
                                    
 

Workshop:  Gastdocent worden  

- Jouw meerwaarde als gastdocent    - 

Beschrijving 

Wil je meer en met regelmaat voor de klas staan? 

Scholen zetten steeds meer gastdocenten in voor specialistische expertise uit de praktijk, dit 

is van belang met betrekking tot de aansluiting met het bedrijfsleven en tevens om het 

docententekort op te vangen. 

Er is ruimte voor professionals uit de praktijk die een les komen verzorgen, leerlingen leren 

veel van de verhalen en ervaringen en zo wordt het leergebied makkelijker gekoppeld aan de 

praktijk van alle dag. 

Meerwaarde: gastdocenten; beroepsbeoefenaars zijn vaak goed ingevoerd in de modernste 

technieken en werkwijzen. De inzet van een gastdocent kan daarom zorgen voor een betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kan een professionele gastdocent 

studenten mogelijk enthousiasmeren via een andere invalshoek door praktijkervaringen.   

Gastdocentschap is net even iets anders dan een workshop verzorgen als workshopleider of 

gastspreker voor je eigen netwerk of in-company training, denk aan motivatie, leeftijd, 

didactische vaardigheden en hoe past je verhaal in een onderwijssetting en link je de praktijk 

aan de theorie en omgekeerd. 

      

Wat bereik je met de workshop: Gastdocent worden 

 Professioneel en inhoudelijk een gastles kunnen verzorgen 

 Aansluiten bij de doelgroep 

 Contact maken met de verschillende doelgroepen 

 Leerlingen activeren, inspireren en motiveren 

 Leren omgaan met gedrag leerlingen 

 De praktijk linken aan de theorie en omgekeerd 

 Lessen opbouwen; Hoofddoelen en subdoelen 

 Didactische vaardigheden inzetten 

 Didactische, activerende en coöperatieve werkvormen inzetten en gebruiken       

 

 

 



                                    
 

Praktische informatie  

Lesdag 1 ( 6 contacturen) 

Tijd 10.00 – 17.00 uur 

Locatie: Groningen  

Boumaboulevard 71, 9723 ZS, Groningen ( Euroborg Offices)  Europapark 

Een praktische en leerzame workshop voor coaches, trainers, counselors, 

voedingsdeskundigen, gewichtsconsulenten, leefstijlprofessionals en zorgprofessionals.  

 Waardevolle aanvulling voor  de leefstijl -/ zorgprofessional en workshopleiders, 

gastsprekers en trainers 

 Vanuit de praktijk en praktijkgericht 

 Direct toepasbaar in het leslokaal 

 Theorie en praktijk worden tijdens de lesdag afgewisseld 

Inhoud:   

 De ins-and-outs van het gastdocentschap 

 Jezelf en het onderwerp presenteren 

 Opbouw Lessen 

 Werkvormen 

 Aansluiting vinden, vertrouwen, verbinding en veiligheid 

 Aandacht krijgen en vasthouden 

 Leeftijdsfasen; gedrag en omgang 

 Activeren, inspireren en motiveren 

 Didactische vaardigheden  

 Tips, Trics en Tools   

Certificering 

Na aanwezigheid van de 6 contacturen en de betalingsverplichting ontvangt de deelnemer 

het certificaat: Gastdocent (didactische vaardigheden) 

Kosten:  

€ 199,-  ( inclusief certificaat, koffie en thee) 

Na deelname (6 contacturen) ontvangt de deelnemer het certificaat: Gastdocent 

(didactische vaardigheden). Een waardevol geregistreerd certificaat die toegevoegd kan 

worden aan het CV. 

Inschrijven via het inschrijfformulier  www.aplusopleidingen.nl   

http://www.aplusopleidingen.nl/


                                    
           


