het product/resultaat. In deze training gaan we aan 

de slag met theorie én praktijk. Alles met als doel te investeren in de growth mindset van 

leerlingen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

‘Feedback is one of the most 
powerful influences on learning and 
achievement, but this impact can be 
either positive or negative.’ 
 
John Hattie and Helen Timperley (2007) 
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(Online) training – leerdoelgericht onderwijs 

 

Doelgroep:  Docenten PO, VO, MBO 

Datum:  Open inschrijving – elke eerste woensdag van de maand 

  In company – in overleg  

Duur training: Online – 2,5 uur (incl. een korte pauze) 

  Op locatie – 3 uur (incl. een korte pauze) 

Na de training heb je: 

- Kennis gemaakt met theorieën achter leerdoelgericht onderwijs 

- Geoefend met het werken met leerdoelen 

- Handvatten gekregen om leerdoelgericht onderwijs effectief in te zetten in de klas 

Investering: Open inschrijving (minimaal 4 deelnemers) 

Online - € 100,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

In company (aantal deelnemers in overleg) 

Online – € 695,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

Op locatie – € 795,- (inclusief materialen). Genoemde prijs is exclusief reiskosten en 21% btw. 

Aanmelden: saskia@gplcoach.nl / 06-43893094 

 

Werken naar een eigen doel motiveert. Leerlingen die weten waarom ze iets doen én zich 

eigenaar voelen van het doel zijn actief, betrokken en gemotiveerd.  

Docenten kiezen nog vaak voor taakgericht onderwijs. Maar leerdoelgericht onderwijs maakt 

leren relevant en betekenisvol. Het maakt voor de leerling duidelijk waar hij naartoe werkt, waar 

hij staat ten opzichte van het doel en wat hij nog moet doen om het doel te bereiken.  

In deze training besteden we aandacht aan theorie én praktijk. Na de training heb je niet alleen 

kennisgemaakt met theorieën rondom leerdoelgericht werken, maar heb je ook praktische 

handvatten gekregen om er in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan. 
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(Online) training – formatief werken 

 

Doelgroep:  Docenten PO, VO, MBO 

Datum:  Open inschrijving – elke tweede donderdag van de maand 

  In company – in overleg  

Duur training: Online – 2,5 uur (incl. een korte pauze) 

  Op locatie – 3 uur (incl. een korte pauze) 

Na de training heb je: 

- Kennis gemaakt met theorieën achter formatief werken 

- Geoefend met de cyclus van formatief werken 

- Handvatten gekregen om formatief werken in te zetten in de klas 

Investering: Open inschrijving (minimaal 4 deelnemers) 

Online - € 100,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

In company (aantal deelnemers in overleg) 

Online – € 695,- (inclusief materialen) . Genoemde prijs is exclusief 21% btw. 

Op locatie – € 795,- (inclusief materialen). Genoemde prijs is exclusief reiskosten en 21% btw. 

Aanmelden: saskia@gplcoach.nl / 06-43893094 

 

Het startpunt van leren is een duidelijk leerdoel. Vervolgens is het aan de docent en leerling om 

in kaart te brengen wat al wel, en wat nog niet lukt. Welke stappen moet de leerling zetten om het 

uiteindelijke leerdoel te behalen? Hoe geeft hij vorm aan dat leerproces? Wat kan de docent 

betekenen in de weg naar het leerdoel? Dát is formatief werken. 

Tijdens deze training verkennen we niet alleen de theorieën achter formatief werken, maar gaan 

we ook aan de slag met concrete formatieve evaluaties. Het doel is om na de training bewuster 

vorm te geven aan formatief werken in jouw lespraktijk. 
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(Online) coaching on the job 

 

Doelgroep:  Docenten/schoolleiders PO, VO, MBO 

Datum:  In overleg 

Duur coaching: in overleg 

Na de coaching heb je: 

- Gereflecteerd op jouw handelen 

- Gewerkt aan jouw leerdoel 

- Ambitieuze, haalbare vervolgdoelen gesteld 

Investering: € 100,- per uur. Genoemde prijs is exclusief reistijd en 21% btw. 

Aanmelden: saskia@gplcoach.nl / 06-43893094 

 

 

 

Iedere onderwijsprofessional heeft zijn/haar eigen leerdoelen die passen bij het bereiken van het 

doel van de school. In het intakegesprek ligt daar de focus op. Waar staat de docent/schoolleider 

ten opzicht van het gezamenlijke doel en waar ligt de zone van naaste ontwikkeling? Naar 

aanleiding van bijvoorbeeld lesobservaties kijken we in de nabespreking naar de opbrengsten tot 

dusver en verkennen we samen een nieuw ambitieus en haalboer doel. 
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Saskia - GPL Coach 

Onderwijscoach met visie, ervaring en kennis 

 

Als een van de pioniers op het gebied van gepersonaliseerd leren, neem ik flink wat ervaring en kennis mee. Ik 

heb gezien hoe leerlingen in een gepersonaliseerde leeromgeving zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

leren, gemotiveerd, actief en betrokken zijn. Ze groeien op het gebied van cognitie en vaardigheden. 

 

Dat het heel wat van een organisatie, docenten, ouders én leerlingen vraagt om dat te bewerkstelligen, heb ik ook 

gezien. Een onderwijskundige visie moet met aandacht tot stand komen. Het doel moet helder zijn. Visie én 

aandacht voor de uitdagingen voor de betrokkenen moeten hand in hand gaan.  

Als GPL Coach zet ik de ervaring en kennis die ik heb opgedaan in om gepersonaliseerd leren vorm te geven. 

Met (team)coaching, advies en trainingen help ik docenten en schoolleiders om gepersonaliseerd leren neer te 

zetten en uit te bouwen. En daarbij is er één duidelijk doel: de leerling aan het stuur zetten in zijn eigen leertraject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gplcoach.nl 
saskia@gplcoach.nl  
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